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، مث نقف على دور الً حناول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف مفهوم املسؤولية أو 
م واملسؤولني يف اجلمعيات  ،املسؤولني الرمسيني يف نشر اللغة العربية يف مؤسسا

تمع املدين يف    .ذلك النشر والتنميةاألهلية وا

  مفهوم المسؤولية -الً أو 

، واملسؤول هو اسم مفعول وهو »مسؤول«املسؤولية لغًة هي مصدر صناعي من 

تقع عليه مسؤوليته، عمل  ذو املسؤولية، فاملسؤول من رجال الدولة هو املنوط به
ولية واملسؤولية هي حال من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، فيقال: أنا بريٌء من مسؤ 

 الً هذا العمل، واملسؤولية من الناحية األخالقية هي التزام الشخص مبا يصدر عنه قو 
 ا، وهي من الناحية القانونية: االلتزام بإصالح اخلطأ الواقع على غريك طبقً الً أو عم
  )١(لقانون.
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وإذا كان املسؤول هو املنوط به عمل يف جمال معني تقع عليه مسؤوليته، ويتحمل 
تمع تبعاته، ف أفراده،  بأفراده كلِّهم،إن املسؤولية جتاه اللغة العربية إمنا هي مسؤولية ا

، مادامت اللغة العربية هي اللغة األم املوّحدة واملوحَّدة على بأبنائها مجيًعاومسؤولية األمة 
الصعيد القومي، وعلى أبناء األمة كافة أن يكونوا بررة بأمهم، أوفياء هلا، حافظني 

  ومدافعني عن حدودها وحرمتها.عهدها، 
منـا راٍع ومسـؤول عـن رعيتـه،  الً وإذا كان احلديث النبوي الشريف ينص علـى أن كـ

ـــا هـــي  مســـؤوليةَ  احلـــاكم جتـــاه كـــل فـــرد مـــن رعيتـــه، فـــإن النهـــوض باللغـــة األم واالرتقـــاء 
مســؤولية مجاعيــة، وال ميكــن أن يكــون ذلــك االرتقــاء ملقــى علــى كاهــل جهــة معينــة دون 

مسؤولية جمامع اللغة واجلامعات، ووزارات الرتبيـة، واإلعـالم، «ا، إنه مسؤولية جمتمعية غريه
واملنظمات الثقافية، واالحتادات والنقابات، وخطباء املساجد والكنائس، ومسؤولية وجهاء 
 النخبـــة وبســـطاء العامـــة، ومســـؤولية الناشـــر والشـــاعر والعامـــل والكاتـــب والقـــارئ واملـــدرس

ـا، وكأنـه طفلهـا الوحيـد واألثـري، والطالب، ذلك أل ن اللغة األم هي اليت ترعى كل ناطق 
 بصــــرامة علمائهــــا، وتغفــــر للعامــــة اتزهــــر وتنمــــو إن متــــرد عليهــــا شــــعراؤها، وال تضــــيق ذرًعــــ

  )٢(».وال حترم النخبة من متيزهاجتاوزها، 
لمعاين ل وملا كانت اللغة تشتمل على الكلمات والبىن واألمناط، وكان الفهم الدقيق

كان على محلة   ،اليت حتملها تلك املفردات والقوالب اللغوية يتوقف على سالمتها اللغوية
م جتاه أبناء أمتهم، من  حيث احلرص األقالم أن يدركوا حجم األمانة واملسؤولية املنوطة 

على الغذاء الفكري املقدم بلغة سليمة، ولكم يساقط يف أمساعنا الكثُري من احنرافات 
محلة األقالم عن أمانة القلم الذي أقسم اهللا به، وكان عليهم أن يتسلحوا بالغىن بعض 
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  .٢٢٨ص
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حلمل هذه األمانة  الً الثقايف والزاد الفكري والثروة اخللقية اليت تتيح هلم أن يكونوا أه
  )٣(الثقيلة.

وإذا كانت اللغة العربية هي الرباط الذي جيمع بني أبناء األمة العربية الواحدة يف 
، هو حلم الكثريين من أبناء فهًما دقيًقا، وفهمها افإن معرفتها أيضً  ،يمها املتعددةأقال

عليه  االعريب من قبُل، وظلَّ حمافظً  الدول اإلسالمية غري العربية، اليت التزم معظمها احلرفَ 
حىت الوقت احلاضر، بسبب كتابة القرآن الكرمي به. ومثة تاريخ مشرتك للعالقة الثقافية بني 

عرب وأبناء الدول اإلسالمية، وإن توفري وسائل تعليم اللغة العربية هلؤالء يسهم أميا ال
  ف الثقافة العربية والتفاعل معها.رُّ عَ إسهام يف تَـ 

  اللغة محور الثقافة - اثانيً 
إن التنمية الشاملة واملستدامة تستدعي املشاركة على كل املستويات، وإن أي 

حلياة لتحقيق مستقبل مشرتك هلا، البد هلا أن تأخذ سياسة ترمي إىل حتديد مسرية ا
العوامل واألبعاد االجتماعية والثقافية باحلسبان، وجتيء اللغة يف مقدمة هذه العوامل، إذ 

تمع الواحد، ويتقارب بعضها من بعضها اآلخر.   ا يتم التقارب بني قطاعات ا
تمع وليس السياسة، وهي وجتدر اإلشارة إىل أن الثقافة هي اليت حتدد تقدم ا

 ال ،جوهر العملية التنموية وحمورها، على أن تكون هذه الثقافة إجيابية عقالنية تقدمية
ثقافة «جامدة سلبية منغلقة ومؤمنة بالسحر واخلرافات والتعصب والتزمت، ذلك ألن 

ق ويسعى إىل االتفاالتنمية حتتاج إىل عقل منفتح غري متعصب، ونقدي يقبل االختالف، 
على أسس مقبولة عقلية وعقالنية، فنحن حمتاجون إىل تفتح فكري، وروح نقدية، وإىل 

  )٤(».فكر حيارب اإلحباط يف أنفسنا أو الذي يف نفوس بعضنا
                                                           

  .٢٨ص ١٩٦٠القاهرة  -معهد الدراسات العربية -الثقافة األدبية -الدكتور شكري فيصل) ٣(
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 افإن هلا جانبً  على بعض وإذا كان للعوملة جانب مضيء يف انفتاح الثقافات بعضها
ذات قطبية واحدة ولغة واحدة على  يتجلى يف هيمنة ثقافة األقوياء، وفرض ثقافة امظلمً 

ا الوطنية. ومن هنا  كان على أبناء األمة العربية مقاومة «ثقافات الشعوب األخرى ولغا
تأثري بثقافة االخرتاق، ومحاية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من االحنالل والتالشي 

ائل العلم والتقانة موجات الغزو الثقايف الذي ميارس علينا وعلى العامل أمجع بوس

  )٥(».(التكنولوجيا)

والثقافة اليت تقتضيها املرحلة اليت نعيش فيها يف ظل العوملة هي الثقافة العلمية، 
ثقافة االنطالق اليت ترتكز على العقل والتجربة واحلرية والقيم اإلنسانية واليت تنطوي «

اإلبداع، ورفض مجيع مظاهر على قيم احلق واخلري واجلمال، ثقافة اإلميان بقيمة العمل و 
الرتف واإلسراف واالستهالك والتملك والتزلف واالستكبار والغش واخلداع والواسطة 

  )٦(».والفساد والتعصب واحملسوبية
تمع العريب ينشد من أجل حتقيق التنمية املستدامة فيه ثقافةً  تنموية،  وإذا كان ا

مة إىل آفاق حضارية إنسانية جديدة، تنطلق إىل مشهد حضاري إنساين، يسمو بأفراد األ
فإن حمور الثقافة املنشودة إمنا هو اللغة، وما اللغة العربية إال الثقافة العربية اليت محلت 
أفانني احلضارة العربية اإلسالمية إىل العامل، والثقافة العربية اليت تسود على نطاق الساحة 

  .الً ومستقب اوحاضرً  االقومية ماضيً 
على أمهيته، أو على مشكلة  ،على التعليم اقبل الثقافة العربية مقتصرً ومل يعد مست

من  اأصبح املستقبل أفقً «على تصاعد دوره وتنوع وسائل تيسريه وإشاعته، وإمنا  ،الكتاب
                                                           

  .١٣٨) املرجع السابق ص ٥(
 ٥٦٩العدد  - جملة املعرفة السورية -املمانعة الثقافية للتنمية يف العامل العريب -د. علي وطفة )٦(

  .٩٦ص ٢٠١١شباط 
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اليت وصلت إىل درجة هائلة من  ،التثقيفاإلمكانات املتعددة اليت تتعدد فيها وسائط 
سطة التلفاز على وجه اخلصوص، وظهور الدور االنتشار اإلعالمي اجلماهريي بوا

التعقد الالفت يف  املتصاعد للمواقع الثقافية على الشابكة (اإلنرتنت)، وكان من نتيجة
عالقات العمل الثقايف وأدوات إنتاجه أن اتسع معىن التثقيف العام ليشمل جهود وزارات 

قاف واالتصاالت وغريها. وتتناغم الرتبية والتعليم والثقافة واإلعالم والشباب والعمل واألو 
تمع املدين،  يف هذه اجلهود أدوار املؤسسات احلكومية، والقطاع اخلاص، وتنظيمات ا
بالقدر الذي تتعاظم فيه مصاحل متعددة من الداخل واخلارج، تستعني بأحدث منجزات 

  )٧(».الثورة املعلوماتية
ية، أضحت اللغة هي الوجود ذاته، ويف عصرنا احلايل، عصر العلم والتقانة واملعلومات

بثقل الوجود اللغوي على الشابكة (اإلنرتنت)، وبات سؤال  اوغدا هذا الوجود مرتبطً 
بشدة وعلى أوسع نطاق، وباتت اللغة املنظار الذي  ااهلوية: من أنا؟ ومن حنن؟ مطروحً 

ذاتيته الثقافية من حوله، ويرى فيه اآلخرون مستوى هويته احلضارية و  يرى فيه الفرد العامل
  يف الوقت نفسه.

على تقدمي الصورة الوردية عنه إىل اآلخرين، وكانت اللغة هي  اوإذا كان الفرد حريصً 
ا وأبعادها الثقافية رمسً  وموسيقى  اوحنتً  االيت حتمل هذه الصورة الوردية مبختلف ضرو

هي اجلسر ومسرحيات ومسلسالت وكلمة مسموعة ومقروءة ومرئية..اخل، وكانت اللغة 
إىل  إضافةً ضر، ومن احلاضر إىل املستقبل، الذي تعرب عليه األجيال من املاضي إىل احلا

موعة البشرية، فإن املسؤولية يف تقدمي الصور  ا تعمل على متتني العالقة بني أفراد ا أ
تمع كله.   اإلجيابية ال تقع على عاتق فرد واحد أو جهة معينة، وإمنا هي مسؤولية ا

  دور المسؤولين في نشر اللغة العربية - الثً ثا
                                                           

) يناير ٦٢٦جملة العريب العدد ( -خواطر برسم القمة العربية للثقافة -د. عبد اهللا الرتكماين )٧(
  .١٦ص ٢٠١١
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غين عن البيان أن الثقافة هي حمور منظومة التنمية املستدامة، وجزء من البنية 
ضوي عريب، وإن أدبيات التنمية احلديثة والثقافة يف القلب  -األساسية ألي مشروع 

لدولة والقطاع أن جناح عملية التنمية يتطلب تكامل أضالع مثلث ا ترى -منها وحمورها
تمع املدين، وأن أي اسرتاتيجية للعمل الثقايف العريب البد أن تنطلق بدورها  اخلاص وا
 امن إقامة شراكة بني املؤسسات الثقافية الرمسية ومبادرات القطاع اخلاص املعين أحيانً 

تمع املدين ذات الصلة.   بالعمل الثقايف، ومنظمات ا
وحده، وال  املاديالتنمية املستدامة ال تتعلق بالعامل والبد من األخذ باحلسبان أن 

تمع. وملا كانت اللغة مؤسسة  تم مبختلف شرائح ا تمع، وإمنا  بفئة واحدة يف ا
ا واحلرص عليها  اجتماعية إنسانية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك من قبُل، كان االهتمام 

تمع كافة، وليس على جهة واحدة منه، أو شرحية واحدة، أو  يقع على كاهل أبناء ا
  مؤسسة واحدة.

وطاملا قرأنا تعليقات صحفية حتّمل جمامع اللغة العربية وحدها مسؤولية تردي 
 مستوى األداء اللغوي تارة، وحتّمل وزارات الرتبية والتعليم وحدها ذلك الرتدي تارة

تمع كافة أن  اأخرى، ووزارات اإلعالم وحدها تارة ثالثة. وفات هؤالء مجيعً  فئات ا
تمع املدين يسهمون  تتحّمل املسؤولية، وأن املسؤولني يف القطاع الرمسي واخلاص ويف ا
م بدورها الوطين والقومي يف ملّ  ا وإميا أميا إسهام يف النهوض باللغة يف حال التزامهم 

  مشل أبناء األمة كافة.
ع الرمسي، وجانب آخر يف وحناول فيما يلي تبيان جانب من املسؤولية يف القطا 

تمع املدين واجلمعيات األهلية.   ا
حيتاج النهوض باللغة إىل توعية املواطن بأمهية لسانه الجهود الرسمية:  - ١

الذي يتكلم به أبناء قومه، وما يقدمه اللسان من سيادة وتنمية. ومل حتصل التنمية يف  
أهل البالد. ومن هنا حترص األمم  كل بالد العامل احلية باللسان األجنيب، وإمنا بلسان
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ا الوطنية، وتعمل على نشرها على أوسع نطاق إن يف داخل  احلية على العناية بلغا
موفرة لذلك مجيع اإلمكانات. وإذا وقفنا على دور بعض  ،بالدها أو يف خارجها

  يت:املسؤولني يف نشر اللغة العربية وذلك يف قطاعي التعليم واإلعالم فإننا نالحظ اآل
غين عن البيان أنه ال تنمية اقتصادية دون تنمية المسؤولون عن التعليم:  - أ

بشرية، وال تنمية بشرية دون االهتمام بالرتبية والتعليم، وال تقدم بالرتبية والتعليم دون 
دون ترقية اللغة الوطنية، وال تقدم للعرب دون  ااستعمال اللغة الوطنية، وال تقدم نوعيً 

  م القومية.استعمال لغته
وإذا كان على املسؤولني عن التعليم غرس حمبة العربية واالنتماء إليها واالفتخار 

م اوحاضرً  اا وبأجماد العروبة ماضيً  م وقدرا ، وتقومي ألسنة املتعلمني وتنمية خربا
م املهارات اللغوية، وتزويدهم مبا  على إدراك نواحي اجلمال والتناسق والنظام، وإكسا

م يساع دهم على تفهم سلوك اآلخرين، وإدراك قيم األشياء وصحة احلكم عليها، فإ
مسؤولون عن إجياد الوسائل احملققة لألهداف املرسومة للعملية التعليمية التعلمية. ومن 

  هذه الوسائل واإلجراءات:
 تنقية البيئة التعليمية التعلمية يف التعليم ما قبل اجلامعي ويف التعليم اجلامعي -١

  ،من التلوث اللغوي
ُ
ين دِّ عَ بتوفري القدوة احلسنة من املعلمني واملدرسني األكفياء امل

، واملدربني باستمرار على املستجدات، على أن اراقيً  الً واملؤهلني تأهي اجيدً  اإعدادً 
خيصص حّيز من دورات التدريب املستمر للمعلمني واملدرسني كافة للتدريب على 

  حمادثة وكتابة وقراءة. استعمال اللغة السليمة
 غرس الشغف باللغة يف نفوس الدارسني من خالل: -٢
م.واملستجيب الاختيار احملتوى املالئم النابض باحلياة  - أ   هتمامات املتعلمني وحاجا

بالشكل يف املراحل األوىل، وضبط ما خيشى منه  اتقدمي احملتوى مضبوطً  -ب
 اللبس يف املراحل التالية.

ئق التدريس وحتقيق املرونة فيها واالنتقائية يف ضوء املواقف تنويع طرا -ج
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  واملستويات.
  استخدام التقانة والوسائل املعينة الشائقة واجلذابة. -د
  تنويع مصادر املعرفة. -ھ
ا. -و   تشجيع املواهب وتكرمي أصحا
  اإلكثار من املناشط الالصفية واملطالعة احلرة. -ز
إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر  -ح

  مدى احلياة.
 الوقوف على مستوى األداء بكل دقة وذلك بطريق االختبارات املوضوعية. -٣
إن يف التعليم ما قبل اجلامعي  ،يف التعيني والرتقية اوضع سالمة اللغة شرطً  -٤

 أو يف التعليم اجلامعي.
فدين إىل اجلامعات األجنبية ترمجة رسائلهم يف املاجستري تكليف املو  -٥

يف التعيني على غرار ما تقوم به  اوالدكتوراه إىل اللغة العربية، واعتبار ذلك شرطً 
 اجلامعات السورية.

اشتمال الكتب املؤلفة باللغة العربية يف ميادين املعرفة والعلوم املختلفة على  - ٦
هذه الكتب باللغتني األجنبية والعربية، على أن تعتمد  ثبت باملصطلحات املستعملة يف

امع اللغوية فيما بعد بعد دراستها. الس املختصة لتعتمدها ا  هذه املصطلحات من ا
يف إشاعة  اكبريً   اغين عن البيان أن لإلعالم دورً المسؤولون عن اإلعالم:  - ب

ول براجمه الصغار الفصيحة على األلسنة مادام يدخل إىل كل بيت، ويتسّمر ح
 يف األعم األغلب. وميكن للمسؤولني عن هذا القطاع: اوالكبار معً 
بث الربامج الدرامية املصوغة بعربية سهلة وواضحة، فيها روح العامية وثوب  -١

  الفصيحة.
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بث الربامج املوجهة لألطفال على أن يتوفر فيها عنصر التشويق واللغة  -٢
 املالئمة واملناسبة هلم.

حلؤول دون اإلعالنات بالعامية والكلمات األجنبية، واحلرص على أن ا -٣
 تكون بالعربية السليمة.

عقد دورات تدريبية مستمرة للعاملني يف اإلعالم املسموع واملقروء واملرئي  -٤
 بغية حتسني األداء.

 تنقية األخبار والرتمجات من األخطاء اللغوية. -٥
 هلة يف احلوارات واللقاءات الثقافية.احلرص على استخدام العربية الس -٦
رصد املصطلحات اإلعالمية األجنبية، ووضع البديل العريب املناسب هلا  - ٧

الكلمة املسموعة واملرئية واملقروءة بعد ببالتعاون مع جمامع اللغة العربية، وتعميمها 
 اعتمادها.
عاصرة، بث برامج تعىن بتسليط األضواء على أمهات الكتب القدمية وامل -٨

 وإجراء حوارات حوهلا.
بث برامج تسّلط األضواء على النتاجات الفكرية ملشاهري األدباء واملفكرين  -٩

 .ممن خدموا العربية
اإلكثار من األغاين املؤداة بالفصيحة يف القطاعني العام واخلاص ويف  - ١٠

 اإلذاعة املسموعة واملرئية.
إن التنمية الشاملة : جهود المجتمع المدني والجمعيات األهلية - ٢

تمع املدين جمتمع  تمع املدين، ويتولد عن ا املستدامة لن تتحقق إال بتفعيل ا
حتققت جتربة جيدة إال كان وراءها جمتمع مدين له أفكار مستقبلية  دميقراطي. وما

تعمل على التغيري، جمتمع ينتج األفكار، ويهمه الشأن العام، ولكن ال ميكن أن 
ئدة املرجوة إال بتكاتف اجلهود الرمسية وخاصة اجلهاز التنفيذي لإلدارة إىل تتحقق الفا
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تمع املدين.  جانب جهود ا
إن العودة إىل توسيع االستشارة باب من أبواب املشاركة يف حتمل املسؤولية، بل 
هو باب كبري من أبواب الدميقراطية، ذلك ألن احللول احلقيقية تكون بني الناس وما 

فيه، ويعملون له، وال تكون احللول يف األبراج العاجية واألماكن املنعزلة، وال يفكرون 
النخب املتعالية عن حميطها وجمتمعها، وال من تلك الفئات اليت ال «فيما ختطط له 

تمع، وال تكون احللول يف بطون الكتب، وال يف الصالونات الثقافية، وإمنا  حتيا مهوم ا
  )٨(».يف العمل بني الناس

وتقوم اجلمعيات األهلية بدور كبري يف ترسيخ التشارك واحلرية كي تنطلق مكامن 
اإلبداع يف مناحي احلياة كافة، ونبذ القيود املفروضة على أي حراك اجتماعي أو 
تمع  ،اقتصادي أو سياسي، إال أن العالقة بني هذه اجلمعيات واجلهات األخرى يف ا

غي هلا أن تكون ودية بغية تفعيل القوانني املتعلقة ينب ،احلكومة ومؤسسات التشريعوب
باللغة وباإلعالم وأجهزته ورجاله، ليكونوا لسان حال العربية، وبأصحاب القرار 

  السياسي ليكونوا إىل جانبها.
تمع والتحرك بإجيابية  وعلى املسؤولني يف هذه اجلمعيات الولوج إىل حلمة ا

ص على استعمال العربية يف مجيع التعامالت الرمسية لتطبيق الدساتري والقوانني اليت تن
 
َ
التجارية  حالِّ يف الدوائر احلكومية كافة، ومراقبة التجاوزات اليت تراها على واجهات امل

  خل.ل يف الرياض والتلفزة واإلعالم..إويف الشوارع، ومراقبة الربامج املوجهة إىل األطفا
 الرأي العام، وأن تؤثر يف الوقت والواقع أن هذه اجلمعيات تستطيع أن تؤثر يف

نفسه يف صاحب القرار، وأن تعمل على التوعية، وأن تسهم يف العملية التعليمية 

                                                           
تمع املدين - عثمان اخلشتحممد  )٨( اهليئة العامة لقصور  - وزارة الثقافة املصرية -١ط -ا

  .٥ص ٢٠٠٤القاهرة  -سلسلة الشباب -الثقافة
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االت (حماضرات، ندوات، مناظرات،  التعلمية، وأن تقوم مبناشط لغوية يف مجيع ا
مسابقات، تكرمي، إقامة معارض، عرض مسرحيات وخاصة لألطفال، عرض أفالم، 

تلوث اللغوي وتصحيح األخطاء يف الالفتات واإلعالنات والشوارع، إقامة إزالة ال
مهرجانات، ختصيص أسابيع لالحتفاء باللغة، نصب لوحات يف الساحات العامة، ويف 

يف اللغة، اإلسهام يف محالت حمو األمية،  الً تتضمن أقوا ،األماكن الرئيسة والشوارع
  خل.راء البحوث العلمية..إإجطبعات نشرات ومطويات توعية، اإلسهام يف 

وإن املهم يف عمل هذه اجلمعيات هو اخلروج من املكاتب وعدم االكتفاء 
اإلفادة من جتارب  ابالتنديدات املتالحقة، وإمنا بالعمل اجلاد يف امليدان. ومجيل جدً 

يف الثورة  Jacobitesاألمم األخرى يف محايتها لغتها، فقد محل الرجال اليعاقبة 
. وكان منطلقهم »لغيت هي حيايت«فكر التنوير للغة الفرنسية، فعززوا شعار  الفرنسية

الثوري يف امليدان الثقايف إنشاء نظام عام للتعليم بالفرنسية ال غري، ومحلت مبادئهم 
  الالءات الثالث: ال للهجات، ال للغات احمللية، ال للهجني اللغوي.

والعدالة إىل ختليص اللغة الفرنسية جتسيد شعارهم يف احلرية واإلخاء  بغيةوسعوا 
بالشارع.  امن املدرسة إىل اجلامعة مرورً  ابدءً  ،على صفاء لغتهم امن اللهجات حفاظً 

يًا إىل أن تكون الفرنسية هي  اعلى اهلوية الفرنسية سعيً  وكل خطأ عندهم يعد تـََعدِّ
الفرنسية هي ، وقال آخرون: اللغة »الفرنسية هي وطين«الوطن كما قال ألبري كامي: 

  )٩(روح األمة، ومىت فقدت األمة روحها فقدت وجودها.
ماية اللغة الفرنسية يف داخل فرنسا ويف حلوأقام الفرنسيون مؤسسات ومجعيات 

قوانني من  وُسنَّتمع إغراءات تشجيعية هامة،  اوبنفقات كبرية جدً  ،ما وراء البحار

                                                           
تعريب  -ندوة اجلزائر -دور املنظمات القطرية واإلقليمية يف التعريب -الدكتور صاحل بلعيد )٩(

لس األعلى للغة العربية -التعليم والتنمية البشرية   .٢٠١٠تشرين األول  -ا
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 ابغرامات مالية، وحيصل أحيانً أجل استعمال الفرنسية دون غريها، وكل متعد يغرم 
التهديد بالسجن، ومن اإلجراءات املؤدية إىل نشر الفرنسية أن اجلمعيات املدنية 

إلجراء اختبار يف اإلمالء يشرتك فيه كل الفرنسيني،  اسنويً  افرضت يف فرنسا يومً 
بُّ يِّ وترصد جوائز قَـ  اجلماهري يف وجه من يرتكب اخلطأ يف لغته  مة للفائزين، و

  الفرنسية.
مثة مقاضاة للمعتدين على » مقاطعة الكيبك الناطقة بالفرنسية«ويف دولة كندا 

اللغة، وتنتشر الفرنسية يف وسائل اإلعالم، ومثة ترمجة فورية إىل الفرنسية يف األشرطة 
واألفالم، وجوائز للمتفوقني يف الفرنسية كل عام، ومهرجانات يف املناسبات العامة، 

إنين «امل لالحتفاء بالفرنسية، ونصب لوحات يف الشوارع تقول: وختصيص أسبوع ك
  ».، ولكنين أفضل لغيتاأحب اللغات مجيعً 

نع الالفتات واإلعالنات وكل ما يلصق يف الشوارع أمام ويف سلطنة بروناي متُ 
تمع املدين يراقب ذلك.   اجلمهور إذا كان باألجنبية، وا

مل اجلمعيات على إزالة الفساد اللغوي، ويف السويد مثة رقابة على اللغة، وتع
وترعى املتعلمني يف البيوت بتقدمي املساعدة هلم، وتعمل على مكافحة كل أشكال 
التلوث اللغوي، وتقدم إغراءات مالية ملتعلمي السويدية. ويف السنوات األخرية أدخلوا 

  للحصول على اجلنسية. ام السويدية شرطً علُّ تَ 
يف  فــــانٍ املدرســــة واجلامعــــة والشــــارع، ومثــــة إخــــالص وتَ ويف كوريــــا لغــــة واحــــدة يف 

ألبنـاء أمتـه عنـدما » هوشي مينة«خدمتها، وال ميكننا أن ننسى وصية القائد الفيتنامي 
  ».حافظوا على صفاء لغتكم حفاظكم على صفاء عيونكم«قال: 

م  م ومجعيا وخالصة القول يف دور املسؤولني يف نشر اللغة العربية يف مؤسسا
جناح العمل يستلزم تكاتف اجلهود وتكاملها على الصعيدين الرمسي واملدين، وأن أن 
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يف التوعية اللغوية، واستجالب النخب الوطنية يف كل املواقع،  اللجمعيات دورً 
ويف مواقع القرار بصورة دائمة ملراقبة الصحة  ،واحلضور يف الشوارع واملدارس واإلدارات

 الدول املتقدمة، كما أن هذه اجلمعيات ميكن أن على غرار ما تفعله يف ،اللغوية
تمع من خالل البحوث  تكون حلقة وصل بني العلماء املتخصصني وأفراد ا
والدراسات واحملاضرات اليت تسهم يف التوعية اللغوية والعمل التطوعي لنشر اللغة 

  .الوطنية الذي يعد من أقدس الواجبات
فما من قضية ساندها اإلعالم إال   ،عالموحتتاج هذه اجلمعيات إىل كسب ود اإل

  )١٠(كان النجاح حليفها وصار هلا أنصار.
تمـع املـدين يف بعـض الــدول  وجتـدر اإلشـارة إىل أن بعـض اجلمعيـات الثقافيــة يف ا

والبـد مـن نقـل تبعيتهـا إىل وزارة الثقافـة لتـؤدي دورهـا املنـوط  ،العربية تتبع وزارة الشؤون
  ا على أحسن وجه.

من يقرتح إىل جانب تشكيل مجعيات أهلية حلماية اللغة العربية والدفاع عنها  ومثة
إحــداث مجعيــات نوعيــة ختصصــية تعــىن بالقضــايا اللغويــة، ومــن هــذه  ،يف الــوطن العــريب

  )١١(اجلمعيات النوعية املقرتحة:
  .مجعية تعريبلغة املوضوعات األجنبية -١
 مجعية التوعية اللغوية. -٢
جني ا -٣  للغة العربية (البحث عن الكلمات األجنبية يف اللغة العربية).مجعية 

                                                           
  .٣١املرجع السابق ص -الدكتور صاحل بلعيد )١٠(
تمع املدين يف دعم اللغة العربية - ) الدكتور مصطفى عبد السميع حممد١١( رؤية  -دور ا

مكتب تنسيق  -ندوة تنسيق التجارب العربية يف جمال التعريب وحتديات العوملة -مستقبلية
  .٢٠١٠أوكتوبر  - القاهرة-ة جبامعة القاهرةمعهد الدراسات الرتبوي - التعريب 
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ا وعاء للثقافة وأداة للتواصل بني أبناء األمة  -٤ مجعية ثقافة اللغة العربية على أ
 ووسيلة صناعة الثقافة.

 مجعية اخلطابة العربية. -٥
 مجعية صحيح اللغة العربية. -٦
 مجعية الرواية العربية. -٧
 ر العريب.مجعية الشع -٨
 مجعية علم اللغة العربية -٩
 مجعية علم اللغة العربية االجتماعي. - ١٠
 مجعية القصة العربية القصرية. - ١١
 اللغة العربية للدعاة يف الدول األجنبية.مجعية  - ١٢
 مجعية نقد اللغة العربية اإلعالمية. - ١٣

تمع املد من  اين حيزً وإذا كنا نطمح إىل أن ختصص اجلمعيات األهلية يف ا
ا للقضايا اللغوية ا وفعاليا فإن الرؤية املستقبلية املقرتحة يف ختصيص مجعيات  ،نشاطا

نوعية على الصعيدين القطري والقومي تسهم أميا إسهام يف تنمية اللغة العربية 
ا ونشرها على أوسع نطاق، ولكن ما ال يدرك كّله ال يرتك جلُّه، وعملنا يف  وسريور

العربية وتنميتها حيتاج إىل عمق االنتماء، وصالبة اإلميان، وقوة العزمية،  نشر اللغة
  وشحذ اإلرادة، واإلقدام، والتفاؤل مبستقبل األمة، ولغتها اخلالدة.



  ٢١

  
  
  
  

  الرحيل وراء الكلمات
  

  )∗(مازن المباركد. 
  

 
َ
بني خصائص اللغة وخصائص األمة  هِ ابِ شَ حتدثت يف حماضرة سابقة عن امل

ا، وهو موضوع طويل سينشر قريبً    .)١(إن شاء اهللا االناطقة 
منه مل أتعّرض له، وهو موضوع  اقريبً  امث رأيت مما يتصل بذلك املوضوع جانبً 

 اأو السياحة والتنّقِل بني البالد املختلفة، سواًء أكان السائح شخصً  اهلجرة أو الرحلة
  أم كلمة.

من الناس من يهاجر من وطنه الذي ولد فيه، ويرتكه لسبب من األسباب 
الداعية إىل اهلجرة، ويستقّر يف البلد الذي هاجر إليه. ومنهم من تطول هجرته حىت 

أوالده مث أحفاده فال يبقى عليهم أثر من تغلب عليه مظاهر البلد اجلديد... مث يأيت 
م حمتفظني  لْ طُ مظاهر البلد القدمي!!.. ومن املهاجرين رجال يظّلون مهما تَ  هجر

  مبظاهر الوطن األول.
                                                           

 ربية بدمشق.عضو جممع اللغة الع )∗(
الصادر » وهذا لسان عريب مبني«نشر يف اجلزء الثالث من سلسلة (هذه سبيلي) وعنوانه   )١(

  م.٢٠١١عن دار البشائر بدمشق يف مطلع شهر آذار من سنة 
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ومن الطريف املضحك أن بعض الناس إذا سافر لسنة أو أشهر إىل بلٍد ما مث 
ا حّدثك تظاهر أن هلجة تكّلف أن تظهر على لسانه آثار رحلته، فإذ ،عاد إىل وطنه

من لندن  افتظهر يف نطق بعض الكلمات، فلو كان عائدً  ،البلد الذي كان فيه تغلبه
تعّمد أن تغلبه اإلنكليزية اليت أصبحت عنده عادة ليسرع  ،وكان حيّدثك بالعربية الً مث

 الً إياك أن ذلك حقيقة غالبة وليست متثي اإليك، مومهً  اآسف، معتذرً  sorryبالقول 
من آثار رحلته! إنه يريد أن خيربك أنه كان يعيش  احيكي لك من خالله أثرً  اصطنعً م

  هناك...!

وكلّنا يعرف من أخبار املهاجرين والراحلني والسائحني ما أعرف؛ عن ثبات 
م  م، وسلوك ألسنتهم، وعن اهتزاز الشخصية، وخّفة شخصيّا ورصانة تصّرفا

  التصّرف، ورطانة اللسان.

أحّب أن أعيش مع اللغة أكثر مما أعيش بني الناس، وأهوى أن وّلما كنت 
أعاشر املفردات أكثر مما أهوى أن أعاشر األفراد، فقد رحت أرحل وراء بعض 

ا.  رحلتها وآثارَ  ها ومسريةَ الكلمات الراحلة أو املهاجرة، أتعّرف منها قصصَ  هجر
ا من موطنها، وتنّقلها بني أستمع إىل قّصة كلمة تقّص علّي فيها رحلته تُّ وطاملا بِ 

البلدان..، فأصغي وأحتّرك وأرحل وأسّجل ما أمسعه وما أشاهده وما أحّس به... 
ا ذات جسد، ذات جسم، ذات أعضاء،  صّدقوين أن الكلمة عندي كاإلنسان؛ إ
ا ذات روح، ذات معًىن، ذات حياة، ذات حركة، بل ذات حركات تنتقل خالهلا  إ

لة. وذلك كّله عندي معًىن من معاين قولنا إن الكلمة كائن حّي، ودال اومكانً  ازمانً 
أصلها جذرها، وتناسلها االشتقاق منها، وجسدها بنيتها وصيغتها، وأعضاؤها 

ُر معناها بني بلد وبلد، أو بني حروفها، وروحها معناها، وحركتها تطّور داللتها وتغيـُّ 
  عصر وعصر.
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تقّل روعة عن سرية بعض كبار  إن لبعض الكلمات عندي سرية ذاتّية ال
ا من أحداث، ومبا مّرت به من مغامرات، ومبا تركته يف  األدباء، مبا مّر يف حيا

  سامعيها أو قارئيها من آثار وانطباعات.
بايا لغيت، وكل  سبحان من غرس يف كل نفٍس هواها، وجعل هواي يف صَ 

أو بيت شعٍر وقفتين،  يف نّص أدبٍ  اكلمات لغيت صبايا، وكم من كلمة مّرت عَرضً 
  لفتتين، شّدتين، أسرتين، سحرتين:

 نظـــرت وخلـــت أين أســـلم! اعَرًضـــ   هلـــوى النفـــوس ســـريرة ال تُعلـــم
أنا الواله الذي عشق الكلمات، أنّقل فؤادي من هوى واحدة إىل هوى أخرى، 
وأنقل أذين وعيين من نّص إىل نّص، ومن بيت إىل بيت، ومن آية إىل آية، وكلما 

ن، وأن ذُ أذين والتّذت نفسي بكلمة متّنيت أن يكون لكل عضٍو من أعضائي أُ  طربت
للّذات، ليشعر كل ما يفَّ مبا  ا، وأن تكون نفسي مسرحً يكون جسمي كّله أذانًا

شعرت به أذين، ومبا لّذت به نفسي، أي ليشعر كّلي مبا شعر به بعضي، فأكون كمن 
وأدرك نعمة اهللا » إن من البيان لسحرا«ىن متّىن ذلك ممن عشق اللغة وذاقها، وفهم مع

   ]٤ -٣الرمحن:[ َعلََّمُه اْلبَـَيانَ  ْنَسانَ ِإل◌ِ َخَلَق اتعاىل الذي 

  الرحلة األولى:
  الموصلة أو )البوصلةمع كلمة: (
، وهي األداة اليت يستخدمها الناس »البوصلة«سألين أخ كرمي عن كلمة 

 ا أصلٌ هلَ بلة خاصة؛ يريد أن يعرف أَ قِ لالستدالل على اجلهات عامة وعلى جهة ال
ا دخيلة؟   عريب أم أ

انتقلت إلينا من اللغة اإليطالية عن طريق الرتك، وهي يف  »بوصلة« إن كلمة
، وتعين األداة اليت يستعملها الناس لتعيني اجلهات، وقد Boussolaاإليطالية 
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ا على جهة مكة املكرمة من أجل است قبال الكعبة يف أخذها األتراك ليستدلوا 
، وانتشر استعماهلا كما شاع امسها »البوصلة«الصالة، وأبقوها على لفظها فقالوا 

الذي نقلوه حبروفه ولفظوه حبروف عربية. ولعل هذه الكلمة من أوائل الكلمات اليت 
ا ١٩١٩عرّبتها أو صححتها جلنة التعريب اليت شكلتها احلكومة العربية سنة  م وأعاد

ا  إىل أصل عريب ا  »املوصلة«فقالت إ ا توصل املستهدي إىل اجتاه القبلة، وإ أل
ا من العرب إىل الغربيني عن طريق الرتك.  وِإن  تغّريت بعض حروفها يف طريق هجر

ا (احلُّقة) أي  ،بلمن قَ  اكنت مل أجد للموصلة ذكرً  ألن العرب كانوا يسّمو
ية وردت يف كتاب تعليم املشاة، وهو إّال يف حاش االصندوق. وما رأيت للموصلة ذكرً 
ترمجه رشيد بقدونس، ونظر فيه وهّذبه عبد القادر  ،الكتاب الذي عرّبته جلنة التعريب

  م.١٩١٩املبارك ونظري زيتون، وطبع يف دمشق مبطبعة احلكومة العربية سنة 
من تارخيها لنعرف  اوأن نتتبع شيئً  »البوصلة«وجيدر بنا أن نقف عند كلمة 

ا وصانعها ودخوهلا يف الرحالت البحرية وأثرها يف تقدم علم البحار، مث نراها  نشأ
  مهاجرة بني األقوام وبني اللغات.

بحر وتاريخ االكتشافات اجلغرافية الإن الكتب اليت تناولت تاريخ السفر يف 
 اوأخبار الرّحالة كثرية، وهي موزعة ما بني قدمية وحديثة، وعربية وأجنبية. وإن كثريً 

شيد بفضل العرب يُ  ،نها كان حني يتعرض ألوليات الرحالت وأوائل أدوات البّحارةم
م يف تقدم علوم البحار (الفينيقيون أول أمة حبرية  فلقد كان العرب ،وينّوه بإسهاما

وتنظيم وحتديد الطرق البحرية  ،يف التاريخ، وكانوا من أمهر اخلرباء يف بناء السفن
 العربية مث ْني عِ . وكذلك اشتهرت دولة مَ )٢(شرق والغرب)والرحالت التجارية بني ال

 العربية حبياة حبرية وصنع أساطيل، وبنشاط جتاري َري دولة سبأ العربية، مث دولة ِمح 
                                                           

  ١٤ص  زهري الكتيب : أمحد بن ماجد، العرب و املسلمون و البحر  )٢(
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رفت يف أيام اخللفاء محالت حبرية، حبري. واستمر االهتمام بالبحر بعد اإلسالم، وعُ 
ذات « يف تارخينا اسم معركةوذهبت سفن معاوية إىل جزيرة قربص غري مرة، وجاء 

اليت تدل بامسها على كثرة السفن اليت شاركت فيها، حىت قال اخلضري يف   »الصواري
إن الدولة اإلسالمية يف عهد عثمان أصبحت دولة حبرية « كتابه عن الدولة األموية:

 بن سعد بن أيب السرحامبا صار إليها من مراكب الروم ومبا استحدثه معاوية وعبد اهللا 
  .)٣(»من مراكب

ولندع حديث التاريخ وما يرويه لنا عن نشاط األساطيل اإلسالمية وإعدادها 
 حسني مؤنس يف كتابه.ومدى ما سيطرت عليه من حبار وحميطات حيدثنا عنها د

كتيب عن النشاط البحري عند الكما حيدثنا زهري   »تاريخ املسلمني يف البحر املتوسط«
ار أمحد بن ماجد حَّ ، لنقف عند البَ )٤(ألول من كتابهالعرب واملسلمني يف الباب ا

  م وعن اخرتاعه ملا يسمى اليوم بالبوصلة.١٥٠٠/ ه٩٠٦املتوىف بعيد سنة 
، كما ُعرف )٥( ، بّر العرب وبر العجم»نيربّان الربَّ « رف ابن ماجد بلقبعُ 

كان من املعلمني   بأبيه الذي ،يف معرفة البحر ومراكبه ،ماجد ج ابنُ رَّ باملعّلم. ختَ  اأيضً 
الكبار يف معرفة البحار وأحواهلا واملراكب وأوضاعها وما يتطلبه السفر يف البحر، وترك 

ما يفيد منها كما  اوكان ابنه كثريً . يف ذلك أرجوزة مشهورة نظمها ومجع فيها خربته
  .»الفوائد يف أصول علم البحر والقواعد« ذكر يف كتابه

اجيز ويضّمنها خربته وإرشاداته وتوجيهاته وكذلك كان ابن ماجد ينظم األر 
  ونصائحه ملن يأيت بعده وميتهن مهنته من راكيب البحار وفرسان احمليطات.

                                                           

  .٣١أمحد بن ماجد، العرب و املسلمون و البحر ص  )٣(

  .٧٦ص - ٥املصدر السابق من ص  )٤(

  ألنور عبد العليم. »ابن ماجد املّالح«انظر حياة ابن ماجد مفصلة يف كتاب  )٥(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١() اجلزء ٨٦ا
  

  

٢٦

درجة األستاذية يف عصره أو رياسة الربابنة الذين اشتهر بينهم ابن ماجد بلغ 
مة عند بالّتدين واخللق وإتقان علوم املالحة البحرية واملالحة الفلكية، وهي علوم متالز 

ا تعتمد عليها يف معرفة األنواء ومعرفة  أهل البحر ال تنفع األوىل دون الثانية؛ أل
ا ا الصُّ  ،مواقع النجوم لالهتداء  َوُهَو  على طرق املسافرين أِدلَّةً نصب ى اليت تُ وَ وكأ

َا ِيف ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َوالْ  عد ومن يَ  ]٩٧األنعام: [  َبْحرِ الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لِتَـْهَتُدوا ِ
إىل أراجيز ابن ماجد جيد فيها أحاديثه املفّصلة عن الرحالت ومواعيدها املناسبة، 
ا وخطرها، وعن كل ما حيتاج إليه الرّبان من علم البحار  والرياح وأحواهلا وأوقات هبو

  والكواكب واألفالك واألنواء واآلالت.
ن يكتب بال تثبت يقرن امسه جعلت مَ وأصبحت البن ماجد شهرة عاملية 

بل   )٦(أنه كان املرشد الذي استعان به فاسكودي غاما اباكتشاف طريق اهلند، زاعمً 
 )٧(»ابن ماجد أسد البحر ربان فاسكودي غاما الذي طاف حول األرض« كان

البحار وقهرها، ورافق  أنه خربَ  »املالح العريب أمحد بن ماجد« وكذلك جاء يف كتاب
 البحر الربتغايل فاسكودي غاما يف رحلته إىل بالد الشرق فكان له خريَ أمري 
 »أمحد بن ماجد« . وقد شك يف هذه الرواية األستاذ إبراهيم خوري يف كتابه)٨(»دليل
ال تستحق        »أسطورة« كما ناقشها ونفاها األستاذ زهري الكتيب وعّدها  ،ونفاها

  .)٩(التعليق عليها
                                                           

مع العلمي العريب بدمشق م  )٦(   .٢٨٢و  ٢٨٠ص ١انظر ما كتبه بولس اخلوري يف جملة ا

  املصدر السابق.  )٧(

مع  ، احلموي نقاللألستاذ ياسني »املّالح العريب أمحد بن ماجد« من كتاب  )٨( عن جملة ا

  ١٣٢ص  ٢٣العلمي العريب بدمشق م

  ١٩٨ - ١٨١لألستاذ زهري الكتيب ص »أمحد بن ماجد«  )٩(
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٢٧

يال فرّان تفوق املالحة الربتغالية يف القرنني اخلامس عشر وعزا املستشرق غابر 
بفضل ابن  اوالسادس عشر إىل املعلومات اليت أخذها الربتغال من العرب منوهً 

  .)١٠(ماجدٍ 
 أحد اخرتاعات ابن ماجد كما ذكر هو نفسه ذلك يف كتابه »البوصلة«وكانت 

اعنا يف علم البحر تركيب ومن اخرت « :فقال »الفوائد يف أصول علم البحر والقواعد«
. قال ابن )١١(»ّقة) بنفسه، ولنا فيه حكمة كبرية مل تودع يف كتاباملغناطيس على (احلُ 

  ماجد يف إحدى أراجيزه:
ـــــة أو كقيـــــاس أو   قبـــــــــل الســـــــــفر اآللـــــــــةَ  ّددِ وَجـــــــــ  حجـــــر كُحّق

  :عنها ف املسلمني باجتاه القبلة يف مكة فقد قال ابن ماجدعرِّ ة تُ قّ وملا كانت احلُ 

ــــ   بلـــةشـــكوك املســـلمني بقِ  كشـــفتُ   )١٢(ومغــــارب يف مشــــرقٍ  ايصــــّلى 
ا وعاء ذو غطاء يُ قَّ واحلُ  صنع ة يف العربية هي الصندوق الصغري، ويف املعجم أ

ل . وقد ذكر األستاذ زهري الكتيب بعد حديث مطوَّ )١٣(من عاج أو زجاج أو خشب
ها األخري املعروف شكلبعن شهادات العلماء من عرب ومستشرقني أن البوصلة 

  .)١٤(ووضع املغناطيس فيها هي من اخرتاع ابن ماجد

                                                           

مع العلمي العريب بدمشق م  )١٠(   ٢٨٢ص  ١جملة ا

  ١٧٧أمحد بن ماجد للكتيب ص  )١١(

  ٢٤٦املصدر السابق   )١٢(

  يف القاموس احمليط: وعاء من خشب  )١٣(

  ١٧٧د صأمحد بن ماج  )١٤(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١() اجلزء ٨٦ا
  

  

٢٨

، )١٥(كما ذكر تطورها ومراحل صنعها على يد خمرتعيها وفق الرتتيب الزمين
احلروب الصليبية، وأن  لوانتهى إىل أن احلقة انتقلت إىل أوربا عن طريق العرب خال

ومسوها السادس عشر امليالدي حقة ابن ماجد وصلت إىل اإليطاليني يف أوائل القرن 
  .)١٦( ة العربيةقَّ (البوصلة ) وهي الرتمجة احلرفية لكلمة احلُ 

ب على رأس ركَّ يقول األستاذ الكتيب بعد شرحه عمل اإلبرة املغناطيسية اليت تُ 
إن هذا األمر مل يتحقق إال على «أو يف بيت اإلبرة:  »حقة« حمور مثبت يف صندوق

أما األوربيون فقد انتقلت : «ويتابع )١٧(»م١٤٥٠/ه٨٥٤ يد أمحد بن ماجد حنو عام
  ،إليهم فكرة اإلبرة املغناطيسية واستعماهلا عن طريق العرب خالل احلروب الصليبية

كما انتقلت لإليطاليني بعد ذلك. وقد تعّددت تسميات األوربيني للحقة، وهي يف 
  .)١٨(»Boussolaاإليطالية 

ماجد على كل من ركب البحر؛ فقد ذكر وقد بقي البّحارة يذكرون فضل ابن 
 ام كانوا قبل السفر يتلون الفاحتة إكرامً ١٨٥٤برثن اإلنكليزي أن ّحبارة عدن يف سنة 

ريب أن املقصود بالشيخ  للشيخ ابن ماجد خمرتع اإلبرة املغناطيسية (البوصلة)، وال
  .)١٩(»سواه ماجد هو ابن ماجد ال

ابن ماجد وحّقته؛ هل كان البّحارة  ولست أدري بعد هذه اجلولة الطويلة مع
                                                           

  ١٧٩أمحد بن ماجد ص   )١٥(

  .١٨٠الكتيب ص   )١٦(

  .١٧٧ املصدر السابق ص  )١٧(

حيث جتد  ١٨٠ - ١٧٨، وانظر كتاب األستاذ الكتيب من ص ١٧٨ املصدر السابق ص  )١٨(

  حديثه عن أسبقية العرب عامة وابن ماجد خاصة يف اخرتاع احلقة واستعماهلا.
  .٢٨٥ص  ١جملة جممع دمشق، جملد   )١٩(
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٢٩

يستعملون كلمة احلّقة، وكان الناس يقولون عنها املوصلة أو البوصلة كما ينقلها 
احلجاج األتراك، وأن جلنة التعريب اليت عملت يف كتاب تعليم املشاة الذي أشرت إليه 

  يف أول املقال هي اليت عرّبت البوصلة باملوصلة!
فضل علّي؛ إذ ألزمتين قراءة كتب عشت  »لبوصلةا«وبعد، فقد كان لكلمة 

م، وعرفت حياة قاهر البحر ،فيها مع البحر ومراكبه م وأدوا ح املالّ  والبّحارة ورحال
مما يتصل  ار جهود العلماء الذين أّلفوا وترمجوا كثريً العريب أمحد بن ماجد، وجعلتين أقدِّ 

ثال: إبراهيم خوري ويعقوب بكر بالنشاط العريب واإلسالمي يف عامل البحار من أم
وحممد ياسني احلموي وحسن صاحل شهاب وأنور عبد العليم. وكان آخر ما قرأته 

لألستاذ زهري الكتيب،  »أمحد بن ماجد، العرب واملسلمون والبحر«وأفدت منه كتاب 
وهو كتاب جامع ألخبار النشاط العريب اإلسالمي يف عامل البحار، ويف حياة ابن 

ديث عن اخرتاعاته ومؤلفاته...، مما ينتهي بالقارئ إىل إدراك فضل العرب ماجد واحل
م ـ وهم الذين خرجوا من الصحراء ـ يف  واملسلمني على احلضارة اإلنسانية ورياد

وقواعدها. وتبقى آثارهم يف  ركوب البحر وأسبقّيتهم يف علوم البحار ووضع أصوهلا
  .على ما قّدموه للحضارة اإلنسانية هذه العلوم من خرائط وآالت وأدوات شاهدة

  الرحلة الثانية:

  
، وتريد أن تسّميها ازارين منذ أشهر صديق يل، وقال إن زوجته وضعت مولودً 

باسم صديقة مصرية عزيزة عليها.. فاستمهلها حىت يسأل عن عروبة  ا، تيّمنً »ڤترمِ «
قفه، ألن كثريين بسؤال الصديق وشكرته وأثنيت على مو  حتُ رِ هذا االسم ومعناه. فَ 

من الناس يستحسنون األمساء بألفاظها دون اهتمام مبعناها! قلت له: امسع يا 
املصرية، وأعرف نسبها وأصلها ومعىن امسها. ڤت صاحيب، فأنا أعرف السيدة ِمر



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١() اجلزء ٨٦ا
  

  

٣٠

فعجب هلذه املصادفة اليت توّهم معها أنين أعرف صديقة زوجته، وراح يستعجلين 
سّيدة عربية من مّكة، ومن ڤت) ، فقلت: إّن (مريڤت»رمِ «بلهفة ليعرف ما يريد عن 

ا  ، وهلا أخ عزيز »َمْرَوة«أسرة ذات شأن، حيرتمها لنسبها العرب واملسلمون، وينادو
، وقد ذكرمها اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه »صفا«على العرب واملسلمني امسه  اأيضً 

َفال ُجَناَح  ائِِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمرَ ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشعَ العزيز وقال: 
  .]١٥٨البقرة: [ َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف َِِما

وقد خرجت السيدة مروة ذات مرة أو ذات سنة مع وفود احلجاج من األتراك، 
ا، وهم معروفون بتديّنهم وحبّبهم للتربّك بكل أثر مقّدس، فأحّبوا مروة وأعجبوا 
) ڤواصطحبوها للعيش بينهم، وألبسوها زِيا تركيا؛ فكسروا امليم ونطقوا الواو العربية (

ا الرتكي لعادت مروة العربية املكّية ڤت» ِمر«بالرتكية، فأصبحت  ولو نزعت عنها ثو
  القرآنية.

ولكثرة اختالط األتراك باملصريينن منذ أيام حممد علي باشا، وشّدة امتزاجهم 
من العادات يف املأكل  اعيشهم بينهم وتزاوجهم فيما بينهم، أخذوا عنهم كثريً م و 

ا وأحّبوها  وامللبس والسلوك، وكان من مجلة ما أخذوه كلماٌت وأمساءٌ  أعجبوا 
م وشوارعهم دون أن ينزعوا عنها األثر  وأطلقوها على كثري من أمساء أبنائهم وبنا

وكتبوه » َصفوت«الذي جعله األتراك » الصفا«ا الرتكي، بل لقد أخذوا مع مروة أخاه
حني كانت لغتهم الرتكية عثمانيًة تكتب حبروف عربية، فرمسوه بالتاء املفتوحة، وأخذوا 
جت  ة له مثل: شوكت و معه، وبتلك الصورة من الرسم أمساًء أخرى كثرية مشا
ّية وحشمت وفكرت وعّزت وجودت وعصمت وحكمت...، ومعظم هذه األمساء عرب

 اقرآنية، تكتب يف العربّية بتاء مربوطة، وقد أخذناها عنهم ثانية فأبقاها الكثريون خطً 
بالرسم العثماين، وإن كان يف العربية هلجة قدمية ال يقاس عليها، تقف على اهلاء 
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٣١

من أن » اخلصائص«وقوفها على التاء، ومن تلك اللهجة: ما نقله ابن جين يف كتابه 
م » عليه السالم والرمحتْ «ه الوقف بالوصل يف حنو قوهلم: ِمن العرب َمن شبَّ  يعين أ

، امحلوا الرمحة اليت يوقف عليها باهلاء على الوصل ودرج الكالم، فقالوها بالتاء وقفً 
  وعليه قول أيب النجم:

ــرّة أن تُـــــــــــدعى أمـــــــــــتْ    صــارْت نفــوُس القــوم عنــد الَغْلصــمتْ  ــــــــــ  )٢٠(وكـــــــــــادت الـُحـ

  ، والغلصمة هي رأس البلعوم.يعين الغلصمة واَألَمةِ 
عربّية مكّية األصل واملنشأ، نقلها األتراك إىل بالدهم ڤت هذا فِمر ىوعل

وألبسوها زيَّهم، وأخذها عنهم املصريون الذين أحّبوها واستخّفوا لفظها، فعاشت 
عربيا كمصر  ابينهم بزيّها الرتكي. واألوىل أن تعود إىل زيّها العريب حني تدخل بلدً 

لشام. واملروة لغًة هي احلجارة الرقيقة البيضاء اليت تلمع كالربق إذا أصابتها الشمس، وا
ا . وكذلك ينبغي أن تعود أمساء صفوة وجودة وشوكة )٢١(ومنها حجارة يُقتدح 

ا العربية وأصوهلا القرآنية كما يف قوله تعاىل:  جة وأمثاهلا إىل صور َنا ِبِه  و فَأَنـَْبتـْ
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكونُ . وقوله: ]٦٠النمل: [ َت بـَْهَجةٍ َحَداِئَق َذا  َلُكمْ  َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ

يـُْؤِيت  وقوله:. ]٢النور: [ ◌ِ َوال تَْأُخْذُكْم َِِما َرْأَفٌة ِيف ِديِن اللَّه . وقوله:]٧األنفال: [
  .]٢٦٩البقرة: [ اَكِثريً   اأُوِيتَ َخيـْرً احلِْْكَمَة َمْن َيَشاءُ َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد 

إن هذه األمساء، مؤنثًة ومذكَّرة، ينبغي أن تعود بعد طول اغرتاب، إىل حضن 
  وخطا. االعروبة، وإىل نسبها العريب، نطقً 

  الرحلة الثالثة:

                                                           

  .١/٣٠٤خلصائص ا  )٢٠(

  .١٢٨االشتقاق البن دريد   )٢١(
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٣٢

  مع كلمة (الكحول)
من غاله  اسُتعملت كلمة (الَغْول) يف العربية للّداللة على الُصداع والسُّكر، وهي

ا  أي أهلكه كاغتاله، والغول يغتال العقل، كما أن اخلمرة ُختمِّر العقل وتسرته أل
  أي ختالطه، جاء يف الشعر: هُ ختامر 

 تغتالنـــــــــــــاومازالـــــــــــــت اخلمـــــــــــــرة 
  

ـــــــــــــــــــذهب بـــــــــــــــــــاألول األّولِ     وت
  

 يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعنيٍ وأما شراب اجلنَّة فال َغْول فيه. قال تعاىل: 
ٍة لِلشَّارِِبنيَ  َزُفونَ  بـَْيَضاَء َلذَّ َها يـُنـْ   .]٤٧ -  ٤٥الصافات: [ ال ِفيَها َغْوٌل َوال ُهْم َعنـْ

، ألن الغربيني الً وكان الرأي أن كلمة (الكحول) مأخوذة من كلمة (الَغْول) أص
  ) مث أخذ العرب آلكول فقالوا: الكحول.Alcoholأخذوا الَغْول فقالوا ألكول (

حلة وراء (الكحول) وتتّبع تارخيها وتنّقِلها وتطّور داللتها عند الغربيني ولكن الر 
م نقلوا معناها  م أخذوا كلمة (الكحول) من كلمة (الكحل) العربّية، وأ يدّل على أ
ا منذ القرن  يف القرن السادس عشر للداللة على املاّدة الناجتة من تقطري اخلمر، وأ

  .احول) تدّل على اخلمرة حصرً التاسع عشر أصبحت كلمة (الك
ويؤكد معجم أوكسفورد أن كلمة الكحول مأخوذة من الكلمة العربية (الكحل)، 
كما يؤكد ذلك أستاذنا الدكتور عبد الكرمي اليايف، ويدعو إىل العودة يف العربّية إىل 
ا للداللة على الكحول وما يستخرج وُيصنَّع  استعمال كلمة (الغول) ومشتّقا

  .)٢٢(منها

  الرحلة الرابعة:
  مع كلمة (أطلس)

                                                           

لد   )٢٢(   .٢٨٥ص ٢ج ٥٩جملة جممع اللغة العربية ا
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يف املرحلة الثانوية من دراسيت،  االرحلة مع كلمة (أطلس) بدأت منذ كنت طالبً 
يف متاهات من الوهم والضالل! وما أكثر الرّحالة الذين ضّلوا  الً وكادت تكون رحي

  الطريق وعانوا من مشكالت الضياع.
اجلغرافية أنقل منها صور الدول  لقد كنت أهوى رسم اخلرائط، وأتتبَّع األطالس
ا... وما فّكرت يومً  ار وألّو مبعىن كلمة (أطلس) اليت توضع  اواجلبال والسهول واأل

على كتاب اخلرائط. وحني بلغت املرحلة الثانوية يف الدراسة ألقى علينا أستاذ  اعنوانً 
  األدب نصا للفرزدق يصف فيه الذئب ويقول:

ــــَس عّســــاٍل ومــــا كــــان   فأتـــــــــــاين ادعـــــــــــوُت بنـــــــــــاري َمْوهنًـــــــــــ   اصــــاحبً وأطل

وعلمت عندئذ أن األطلس هو الذئب، مسّاه الشاعر بلونه؛ ألن الطُّلسة هي 
  لون السواد إىل الُكدرة أو لون الُغربِة إىل السواد.

أنعشت كلمة (أطلس) يف قصيدة الفرزدق ما كنت أهواه من األطلس اجلغرايف، 
معرفة العالقة بني األطلسني: أطلس احليوان وأطلس وحرّكت ّيف الفضول اللغوّي إىل 
، وأنا يف السنة األوىل يف اجلامعة، عن األطلس يف ااخلرائط، وحاولت أن أكتب حبثً 

  فاألصل فيه ما عندنا حنن العربضوء ما كنت أظنه من أن كل ما توافق بني لغتني
  حاولت الربط بني األطلسني. اوعبثً 

تعين حماه، وطلس الصحيفة: مسح كل ما فيها، ولو  ففي العربية: طلَس الشيَء 
كان احملو لكلمٍة فيها أو سطٍر لقلنا طمس بامليم؛ ألن الطلس أعّم وأمشل من الطمس، 
سة، والطُّلسة كما رأينا لون بني الكدرة  ويطلقون على ما ميسح به اللَّوح اسم الطَّالَّ

  معها األطلس اجلغراّيف.والّسواد. وليس لشيء من ذلك عالقة باخلرائط اليت جي
ا  إن كلمة (أطلس) انتقلت إلينا، واستقّرت بيننا، ومل نفّكر برتمجة أو تعريب أل

، بل استقبلناها كما يستقبل العرُب الغرباَء اوافقت شبيهتها عندنا بنيًة ولفظً 
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م! م وال يسألون عن أنسا   ويكرمو
احد من اجلبابرة، متّرد على إن كلمة أطلس، يف إحدى األساطري اليونانية، اسم لو 

، فعوقب بأن ُحوِّل إىل كتلة صخرية كبرية هي اليوم جبال عليهرّب األرباب، وقاد ثورة 
  األطلس.

ويف رواية أخرى لتلك األسطورة أن أطلس عوقب بأن حيمل السماء على كتفيه 
فحملها، وظهرت صورته وقد طأطأ رأسه ومحل الكرة السماوية على كتفيه، وأعجبت 

فيه جمموعة من اخلرائط، فوضعها على  اهذه الصورة العاَمل البلجيكي الذي وضع كتابً 
على كل كتاب يضّم جمموعة من  اغالف كتابه، وانتشرت يف العامل حىت أصبحت عَلمً 

  اخلرائط اجلغرافية.
وهناك نوع آخر من الرحلة، تنتقل الكلمات فيه من لغة إىل أخرى مع بقاء 

 ، ولكنها تصاب بشيء مناعيش الكلمة مستعملة يف اللغتني معً األصل يف موطنه، وت
لعادات األقوام والشعوب يف نطق احلروف،  اة، تبعً التحريف يف النطق باللغة املستعري 

، ولكّن هذا النوع من االنتقال ايف العربية والرتكية معً ڤت مما يذكرنا حبياة مروة وِمر
على غربته يف  الً مما يبقى دلي ،ته وصوتهحيافظ فيه اللفظ املنتقل على شيء من صور 

إحدى اللغتني، وهو ما يعرف بالتداخل اللغوي، ويف كتب الرتاث اللغوي أعداد كثرية 
من األلفاظ اليت دخلت العربية واستعملها العرب قبل اإلسالم وبعده، ويف كتب 

من اللغات  ا(الدخيل) مزيد من البيان ملن أراد املزيد.. كما أن العربّية أمّدت كثريً 
بكثري من ألفاظها؛ عرفت ذلك اللغة الفارسية واإلسبانية واملالطية حىت كان لتلك 
اللغات معاجم أو دراسات تبّني ما دخلها من مفردات عربية... بل إن اللغة املالطية 
ا لكثرة ما فيها من لغته، فالورد ورد، والوردة وردا،  يكاد العريب يفهم احلديث 

واحلليب هليب، واالسم اسم، واملرأة مارا...، ولكٍل من اللغات  والطفل تِفل،
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ا وليست ظاهرة  ،اإلسبانية والربتغالية واملالطية معجم يبّني عروبة العريب من كلما
  التداخل أو االقرتاِض اللغوي ظاهرًة حديثة، وال هي مقتصرة على لغة دون لغة.

  تنقلَّْت بني اللغات، وآثرتُ ولست أكتم أنين مل أرحل وراء تلك الكلمات اليت
أن تكون رحليت داخلية، ال تنتقل الكلمة فيها من مكان إىل مكان، وال من لغة إىل 
لغة، ولكنها تنتقل من معًىن كانت تدّل عليه إىل معىن آخر أصبحت تدّل عليه، إنه 
ى نوع من تطّور الداللة، أو هو رحلة معنوية ال تشمل بنية الكلمة وإمنا تقتصر عل

انتقال املعىن وتغّريه بني عصر وعصر. ولست أريد احلديث عن تطّور الداللة وأسبابه 
فذلك أمر تكّفلت به كتب فقه اللغة وعلم الداللة، ولكين أقف عند بعض الرحالت 

  سيت أو كادت تُنسى أصوهلا.املعنوية لكلمات نُ 
تعيش من ذلك كلمات عاشت ألفاظُها وُهجرت معانيها األوىل، وما زالت 

د المتالء بطن البعري  حاملة معانيها الثانية، فَمن من العرب اليوم يستعمل كلمة ا
د يدّل على امتالء صاحبه بصفات النبل والشرف أبً  عن  ابالعلف، بعد أن أصبح ا

جّد؟ وَمن يستعمل كلمة احلقد الحتباس املطر يف السماء بعد أن أصبح احلقد يدّل 
  الصدر؟ على احتباس العداوة يف

على أن هناك كلمات انتقلت لتدّل على معان جديدة، ولكنها مل تتخّل عن 
  إىل املعىن املراد. امعانيها القدمية، وبقي السياق اليت تأيت الكلمة فيه مرشدً 

يف اللغة قـََلبه، ومنه جاءت  ا، فأَفَك الشيَء أَْفكً الً وذلك ككلمة (اإلفك) مث
 َواْلُمْؤَتِفَكاُت بِاْخلَاِطَئةِ  وجاء التعبري القرآينتسمية قوم لوط بأصحاب املؤتفكة، 

م، أي قُلبت فُجعل عاليها سافَلها، وانتقل معىن  ]٩احلاقة: [ ألن قراهم ائُتِفَكت 
على  اإىل معىن آخر هو قلب احلقيقة رأسً  ،الكلمة من هذا القلب املادّي لألرض
الكذب الذي ال يشوبه شيء  الكذب، بل هوعقب، فأصبح اإلفك يعين أشدَّ أنواع 
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ذا  ]١١النور: [ ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكمْ نَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاألِ إِ من الصدق،  وأصبح املعروف 
  .]٧اجلاثية: [ َوْيٌل ِلُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ النوع من الكذب هو األفَّاك 

يدري أيَّ  وقد تتشّعب املذاهب وختتلف الطرق مبن يرحل وراء الكلمات حىت ال
كلمات املالئكة،   الً طريق يسلك؟ من هذه الكلمات اليت تُتعب الرحلة وراءها مث

  واإلقليد، واملدينة...
َلك تستعمل للواحد وللجمع. ولن أرحل 

َ
أما املالئكة واملالئك فجمع مَلك، وامل

ويف » ألك«ويف » َمَلك«وراءها؛ فإن االختالف يف أصلها جعلهم يتحّدثون عنها يف 
» اإلقليد«ومع ذلك فجذورها كّلها عربّية، والقول فيها أسهل من القول يف ».. كأل«

ا من قـََلد اليت يقال فيها قلد املاَء يف احلوض أي مجعه، وقلد  اليت ذهب بعضهم إىل أ
الشيَء على الشيء لواه عليه، واإلقليد واملِْقَلد هو املفتاح.. وذهب آخرون إىل أن 

ا رومّية األصل، واجلمع أقاليد، وقيل  أصلها (كليد) وهي لغة مينية، ورأى غريهم أ
ا مبعىن الُعنق، وهو من الِقالدة، وهي ما أحاط بالعنق، وتقّلد السيف محله، ومن  إ

از قّلده الوزارة... وقالوا يف قوله تعاىل:  الزمر: [ َلُه َمَقالِيُد السََّماَواِت َواَألْرضِ ا

املفاتيح أو اخلزائن، وهي مجع ِمْقالد أو ِمقليد أو ِمقَلد، فهو . إن املقاليد تعين ]٦٣
سبحانه خالق كل شيء وفاتح بابه. ومنهم من زعم أن مقاليد مجع ال واحد له من 

  لفظه.
ا أسهل ممّا سبق يف رحلة املالئكة  وأما كلمة (املدينة) فنقف عندها أل

ىن أقام، وفعل َمَدن فعٌل ُممات، واإلقليد. قال بعضهم: إن (املدينة) من (َمَدن) مبع
ومنه (املدينة) على وزن َفعيلة ومجعها مدائن، وهي تعين مكان اإلقامة. وقال آخرون: 
ا ُمفِعلة ومجعها (مداين)، واملدينة معناها  إن املدينة من (ِدْيَن) مبعىن ُمِلك، وإن وز

ما اململوكة، وقد أطلق العرب على اَألَمة اسم املدينة، وعلى العب دْين، أل
َ
د اسَم امل
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معناه إنّا عبيد لرّب  ]٥٣الصافات: [ أَِإنَّا َلَمِديُنونَ مملوكان، وقالوا إن قوله تعاىل: 
جزيّون.

َ
ا من (الدِّين) أي اجلزاء، وهي يف القرآن مبعىن إنّا مل   العاملني. وقال بعضهم: إ

و يف اللغة القرض من الدَّْين، وه» املدينة«ويضاف إىل هذا رأي آخر، وهو أن 
إىل أَجل، وِدنُت الرجَل وأدنته: أقرضته، فأنا دائن، وهو َمِدْين. ولقد كانت احلياة 

تقتضي أن حيرث ويزرع وحيصد أهل القرية، وينتجون ما يبيعونه لسّكان املدينة  اقدميً 
الذين يستدينون احلبوب والثمار واَخلضراوات وكل ما تنتجه القرية لالستهالك 

ة، فهم أي أهل املدينة َمدينون ألهل القرية، فاملدينة مدينة أي مقرتضة وللتجار 
مستدينة. ولعّل ما يقّوي هذا املعىن أن القرية نفسها من (َقرى) أي أطعم وأضاف، 
فقَرى الضيف يـَْقريه ِقًرى: َأضافه، والِقرى ما يُقدَّم للضيف، ومقدِّمه هو القاري، كما 

  ن القرية، وأما النسبة إليها فَقَروّي.أن (القاري) يف اللغة هو ساك
أفال جيوز أن نقول إن األصل أن القرية تزرع وحتصد مث َتقري املدينة وتطعمها 

  إىل أجل، واملدينة تستدين فهي مدينة أي مقرتضة من القرية! اَديـْنً 
  إن كل ذلك ميكن أن يكون، واهللا أعلم أيُّ ذلك كان؟

ات، رحيل يتهدَّى املرء فيه إىل حقيقة وآخر خطوات هذا الرحيل وراء الكلم
  مبا توحي به جذورها أي أصوهلا اللغوية. امعانيها مستعينً 

ما يساعد  اوهو رحيل أنصح أن يقوم به دارسو النصوص ومفّسروها، ألنه كثريً 
على الوضوح، وُخيرج املفسِّر من متاهات الزيغ واالحنراف. وجينِّبه ما يشتبه عليه من 

ذه من اللَّبس والضالل. فلقد قرأت لبعض الذين أقحموا أنفسهم يف تفسري املعاين، وينق
  القرآن الكرمي عجائب أكتفي هنا بذكر واحدة منها تتصل مبا حنن بصدده.

قال كاتب: إن كلميت القرآن والكتاب ال يصّح يف العربّية أن تكونا مبعىن واحد؛ 
ما عطفت إحدامها على األخرى يف قوله تعاىل ْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوقـُْرآٍن تِ : أل
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والعطف يف العربّية يقع بني املتغايرات، يعين أنه ال جيوز أن نعطف  ]١احلجر: [ ُمِبنيٍ 
  الشيء على نفسه، فعطف (القرآن) على (الكتاب) يعين أنه غريه.

دي إليه اللغة، إذا كّنا  فلنرحل وراء أصول الكلمات لنهتدي إىل احلّق الذي 
  .ا، وإذا كّنا نعرف أساليب العرب يف لغتها ثانيً الً ق أو نريد احل

، اوشكرانً  ا، مثل شكر شكرً اإن كلمة (قرآن) مصدر لقرأ، نقول: قرأ قراءًة وقرآنً 
، فالقرآن مصدر كالشكران والغفران، وقد ا، وغفر مغفرة وغفرانً اوكفرانً  اوكفر كفرً 

أي  ]١٨القيامة: [ا قـََرأْنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ فَِإذَ يف قوله تعاىل:  اوردت يف كتاب اهللا مصدرً 
على كالم الوحي اإلهلي املقروء. ومثلها يف العربّية  اقراءته، مث أطلقت الكلمة َعَلمً 

ا إىل اهللا.   (الُقربان) فهي مصدر للفعل مث أُطلقت (ُقربان) على الذبيحة اليت يُتقرَّب 
يقول: َكَتب  -ما يف تاج العروس ك  -وأما الكتاب فمن الَكتب أي اَجلْمع 

َرين، [يعين شريطني من اجلِلد] وهو أن  االسِّقاَء واملزادة والِقربة يكتبه َكتبً  أي خرزه بَسيـْ
 ايسّد فَمه حىت ال يقطر منه شيء، كاكتتبه إذا شّده بالوكاء. وقال: مسعت أعرابيً 

زها، واكتبها ُشدَّ يقول: كتبت فم السِّقاء فلم يستكتب... واكتب ِقربَتك أي اخر 
  رأسها.

م كتابة  والشك أن هذه املعاين كانت عند األعراب قبل أن تكون يف حيا
ا جمموعة  وصحف وتسجيل أو تدوين. ومن معىن اجلمع َمسَّوا الكتيبة يف اجليش أل
من اجلنود، كما أن الكتاب جمموع كلمات وسطور وصحف. وعلى هذا نصف 

قلب الرسول األمني بأنه (قرآن) إذا قرأناه، ونصفه بأنه  الوحي اإلهلي الذي أُنزل على
(كتاب) إذا كتبناه وسّجلناه، فهو قرآن وكتاب، ومها صفتان لشيٍء واحد هو كالم 
اهللا تعاىل، وانظروا إىل دقّة كالم من يعرف العربية ويفّرق بني املعاين، ففي كتب الفقه 

حكم الكتاب وال حكم القرآن! (باب حكم ما ُكتب فيه القرآن) ومل يقولوا باب 



  د. مازن املبارك -الرحيل وراء الكلمات 
  

٣٩

وفيه: (جيب أن يكون ُممسك مكتوب القرآن على وضوء) ومل يقولوا باب ممسك 
القرآن!! وإن عطف الصفات يف العربية أكثر من أن يستشهد له، أفال جيوز أن 
نقول: هذه الكتب لشوقي الشاعر والكاتب واملؤرخ، والشاعُر هو الكاتب، وهو 

فسه، أليس يف كالم اهللا تعاىل أنه هو األوَّل واآلِخُر والظاهر املؤرخ، وهو هو شوقي ن
والباطن؟ فهل أحدها غري اآلخر؟! ولكن املعاين هي اليت تستدعي أن نذكر الشيء 
ببعض صفاته يف موضع، وببعضها اآلخر يف موضع آخر، كما تستدعي أن جنمع بني 

حني يوصف بالقراءة  صفات الشيء الواحد ولو كثرت يف بعض املواضع. إن الكالم
فهو مقروء وقرآن، وحني يوصف بالكتابة فهو مكتوب وكتاب، وقد جاء القرآن 

ال حيَِّل : «-وهو اإلمام جماهد  -والكتاب صفتني للوحي اإلهلي، ورحم اهللا من قال 
بلغات  األحٍد يؤمن باهللا واليوم اآلِخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عارفً 

  .)٢٣(»العرب
تم بطرفة يعّلمنا فيها فىت عرّيب ِحكمة خالصتها أن يضع املرء نفسه يف وأخ

  حدود قدرته، وأن يضع املتكلِّم كل كلمة يف موضعها من خطابه.

دخل على اَحلجَّاج، وكان معهم غالم، فأراد احلجاج أن خيترب  اقالوا: إن وفدً 

ه من الضياع فصاحته، فقال له: يا غالم هل حفظت القرآن؟ فقال: وهل خفت علي

فأحفظَه؟ قال: هل مجعت القرآن؟ فقال: وهل هو ُمفرَّق فأمجَعه؟ قال: هل استظهرت 

القرآن؟ فقال: لست ممن يتَّخذ القرآن ِظهريا. قال: وحيَك ماذا أقول؟ قال: قل هل َوَعْيَت 

  )٢٤(القرآن، هل استوعبت القرآن؟

ة معناها، ولكل معىن ذلك َمَثٌل من أبناء أمٍة تعرف لغتها، وتعرف لكل كلم
                                                           

  .١/٢٩٢الربهان للزركشي   )٢٣(
 َوَعى احلديَث: حفظه وفهمه. واستوعب احلديَث: تلّقاه واستوفاه.  )٢٤(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١() اجلزء ٨٦ا
  

  

٤٠

م واجدون يف  موضَعه. وليثق القرّاء أن الرحيل وراء الكلمات حلو وممتع ومفيد، وأ
السرية التارخيية للكلمة ما ال جيدون من اللذَّة يف قراءة مسرية كثري من أصحاب 
السري. ولقد جتّمع عندي من الكلمات املهاجرة، ما عاد منها وما مل يعد، عدد كبري، 

رويت أخبار رحلتها ملا وسعها كتاب.. قّدمت أمثلة منها وتركت الكثري. فلقد ولو 
رأيُتين يف هذه األيام اليت أسرع فيها حنو النهاية أالحق الكلمات، وأتوّدد إليها، 
ويالحق غريي دنياه، ويتوّدد إىل مناصبها، لقد رأيُتين وكأنين ُأحبر وحدي يف ُعمر مل 

  ر، فقلت مع القائل:يعد يّتسع ملثل هذا اإلحبا

 كأنين صارم يف كفِّ ُمنهزِم   َتقلَّدتين الليايل وهي ُمدبرةٌ 

  وحسيب أن أقول للشباب، ولكل َمن يستطيع البحث واإلحبار يف العلم:

وإن استغنيتم عنه كان  اطلبوا العلم، فإنكم إن احتجتم إليه كان لكم ماال،«
   ».لكم كماال

  
  
  
  

 



  ٤١

  
  
  

  اللسانيات والمشكالت اللغوية الراهنة
  
  

  )∗(قّدور . أحمد محمدد
 

  تمهيد (اللسانيات ومهّماتها في المجاالت االجتماعية) - ١

 واجهته يتطلب احلديث عن اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة اإلشارة إىل ما
وتعّدد  ،ميةاللسانيات من أزمات تتعلق باألطر املعرفية واملصطلحات واجلدوى العل

أن اللسانيات جتاوزت  ا. وليس خافيً )١(املدارس وتباين جماالت االستفادة، وحنو ذلك
ال الثقايف، وصارت  ال األكادميي، وا الكثري من األزمات، ورّسخت وجودها يف ا

من العلوم املتداولة واملناهج املرغوبة وال سيما يف النقد واألسلوبية والسيميائية  اجزءً 
  داولية وغري ذلك.والت

آخر من وجوه أزمة اللسانيات يتجّلى يف عدم االهتمام باملشكالت  الكن وجهً 
االجتماعية أو  ختصاص اللسانياتاللغوية يف الوطن العريب، وقّلة األعمال العلمية يف ا

د فروع اللسانيات التطبيقية. ورمبا قّلل هذا الوضع ح، وهو أ»علم اللغة االجتماعي«
ع جبدوى اللسانيات العملية، وزاد عدد املشككني بأمهية اللسانيات يف من االقتنا 

                                                           
 .أستاذ اللسانيات وفقه اللغة يف كلية اآلداب جبامعة حلب )∗(
  وما يليها. ١١يات وآفاق الدرس اللغوي، ص انظر: قدور، أمحد حممد، اللسان )١(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٤٢

االت الدرسية األخرى عامة   .)٢(ا
إّن املشكالت اليت يعرض هلا علم اللغة االجتماعي كثرية ومتنّوعة، إنه يعرض 
تمع الواحد، وموقع هذه التنوعات من اللغة النموذجية أو  للتنوعات اللغوية يف ا

لغات  عملومشكالت التواصل اللغوي بني األمم واجلماعات اليت تست املشرتكة،
. ويطمح علم اللغة )٣(خمتلفة، وما تسّببه الثنائية أو التعددية اللغوية يف الوطن الواحد

من خالل البحوث العلمية الدقيقة اليت  ،االجتماعي إىل إجياد حلول لتلك املشكالت
االت االجتماعية اليت  ،والدين والثقافةتشمل عالقة اللغة بالسياسة والتعليم  وكل ا

ا احملكية واللهجية والفنية.   تتصل باستعمال اللغة ومستويا
ويضع علم اللغة االجتماعي أمام صانع السياسات املعلومات العلمية وخرائط 
التوزع اللغوي واللهجي، وحيّدد مناطق الثنائيات اللهجية أو اللغوية، ويرصد آراء 

جتاه السياسة اللغوية، كما يضع مجلة من القضايا اليت متثل مشكالت السكان 
  كثرية، منها:  اتعرتض بلدانً 

وضع مقاييس للكتابة الصحيحة والكالم اجلّيد، وتسهيل سريورة اللغة يف  -١
تمع.   ا
ال الرمسي ووصفه وصفً  -٢   .اعلمي  احتديد املستوى الواجب استعماله يف ا
  وصفها وسيلة تعبري طبيعي للشعب الذي يستعملها.مالءمة اللغة ب -٣
قدرة اللغة على أن تكون أداة لإلبداع الفكري واألديب، وقياس هذه القدرة  -٤

  .ادوري 
اختيار لغة التعليم ومستوى التواصل الرتبوي، ومتابعة التنفيذ ورصد النتائج  -٥

  بالتعاون مع اجلهات املختصة.
                                                           

لة العربية للدراسات »أزمة اللسانيات يف العامل العريب«ظر: أمحد حممود، عشاري، ان )٢( ، ا
  .١٠، ص١٩٨٨)، ٢-١اللغوية، العدد (

  .٤٧انظر: بشر، كمال، علم اللغة االجتماعي، مدخل، ص )٣(



  أمحد قدورد.  - اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة
  

٤٣

  منهجية لرفد اللغة الوطنية باجلديد. مجةً تر ترمجة األعمال األدبية  -٦
امع  -٧ اعتماد اللغة املناسبة للعلوم والبحوث، وتنسيق ذلك مع اجلامعات وا
  اللغوية.
  توجيه حركة الصراع بني اللغة الرمسية واللهجات، وال سيما على صعيد اإلعالم. - ٨
  احملكية.التوازن بني مقتضيات اللغة الوطنية األم، وضرورة استعمال  -٩
  حتديد املكان الذي تشغله اللغة األجنبية يف جمتمع احلياة واملعرفة والتعليم. -١٠
االت اليت  - ١١   فيها اللغة مشكلة تواصل اجتماعي. تكونتعيني ا
كاملؤسسات الدينية واحتادات األدباء   ،التعاون مع اجلهات املؤثرة يف اللغة - ١٢

  .)٤(والصحفيني واإلعالميني

مل الدولة العمل األساسي يف جمال التخطيط اللغوي ورسم السياسة ويبقى ع
اللغوية وتنفيذها ملا متلكه من سلطة، وال سيما إذا أحسنت التعاون مع اجلمعيات 
امع والنقابات واملراكز االجتماعية األهلية. وكلما كانت قرارات الدولة يف هذا  وا

ا أصحاب ، اكان تقبلها مناسبً   ،االختصاص الصدد صادرة عن معطيات علمية يكّو
  ري.قسومل حتتج إىل ضرورات الفرض ال

تجاوز أزمة اللسانيات (التطبيقية) لويرى عشاري أمحد حممود أّن أفضل مدخل 
ينطلق من اجلانب املعريف، ويتمثل يف جدول أعمال أو توجيهات للبحث اللساين يف 

جتاهلها أو جتاوزها  الً يعد مقبو  مل ،الوطن العريب الذي يعاين مشكالت لغوية متعددة
مبنطق التعميم السياسي وفرض اآلراء املثالية. ويرى عشاري أّن هناك جمموعتني من 

  إجراؤها، مها: جيبالبحوث اليت 
                                                           

، جملة الفكر العريب املعاصر، »ات اللغويةالصراعألسنية و  -السوسيو«انظر: زكريا، ميشال،  )٤(
  .١٦٣ -١٦٢، ص١٩٨٣)، ٢٨-٢٧العدد (



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٤٤

البحوث األساسية الكربى، كاملسح اللغوي للسودان، ومشروع الرصيد اللغوي  - أ
املعاصرة يف السودان. إن املسح  ملنطقة املغرب العريب، ومشروع حبوث اللغة العربية

ضروري لدول عربية أخرى، مثل موريتانيا والصومال وجيبويت واجلزائر ودول  الً اللغوي مث
التنوع اللغوي ووصف  بحوثال هاخلليج العريب ودول عربية أخرى، ويدخل يف هذ

  وتقدمي املعطيات للساسة وأصحاب القرار. االلهجات علمي 
ة اجلوانب، وهي موضوعات تستدعي تضافر معارف املوضوعات املتعدد -ب

ونظريات ومناهج متعددة، كالتعريب واملصطلح العلمي واللهجات وتعليم اللغة العربية 
ا وحتليل اخلطاب السياسي واإلعالمي   .)٥(لغري الناطقني 

مما يدخل يف جمال   ،وسيعرض هذا البحث لعدد من املشكالت اللغوية الراهنة
ة االجتماعية كعالقة الدولة والقومية باللغة، والتوزع اللغوي يف الوطن البحوث اللغوي

العريب، والصراع اللغوي، واالزدواجية اللغوية ومشكلة احملكية واللهجات. ولن يعرض 
زاعات اللغوية وحتليل اخلطاب ـللقضايا اللغوية الكربى كالتعريب والتعليم والن البحث

ليه هذه القضايا من أدبيات واسعة، وما حتتاجه من ملا تنطوي ع ،السياسي واإلعالمي
  ميكن هلذا البحث الوجيز أن ينهض بشيء منها. جهود ال

  الدولة والقومية واللغة - ٢
األوريب مل يستطع العرب يف العصر احلديث حتقيقه  »األمة – الدولة«إّن مفهوم 

اإلقليم، أو  - بسبب فرض التجزئة، وإجياد فلسفات سياسية تعتمد مشروع الدولة
، مث بالدولة القطرية. وأغلب الدول اليت قامت على أساس »القطر«ماعّرب عنه بـ 

ا.  القطر ليس هلا مستند حقيقي من األرض والثقافة واللغة يسوّغ استقالهلا عن أخوا
دينية أو تارخيية أو إثنية وال شك يف أن االستعمار الغريب حاول اصطناع هويات 

                                                           
  .٢٩ - ٢٤انظر: عشاري، مرجع سابق، ص )٥(



  أمحد قدورد.  - اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة
  

٤٥

ء الكيانات القطرية وترسيخها. وأكرب مثال على ذلك وأوضحه مافعلته ل عليه إنشالتسهِّ 
بريطانية وفرنسة بعد احلرب العاملية األوىل من تقسيم بالد الشام، وما فعلته بريطانية من 
تقسيم لبلدان اخلليج العريب، وحنو ذلك. وقد أدى التقسيم القطري إىل مشكالت 

إىل تقسيم لغوي أو هلجي ظهرت آثاره فيما  سكانية خمتلفة، كما أدى يف بعض حاالته
تمعات العربية أو الواليات إبَّ  ان اخلالفة العثمانية على مدى أربعة بعد/ ومعروف أن ا

قرون كانت تنضوي حتت راية اإلسالم الذي جيعل اللغة العربية رابطة أساسية بني 
 طلعَ مية العربية مَ املسلمني، وإن كانوا يتحدثون لغات أخرى. وحني ظهرت فكرة القو 

وا اللغة العربية ضعّحنى القوميون االختالفات اإلثنية واللهجية، وو  ،القرن العشرين
ملشروعهم يف الوحدة والنهضة، وأخذوا باملفهوم االكتسايب للغة، ال  االفصحى أساسً 

  املفهوم العرقي االنتسايب.
الوطن «ألمة أو مة والدولة والقومية، فاوهكذا حدث تباين بني مفهومات: األ

الدولة كيان ثقايف لغوي تتقامسه دول عربية، وال يتجّسد يف دولة واحدة. أما   »يبالعر 
ة سياسية على جزء من الوطن الكبري، له حدوده اليت طفهي تعبري عن سل »القطرية«

رمسها االستعمار الغريب وثبتتها املعاهدات والقوانني الدولية. أما القومية فهي مشروع 
، والساعي إىل وحدة سياسية يف دولة حديثة »العروبة«إىل يف النهضة املستند  العرب
يف الدول العربية بني التمتع  »األقليات«بعاد تارخيية وإرث حضاري. وتربز هلا أ

 ما الً ، والنفور من القومية العربية واهلوية العربية. ومل يكن أصاباملواطنة واملساواة غالبً 
قومية ذات نزوع انفصايل، ألن العيش املشرتك مع مكّونات  يشري إىل وجود أقليات

تمع تمع العريب ذي الطابع اإلسالمي، والتالحم العميق بني عناصر ا كان يبقي   ،ا
. لكّن عدم االرتياح إىل القومية العربية اقليات يف احلدود املقبولة وطني طموح األ

 تكوينإىل نزوع حنو  ،ع اخلارجيومشروعها حتّول لدى بعض األقليات بسبب التشجي
أقليات قومية هلا مشروعها املناهض لألمة وطابعها العريب. وال شّك يف أّن خطاب 



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٤٦

أحدث  ،األقليات وحقوق اإلنسان والتدخل يف شؤون الدول حتت راية األمم املتحدة
فت يف سياق صراع اإلرادات وطمس اهلوية مشكالت للكثري من الدول العربية وظّ 

  .)٦(ان يف التفتيتواإلمع
وال شّك يف أن رسوخ الطابع العريب يف اللغة والتاريخ واألدب والعادات وغريها 

يؤكد الدور املركزي الذي أدته اللغة العربية  ،على امتداد ألف ومخسمئة عام متواصلة
تمعي رغم التباعد اجلغرايف والتجزئة القسرية والضعف وب ،يف صياغة التشكل ا

لقد «ليست بالقليلة من تاريخ األمة.  حقبقهقر االقتصادي يف السياسي والت
ا الراهنة على أرضية األصول املشرتكة، وامتزاج األعراق  تشكلت األمة العربية بصور

  .)٧(»يف هوية إسالمية عربية
وهناك أسس لقلق جّدي على االستقرار السياسي إذا حتّولت الدولة إىل دولة 

يف دول صارت  - كما يقول رالف فاسولد  – امايبدو جلي ذات تعّددية قومية. وهذا 
للشعور القومي. فاملعروف أن الدول ذات القوميات  الغات األقليات العرقية فيها رمزً 

من الدول اليت تربز فيها قوميات منافسة، ألّن اإلحساس  االواحدة تكون أكثر استقرارً 
دولة ذات تعّددية قومية منه يف  أكثر صعوبة يف - ولو كانت احلالة قطرية -باألمة 

  .)٨(دولة أحادية القومية
                                                           

يف الزمن السياسي للنهضة مقاربة منهجية يف مصطلح الدولة واألمة «انظر: كوثراين، وجيه،  )٦(
مقاالت يف اللغة  وقدور، .٧، ص١٩٨٧)، ٣٢-٣١، جملة الوحدة، العدد (»العربية
  .واهلوية

، جملة الوحدة، »ئق التارخيية والتشويهات الراهنةاللغة القومية: احلقا«انظر: أبو نضال، نزيه،  )٧(
. وانظر للتوسع: اللغة العربية والوعي القومي، مركز ٣١، ص١٩٨٧)، ٣٤-٣٣العدد (

  دراسات الوحدة العربية، بريوت.
، وانظر: فاسولد، رالف، علم اللغة االجتماعي ١٦٤، صانظر: ميشال زكريا، مرجع سابق )٨(

   .، مقاالت يف اللغة واهلويةوقدور .٤٧، ص٦للمجتمع، ص
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موعات العرقية اليت  األمة هي من التمازج حبيث يصعب  تكوِّنومن املؤكد أّن ا
فصل أّي منها يف تارخيه ومعتقده ولغته وعاداته عن باقي أجزاء األمة. لقد امتزج 

اورين من الكر  د والشيشان والرتك واألرمن،  العرب يف املشرق بكل املهاجرين أو ا
لآلشوريني والكلدان والسريان والرببر وغريهم من  اكما امتزجوا، بل كانوا امتدادً 

موعات احلامية واإلفريقية، واشرتكوا مع مجيع هذه  الشعوب القدمية. كما امتزجوا با
  األقوام يف تاريخ واحد ومصري مشرتك.

لألقليات اإلثنية يأخذ طريقه إىل احلّل ويبدو أّن الكثري من املشكالت اللغوية 
عن طريق إحياء الروابط املشرتكة واالندماج الثقايف والتعليم واإلعالم. وليست هناك 
م، إمنا اخلطورة يف اختاذ هذه  م يف حيا م أو هلجا خطورة يف أن يتكلم الناس بلغا

ديد وحدة الدولة. ويبقى االلغات أو اللهجات أساسً  مضماران رئيسان  لالنفصال و
تصبح فيهما اللغة مشكلة لتسيري أمور الدولة: اإلدارة العامة للحكومة والتعليم، ومها 
من مظاهر السيادة والوحدة الوطنية. ومن املؤكد أّن مواجهة هذه املشكالت بالبحث 
العلمي ورسم سياسات مرنة سيفّوت الفرص املرتقبة لالستعمار األمريكي يف تفتيت 

وأقطارها، على النحو الذي سعى إليه يف العراق والصومال والسودان، أو  دول األمة
تؤيده فيه القوى الغربية من  يسعى إليه يف املغرب وموريتانيا واجلزائر ومصر، أو ما ما

خطاب األقليات عامة وحقوق اإلنسان واملرأة والعمالة الوافدة وحنو ذلك. يف الوقت 
الحتالل والقتل والتخريب والتهويد وحصار عن اهذه القوى الذي تتغاضى فيه 

املاليني يف فلسطني وقتل املدنيني يف أفغانستان، ويف العراق حيث مازال مسلسل الدم 
  .اومشروع التقسيم قائمً  اجاريً 
  التوزّع اللغوي - ٣

بني  يقعبتنوّع لغوي  - كما يقول هارالد هارمان  -تتميز أغلب دول العامل 
تكوين مح املميزة لعامل الدول احلديثة حسب ذلك هو لغة. ومن املال ١٠٠- ١٠
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. ويتابع هارمان )٩(سكاين متعّدد القوميات يف جمتمع متعدد الثقافات ذي لغات عديدة
تعرف سوى حاالت استثنائية قليلة من التجانس اللغوي.  إن األسرة الدولية ال«ًال قائ

ميكن الوصول  ية الئحالة طوباتبقى التصورات املثالية حول كيان ذي لغة واحدة موحدة 
موعات اللغوية. حىت يف املناطق اليت يتولد فيها من وجهة نظر اللغة  يفإليها  معظم ا

نشاهد اختالفات ثقافية إثنية خمتبئة يف زاوية  ،االنطباع وكأن هناك لغة واحدة سائدة
نظر إليها. ميكن إنكارها، وإن اختلفت وجهات ال . والتنوّع اللغوي حقيقة ال)١٠(»ما

تمع يضّم أقليات لغوية على أّي حنو من األحناء، كما أنه متأثر أحيانً  بلغة املستعمر،  افا
أو أنه يعاين من لغات التعليم األجنبية املفروضة، أو يعيش إىل جانب ماليني املهاجرين 

  يكوِّنونالغرباء الذين 
ً
  من اللغات. ابابلي  اعامل

ولغتهم، وما هلا من صور هلجية حمكية النعّدها  لعربُ ا اويف الوطن العريب أساسً 
موعات اإلفريقية كالنوبيني والدينكا وغريهم كثري،  هنا من باب التنوّع اللغوي، وفيه ا
موعات األمازيغية املتعددة من مصر إىل املغرب وبعض دول الصحراء اإلفريقية  وفيه ا

موعات الرتكية والكردية وا ، وفيه األرمنية، وجمموعات أخرى أقّل عددً الكربى، وفيه ا
مراكز البحوث واجلامعات  االعمالة اآلسيوية الوافدة يف دول اخلليج العريب. وهناك أيضً 

لغوية داخل بعض بلدان الوطن العريب. وقد أحصى هارمان  ااألجنبية اليت تشكل جزرً 
يانات الالزمة، على هذا رت هلا البفَّ لة يف بعض الدول العربية اليت تو اللغات املستعم

  :)١١(النحو
  .) لغة١٣٤السودان ( -١
  ) لغات.٩اإلمارات ( -٢

                                                           
   .٦٨انظر: هارمان، هارالد، تاريخ اللغات ومستقبلها، عامل بابلي، ص )٩(
  .٦٩هارمان، ص )١٠(
  . ٦٨ -٦٧انظر: هارمان، ص )١١(
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  ) لغات.٨السعودية وموريتانية وعمان ( -٣
  ) لغات.٧األردن ( -٤
  ) لغات.٦اليمن ( -٥
  ) لغات.٤جزر القمر وجيبويت والكويت ولبنان  ( -٦
  ) لغات.٣البحرين وقطر ( -٧

  موعات اللغوية تتوزع على هذا النحو:ويرى عشاري أمحد حممود أّن ا
موعة اليت تتحدث اللغة العربية فقط، لكن هلا قدرات متباينة على  -١ ا

  عن الفصحى الرمسية لغة التعليم واإلدارة. اأو بعدً  ااملستوى اللهجي قربً 
ا لغةً  -٢ موعة اليت تتحدث لغة وطنية خاصة  أوىل، وتتحدث هلجة عربية  ا

جتمع وتنخرط يف التعليم بالفصحى أسوة بالعرب. كالرتكمان واألكراد حماكاة للم
  والنوبيني واألمازيغ وغري هؤالء.

ا الوطنية فقط سواء أكانت من لغات البلد أم   -٣ موعة اليت تتحدث لغا ا
ا ما يعّد معرفة ما مثل  كانت من لغات أخرى مهاجرة، وال يعرفون من العربية وهلجا

وموريتانيا والصومال وجيبويت واجلزائر والعراق والعمالة الوافدة إىل  نداهؤالء يف السو 
  .)١٢(اخلليج العريب

موعة اليت تتحدث لغات مستوردة  -٤ يف الثقافة  -أو لغة املستعمر -ا
والسياسة، وتتكلم هلجة ما وال متارس التعليم بالفصحى، مثل هؤالء يف لبنان، ومصر 

  إبان حكم أسرة حممد علي.
كاإلحساس بالغنب وذيوع   ،يقود التنوّع اللغوي إذا توفرت له الشروط املالئمةو 

إىل صراع لغوي قد يقضي على الشعور  ،مبادئ االستقاللية واملطامع السياسية
تمع. وهناك حلول متعّددة تنبالوحدة واال ماء واالرتباط بالعوامل املشرتكة بني أبناء ا

                                                           
  .١٢- ١١انظر: عشاري، مرجع سابق، ص )١٢(
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٥٠

موعات كبرية من السكان، وتوزيعهم بني للصراع اللغوي، منها التهجري ال قسري 
عدد من األقاليم، أو اعتماد لغة أجنبية لتسيري أمور الدولة والتعليم عامة، كما حدث 

ا حّل مؤقت بانتظار توّسع اللغة  ،يف اهلند حني اعتمدت اللغة اإلجنليزية على أ
. ومن املعروف أّن )١٣(يةليز كنإلاهلندية وبعض اللغات األخرى وانتشارها لتحّل حمّل ا

من الدول احلديثة عانت من الصراع اللغوي كاالحتاد السوفيييت السابق واالحتاد  اعددً 
اليوغساليف املنحل، واململكة البلجيكية والصني الشعبية وكندا وأيرلندا، والكثري من 
 الدول اإلفريقية وبعض الدول العربية، وفلسطني بعد االحتالل واهلجرة اليهودية

، وال سيما الضفة الغربية، ١٩٦٧يعرف بأراضي عام  الواسعة، وامتداد ذلك إىل ما
ومدينة القدس اليت جيري فيها صراع سكاين وديين وثقايف لفرض واقع التهويد وحمو  
كّل آثار التعريب. ويالحظ أّن العراق بعد االحتالل األمريكي اجته حنو ثنائية لغوية 

التقسيم التدرجيي الفعلي على أسس عرقية أو طائفية، كردية لتسويغ   -رمسية عربية
وإذكاء الصراعات على مناطق متنازع عليها، على حساب عناصر الثقافة املشرتكة 

  والدين والتاريخ.
لغة وطنية واحدة من جمموع لغات   اعتمادواجتهت بعض الدول اإلفريقية إىل 

لهجات األخرى داخل الدولة كثرية، وجعلها لغة رمسية، مع االعرتاف باللغات أو ال
  .)١٤(دون حماولة القضاء عليها

يف الوطن العريب، وهو أمر  الغوي  اتقّدم يالحظ أّن هناك تنّوعً  وبناًء على ما
  طبيعي تفرضه حقائق تارخيية. وميكن تصنيفه على هذا النحو:

ا«تنوّع بني اللغة املشرتكة  -١ لقدمية ، ولغات األقليات اإلثنية ا»العربية وهلجا
اورة أو املهاجرة حىت احلرب العاملية األوىل.   أو ا

                                                           
  . ١٦٦ -١٦٥ر: زكريا، مرجع سابق، صانظ )١٣(
  .١٦٥انظر: زكريا، ص )١٤(
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ا«تنوّع بني اللغة املشرتكة  -٢ ، ولغات أجنبية، كالفرنسية يف »العربية وهلجا
  لبنان وبعض بلدان املغرب العريب وال سيما اجلزائر وموريتانية.

ا«تنوّع بني اللغة املشرتكة  -٣ اآلسيويني إىل  ، ولغات املهاجرين»العربية وهلجا
  بلدان اخلليج العريب خاصة وعدد من البلدان األخرى عامة.

يف املشرق العريب مع ظهور القوى االنفصالية  احاد  اوقد اختذ النوع األول طابعً 
الكردية، وما جرّته من صراعات مسّلحة، ويف املغرب العريب مع بروز خطاب اهلوية 

  بعد قليل. اخلاص بالسكان األمازيغ مما سنعرض له
ض لغة املستعمر، وما زالت آثاره ر أما النوع الثاين فاختذ طابع التغريب والفرجنة وف

باقية يف لبنان، ويف بعض بلدان املغرب العريب، وقد برزت صور منه حديثة يف بعض 
بلدان اخلليج نتيجة الغزو الثقايف والتعليمي. ويبقى النوع الثالث الذي ميثل حالة 

ا إىل توصيف علمي يرصد أوضاعه وآثاره يف اللغة العربية واسعة، حمتاجً طارئة، لكنها 
ا.   وهلجا

من البحث عند ثالثة أمثلة للتنوّع اللغوي الذي وصفناه  ءوسنقف يف هذا اجلز 
زالت مشكلة (ازدواجية) اللغة العربية  قبل قليل. واملثال األول هو لبنان. إذ ما

ّم لبنان يف الكثري من جماالت احلياة والتعليم والسياسة. وإذا صّح أّن كّل  والفرنسية 
يدعي  اطائفي  اسياسي  الً شيء قابل للتسييس يف لبنان، فإن هذه املشكلة وجدت شك

تمع اإلسالمي ميّثل اللغة  تمع املسيحي جيّسد اللغة الفرنسية وثقافتها، وأن ا أن ا
يم الثقافية اجلامعة للغة العربية يف لبنان العربية وثقافتها. وهذا ادعاء اعتباطي يهدر الق

وغريه، ويتجاهل هوية لبنان وكيانه السياسي العريب الذي قام على أساس توافق 
املدارس . ويالحظ أن )١٥(مكّوناته على إنشاء دولة واحدة هلا انتماؤها العريب الصريح

                                                           
، ترمجة »دواجية الثقافية يف الوطن العريباالزدواجية اللغوية واالز «انظر: الفيتوري، الشاذيل،  )١٥(

  .٩١- ٩٠، ص١٩٨٩)، ٦٢-٦١وتلخيص رشيد بناين، جملة الوحدة، العدد (
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شكال التنوّع اللغوي يف األجنبية واملراكز الثقافية الغربية تغذي أ ياتالدينية ذات املرجع
لبنان، وحتاول إبقاءه ضمن جمموعة املشكالت الطائفية واإليديولوجية واالقتصادية اليت 
يعاين منها لبنان. ويرى بعض دعاة (االزدواجية) ضرورة حضارية يف استعمال اللغة 

ة على العالمات الدالإبراز الفرنسية، وال سيما يف التعليم العايل والعادات والتقاليد و 
ا آخذة يف الرتاجع ينبغي أن  جمتمع متفرنج. وال شّك يف أن هذه املشكلة اليت يبدو أ
ختضع للبحث العلمي والوصف احملايد لكشف مداها وآثارها وما هلا من صالت 

   بالثقافة والدين وحنو ذلك من عالقات اجتماعية.
ة يف بلدان املغرب ومن آثار االستعمار الفرنسي الثنائية بني العربية والفرنسي

العريب. إذ فرض املستعمر لغته على احلياة والتعليم واإلدارة عشرات السنني، وأبقى 
نفوذه اللغوي قبل رحيله عن هذه البلدان. وإذا كانت الثنائية اليت أشرنا إليها يف لبنان 

ا يف املغرب العريب اختذت طابعً اطائفي  ادينيً  ااختذت طابعً   استعماري ا اثقافي  ا، فإ
للتعريب. وما زالت آثار الثنائية هناك تظهر يف التعليم والصحافة والبحث  امقاومً 

  العلمي وحنو ذلك.
  اللغة العربية واللهجات (أو اللغات) األمازيغية يفنيواملثال الثاين هو الثنائية ب

يقية منذ املغرب العريب. ويرى هارمان يف هذا السياق أن اللغة العربية موجودة يف إفر 
ميكن عّدها لغة مستوردة  زمن طويل، وهي اللغة األم للقسم الشمايل من القارة، إذ ال

املكانة الرمسية املتمّيزة للغة العربية يف مصر  تصنَّفيف أّي حال من األحوال. وهلذا 
ا لغة (إندوغلوسية)، أي وطنية  وليبية واجلزائر وموريتانية وتونس واملغرب على أ

. ويضيف هارمان أّن أربعني باملئة من سكان املغرب (اململكة املغربية) )١٦(داخلية
يتحدثون إحدى لغات الرببر املتعّددة. وإن كانت حالة لغة األكثرية يف املغرب تتجه 

لزيادة وترية اندماج غري  اعلى املدى البعيد حنو تكاثر عدد الناطقني بالعربية، نظرً 
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تمع امل طيات االستشراق واجلامعات الغربية عن املؤكد أن م. وم)١٧(غريبالعرب يف ا
زعات ـعملت على إقصاء اللغة العربية وتقوية الن ،والقوى االستعمارية املباشرة

اإلقليمية وإحالل اللغات األوربية حمّل العربية. وتأيت االدعاءات املشككة يف عروبة 
مت التنظري «ع كل األساليب غري العلمية. فقد الشمال اإلفريقي يف هذا السياق م

للمنطق العرقي وإذكاء روح التعّصب الديين والطائفي بدعوى حق التعددية 
أن «. ويرى حممد الفضيلي )١٨(»واالختالف وإحياء الرتاث الشعيب واللغات احمللية

ياسية البحث يف تاريخ املنطقة يؤدي بنا وبالباحثني ذوي الوعي احلضاري واخلربة الس
ميكن إنكارها، وهي أن أصل  أمثال عثمان سعدي إىل اإلقرار حبقيقة ال ،والتارخيية

. وهناك إصرار غريب )١٩(»سكان الوطن العريب واحد. وقد أثبت علم احلفريات ذلك
وال سيما فرنسي على إثبات اختالف الشمال اإلفريقي (أي املغرب العريب) عن 

وتغذية الدراسات األمازيغية يف اجلامعات  الشرق األوسط (أي املشرق العريب)،
الفرنسية. وحتتاج هذه املشكلة من الوجهة العلمية إىل تناول دقيق يدرس اللهجات 

ا بالعربية، ويتيح هلا فضاء ثقافي  ضمن اإلطار العريب العام الذي  االقدمية ويظهر عالقا
 يف هذا الصدد ما اوليس خافيً  ميثل الوحدة الدينية والثقافية واإلقليمية للمجتمع كلِّه.

ديد حقيقي بعد  تتعرض له اهلوية العربية منذ عقد التسعينيات من القرن املاضي من 
قبل. إنه  موجات من اهلجوم على القومية العربية والناصرية واجلامعة اإلسالمية من

ية ة (شرق أوسطية) على أنقاض اهلو بإمعان يف التمزيق والتفتيت واصطناع هوية غري
  .)٢٠(االعربية املتمثلة يف اللغة والدين أساسً 

يتجّلى يف عدد من بلدان اخلليج العريب،  واملثال الثالث على التنوّع اللغوي هو ما
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وال سيما دولة اإلمارات. فقد بدأت شركات النفط منذ وقت مبكر باالستعانة 
 ١٩٧٢عام عمل املنشآت. ففي  األساسية وضمانتشييد البىن لِ بالعمال األجانب 

وصل عدد هؤالء إىل حنو مثامنئة ألف، وخالل سنتني وصل عددهم إىل حنو مليون 
أن جند شبه  اومئيت ألف، مث توالت أعدادهم بالتزايد حىت بلغت املاليني. وليس غريبً 

موعات  مستوطنات آسيوية يف الكويت ودول اخلليج األخرى. فقد أفادت ا
ع يف األنظمة احلاكمة، وتداولت صحفها وأّسست املهاجرة من الليربالية اليت تشي

ا وأشاعت أمناط عيشها دون ضغوط قاهرة . )٢١(مدارسها واستوردت منتجات بلدا
إّن املهاجرين اهلنود والباكستانيني والبنغاليني والسريالنكيني والكوريني والصينيني 

غوية هلجية تؤثر وغريهم يشكلون جتمعات لغوية غري قابلة لالندماج، ومثرية حلاالت ل
يف هوية اخلليج العربية، إضافة إىل املسائل الدينية والرتبوية ذات احلساسية اخلاصة. 

عدا بعض  لقد فّضلت معظم دول اخلليج العمالة اآلسيوية على العمالة العربية، ما
 ،العمل واإلقامة املؤقتةيف الالجئني الفلسطينيني الراغبني  االستثناء املتصل باستقبال

ن دون أن يكون هؤالء منتمني إىل هذه الدول من الناحية القانونية (أي أن تتحول م
 - هذه الدول إىل دول مضيفة لالجئني). ومن الطبيعي أن يتطلع املهاجرون العرب 

إىل اإلقامة املديدة، واحلصول على اجلنسية  - غلبهم من أصحاب الكفاءات العاليةوأ
يرانيني. غري أن هذا التفضيل لآلسيوي على بالكثري من اإل -على األقل -أسوة 

ميكن استرياد العمال دون احتمال  العريب لن جينب اخلليج املشكالت السكانية، إذ ال
بروز صراع اجتماعي ولغوي وثقايف وديين. إّن مثل هذه الصراعات املتوقعة حتتاج إىل 

وتوجيه تربوي ثقافية، كما حتتاج إىل حبوث علمية،  جوانبسياسة اقتصادية ذات 
وإعالمي يتفق وهوية اخلليج العريب قبل أن تصل األمور إىل تشكيل أقليات عرقية أو 
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ا الدول النامية باحلديث عن  قومية أو دينية. وتبدأ املنظمات الدولية اليت ترصد عيو
تمع.   حقوق األقليات وحرّية اإلنسان وأنظمة العمل واملشاركة يف قيادة ا

  للغوية (اللغة الفصحى واللهجات المحكية)االزدواجية ا - ٤

إىل حقيقة عامة تدل على أن املتحدثني  Diglossieتشري ازدواجية اللغة 
يف حالة أخرى. والحظ  آخر الغوي  الً يف حالة ما، وشك الغوي  الً ون شكلمعيست

أّن هناك حالة أخرى تتمثل يف وجود شكلني لغويني للغة  Fergusonفرجسون 
تمع ملعواحدة يست . وجتب اإلشارة إىل أّن ازدواجية اللغة هنا )٢٢(بالتساويهما ا

لغتني منفصلتني على النحو الذي مّر بنا يف الفقرة السابقة يف  لاعمختتلف عن است
التنوع اللغوي أو التعّدد أو الثنائية بني لغات خمتلفة. ويف اللغة العربية يالحظ بداية 

القرآن الكرمي واألدب واملدّونات واالستعمال الرمسي،  املستوى الفصيح املتمثل يف لغة
ا أشكال عامية نعّرب عنه بالعربية الفصحى، وهي اللغة املشرتكة، ويالحظ أيضً  وهو ما

هي هلجات حمكية شفهية متعّددة ختتلف من بلد عريب إىل آخر، بل من  »دنيا«
دواجية اللغة على . وذهب فرجسون لتطبيق از )٢٣(مدينة إىل أخرى، أو أقّل من ذلك

ا، واليونانية احلديثة،  ا أربعة جمتمعات لغوية، هي العربية وهلجا واألملانية املتحدث 
، ولغة هييت املزيج. ويهّمنا يف هذا الصدد الوقوف على أسس ازدواجية ةيف سويسر 

ا تمع وأمهية اللغة يف السياسمن ملا هلا  ،اللغة العربية وهلجا   ة.خطورة على وحدة ا
ا احملكية يف عدد من  سس،  األوهناك اختالفات واضحة بني الفصحى وهلجا

. )٢٤(كالوظيفة واملقام والرتاث واالكتساب والتقييس والثبات والقواعد واملعجم واألصوات
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الفصحى الرمسية كاالحتفاالت الدينية  عمالففي املقام تربز احلاالت اليت تستدعي است
اجلامعية وأخبار اإلذاعات والتلفزات والكتابة الصحفية  واخلطب السياسية واحملاضرات

واألدب. على حني يرتك للهجات حاالت أخرى كاحملادثة مع الباعة واخلدم والعمال 
والسائقني، وكذلك احملادثة مع األسرة واألصدقاء والزمالء، واملسلسالت الشعبية 

  ية.االجتماعية، والتعليقات الصحفية الساخرة، واألغاين الشعب
ويف املقام يالحظ أن استعمال الفصحى يدّل على مقام أرفع وأكثر جدية، على 

فة. حني أن استعمال اللهجات احملكية يدّل على مالمح شعبية أو طبيعية غري متكلّ 
هم املقام إليه  الفصحى، وحياولون ذلك، كلما دعا عمالوالناس عامة يتطلعون إىل است

السياسة، وقراءة الشعر الفصيح. أما الرتاث فإنّه ميّد  ، واحلديث يفةز كاللقاء يف التلف
بعمق تارخيي وغىن معريف متنوّع وال سيما املعرفة الدينية، ولذلك ينظر إىل  حىالفص

ا امتداد لذلك الرتاث املدّون الذي يلقى االحرتام العفوي  الفصحى املعاصرة على أ
م. على حني أن اللهج عامة متلك  ات احملكية المن الناس على اختالف مستويا

ا لتعّددها ال امدّونً  اتراثً  الوعي اجلمعي ألبناء  وِجدترقى لتُ  له تلك اخلصائص، كما أ
  اللغة.

أما االكتساب فيتصل بتعّلم اللغة بداية. فاللهجات احملكية يكتسبها األطفال 
احملكية، بعد اكتساب اللهجة  امن األهل بطريقة طبيعية. أما الفصحى فتتعّلم غالبً 

وتؤخذ الفصحى خالل التعليم الرمسي أو خالل تعليم القرآن الكرمي يف املساجد 
واملنازل. ويتطلب إتقان الفصحى حفظ الكثري من قواعد النحو والصرف واستظهار 
النصوص األدبية ومداومة القراءة والتحصيل. وال يتطلب اكتساب اللهجات يف 

تمع من دون احلاجة مراحل خمتلفة من العمر سوى االتصال  اليومي واالخنراط يف ا
  إىل تعليم مقصود.



  أمحد قدورد.  - اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة
  

٥٧

ليس من املستغرب أن الشكل األعلى من اللغة هو القياس بالوسائل «ويف التقييس 
يد الرمسي. فهناك كتب املعجم والنحو، ومرشدات النطق، وكتب القواعد عاملعتادة للتق

جبدية وقواعد التهجية راسخة للهجة الصحيح للهجة العليا. كما أن حروف األ تعماللالس
والقواعد  بالدراسات اواسعً  ااهتمامً . وعلى العكس مما تقّدم قّل أن جند )٢٥(»العليا

جية راسخة، مع إللهجات احملكية،  ن تدوين أّي منها غري متيسر الفتقارها إىل قواعد 
إىل أّن ازدواجية  . وتشري دراسة فرجسونالً يدها أصععدم الرغبة يف كتابة اللهجات أو تق

. وميكن التخفيف من حّدة االزدواجية )٢٦(اللغة ظاهرة ثابتة، ورمبا استمرت عدة قرون
بتطوير مستوى تواصلي ترتقى فيه اللهجات احملكية، وتبّسط فيه الفصحى مع احملافظة 

ىل أقرب درجة من االستعمال الفصيح. ومن املؤكد أن إعلى خصائصها الثابتة للوصول 
تمعات واضحة يف آثار ان تشار التعليم ووسائل اإلعالم واالتصال واملواصالت ومتازج ا

  .)٢٧(االجتاه حنو الفصحى يف الوطن العريب

ا  ا احملكية مع أ ويف القواعد تتجلى أشياء من االختالف بني الفصحى وهلجا
ينة يف تنتمي إىل اللغة نفسها. فهناك تبسيط للقواعد، واقتصار على حاالت مع امجيعً 

استعمال األدوات والظروف، وإمهال اإلعراب واالتكاء على مواقع الكلمات للداللة 
على الوظائف النحوية، والتصرف يف اجلموع والتذكري والتأنيث، واإلبدال والتصّرف 
يف األصوات، وحنو ذلك ممّا هو شائع يف اللهجات. ورمبا كان إمهال اإلعراب أبرز 

تغيريات الصوتية والصرفية والتوسع يف الدخيل. أما املعجم تغيري هلجي إضافة إىل ال
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والثروة اللفظية فهما مدار اختالف بني الفصحى واللهجات. إذ تشرتك الفصحى 
يف  الً أو قلي ا، لكنها تتباعد كثريً الً واللهجات يف الكثري من األصول املعجمية أص

تعامل مع اإلمكانات املفردات االصطالحية والعلمية والفنية، كما ختتلف يف ال
االشتقاقية والظواهر الداللية كالرتادف واملشرتك واألضداد. وال ميكن أن يقاس غىن 

من  احمدودً  »امعجمً «هلجة مهما كانت. فاللهجات تعتمد الفصحى الداليل بأي 
األصول، وتقتصر على جماالت داللية معينة حبسب البيئة، كاملفردات الزراعية أو 

  فيما سواها. ارفية، وتقتصد كثريً التجارية أو احل

ا. نيأبرز جوانب االختالف ب حدأوتبقى االختالفات الصوتية   الفصحى وهلجا
. على حني اومساعً  افالفصحى هلا نظامها الصويت الثابت يف القراءات القرآنية املتداولة نطقً 

باس أصوات أّن اللهجات هلا بعض اخلصائص الصوتية النامجة عن تطّور األصوات أو اقت
أجنبية أو اعتماد صور هلجية قدمية. ورمبا كانت اخلصائص الصوتية من أوىل عالمات ظهور 

مييزها من غريها من اللهجات. وقد ميتّد بعض هذه اخلصائص، إذ يصبح عادة  هلجة هلا ما
إىل نطق الفصحى نفسها، فيختلف عندئذ أداء العراقي للفصحى عن أداء املصري  ،نطقية

  ي أو املغريب أو السوداين.أو الشام
وال بّد من اإلشارة إىل أّن هذه االزدواجية عّربت عنها أدبيات واسعة منذ القرن 

للصراع بني الفصحى والعامية. وقد بدأ بعض  االثامن عشر، وأخذت عنوانً 
زاعمني أّن تعلق املصريني  ،املستعمرين اإلجنليز يف مصر محلة على الفصحى

هذه  على. كما أثريت مجلة من املطاعن )٢٨(م قوة االخرتاعبالفصحى هو سبب فقده
ا لغة أدبية ال ا لغة قدمية عاجزة عن جماراة احلياة احلديثة، وأ تصلح  اللغة. منها أ

للعلوم اجلديدة، وأّن قواعدها صعبة وتعّلمها شاّق، وأن العامية بأي شكل من 
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ا وإمالءها صعب على أشكاهلا أسهل من الفصحى وأقرب إىل الناس، وأن خّطه
  عكس الكثري من اللغات األجنبية وغري ذلك.
بني أبناء الوطن الكبري على اختالف  الً لكّن الفصحى هي اللغة املشرتكة فع

م، فهي لغة الدين والتاريخ والثقافة. وقد جنح التعليم حني جعلها  م أو هلجا لغا
م، وظهرت فيها ١٨٠٥من  الغته الرئيسة منذ ظهور دولة حممد علي يف مصر بدءً 

ألوف املصطلحات يف شىت العلوم واآلداب والفنون، وترجم إليها من املراجع والكتب 
قة، ووضعت بني أيدي والنشرات والوثائق اجلّم الغفري، ونشرت آثارها القدمية حمقّ 

ا أدب حديث ذو فنون منذ قرن ونصف تقريبً  ، االعلماء واملتعلمني، وكتب 
من  اية للدول العربية ولعدد من املنظمات الدولية، وصارت جزءً واعتمدت لغة رمس

امع للوحدة املنشودة، وأُ  ااملشروع القومي ومرتكزً  اللغوية (أقدمها نشئت ألجلها ا
)، واملؤسسات العلمية كمكتب تنسيق التعريب ١٩١٩س عام سِّ أُ جممع دمشق الذي 
الكثري لتكون اللغة املناسبة  ومع أن الفصحى كما أشرنا أجنزت .يف الرباط وغريه

وأشكاهلا املتأثرة حبال األمة  أمداؤهاللحياة، فإنَّ األوضاع الراهنة تنبئ بانتكاسة هلا 
ا. فمن املالحظ حالي  إلبعاد الفصحى عن اإلعالم املرئي  اأن هناك قصدً  اوقّو

دمي قيم زية املوجهة لتهميات يف الكثري من القنوات التلفوإشاعة العا ،واملسموع
تمع وإشاعة ثقافة السحر والشعوذة واملسابقات الرخيصة والفن اهلابط واالحنالل  ،ا

لدى بعض اجلهات املتنفذة يف بلدان الوطن العريب  ااألخالقي. كما أن هناك قصدً 
الكبري للتدريس باللغات األجنبية وال سيما اإلجنليزية، وافتتاح فروع للجامعات 

اونً  االحظ أيضً س بالعربية. ويُ تدرّ  اصة اليت الاألجنبية واملدارس اخل  اواضحً  اأّن 
أمام التنمية  ابقاء األمية عائقً مع التعليم العام يف معظم أرجاء العروبة،  مُ سِ صار يَ 

الثقافية. وأن هناك حماوالت إلبعاد الفصحى عن احلياة، وتفضيل العاميات عليها يف 
وها. كما أّن هناك حنلعالمات التجارية و ل واألسواق واوسائل االتصاو اإلعالن 
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حماوالت أشرنا إىل بعضها يف هذا البحث لتوليد ثنائيات لغوية مزامحة، كما يف العراق 
  واملغرب والسودان.

يثري مشكلة مامل يوظف التوظيف  إّن وجود هلجات حمكية متعّددة أمر طبيعي ال
كية ألغراض لسانية ختدم املغاير، وإّن أي دراسات علمية جترى على اللهجات احمل

تمع ووحدته عن إنشاء معاجم هلذه اللهجات واصطناع قواعد  اخمتلف متامً  أمرٌ  ،ا
ا، ألن ذلك سيفضي إىل  وضوابط، واستخالص خصائص، وإجياد آداب خاصة 

  ال خيفى على أحد. حتويلها إىل لغات مستقلة، ويف ذلك من املشكالت ما

  ةـاتمـخ -٥

سياسية من دون  آثارلغوية الراهنة مشكالت اجتماعية ذات إّن املشكالت ال
الرتباط اللغة باهلوية والدولة والقومية واألقليات. لقد أّكد هذا  اشّك. وليس هذا غريبً 

البحث أّن وجود مظاهر للتعّدد اللغوي واالزدواجية اللغوية يف دول الوطن العريب 
افتعال املشكالت وإعادة صياغة  ينكره أحد، لكن اخلطورة تكمن يف شيء طبيعي ال

بتوجيه  االقضايا وصرف األنظار عن األهداف الكامنة، ألن ذلك كّله يأيت غالبً 
 االيت تتخذ من هذه املظاهر االجتماعية أسبابً  ،ومتويل من مراكز البحوث األجنبية

 للتدخل يف الشؤون اخلاصة لألمة. وإّن اللسانيات وال سيما اللسانّيات االجتماعية
باملنهج العلمي القائم على الوصف والنقد  ،جديرة ببحث كّل املشكالت االجتماعية
تبقى البحوث االجتماعية عامة  لكي ال ،واالقرتاح، والوسائل العلمية املعتمدة
ا خاصة موضع شّك وحذر من املواطنني واملسؤولني  ،والبحوث اللسانية املتصلة 

  العرب على حّد سواء.
  جعالمصادر والمرا



  أمحد قدورد.  - اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة
  

٦١

، جملة »ئق التاريخية والتشويهات الراهنةاللغة القومية: الحقا«أبو نضال، نزيه،  -
لس القومي ١٩٨٧) حزيران ومتوز ٣٤-٣٣الوحدة، السنة الثالثة، العدد ( ، ا

  للثقافة العربية، الرباط.
لة العربية »أزمة اللسانيات في العالم العربي«أمحد حممود، عشاري،  - ، ا

لد السادس، العدد للدراسات  اللغوية، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، ا
م، اخلرطوم، ١٩٨٨فرباير  -ه١٤٠٨األول/ العدد الثاين، مجادى اآلخرة 

  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
، مدخل، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، علم اللغة االجتماعيبشر، كمال،  -

  م.١٩٩٧ثالثة، القاهرة، ط. 
القسم الثاين، الفصحى والعامية، سلسلة  اللغة العربية،اخلطيب، حممد كامل،  -

  .٢٠٠٤)، وزارة الثقافة، دمشق ٢٨قضايا وحوارات النهضة العربية (
، جملة الوحدة، »العربي وحركة الهجرة إلى منطقته حول الخليج«الدنيا، حممد،  -

لس القومي ١٩٩١وأغسطس  ) يوليو٨٣- ٨٢السنة السابعة، العدد ( ، ا
  للثقافة العربية، الرباط.

، جملة الفكر العريب »وسيو ألسنية والصراعات اللغويةالس«زكريا، ميشال،  -
  ، مركز اإلمناء القومي، بريوت.١٩٨٣)، خريف ٢٨-٢٧املعاصر، العددان (

مد ، ترمجة إبراهيم بن صاحل حمعلم اللغة االجتماعي للمجتمعفاسولد، رالف،  -
  م.٢٠٠٠الفالي، جامعة امللك سعود، الرياض 

، جملة »لدعاوى اإلثنية في المغرب العربيحول بعض ا«الفضيلي، حممد،  -
لس القومي للثقافة ١٩٩٢) أيار ٩٣الوحدة، السنة الثامنة، العدد ( ، ا

  العربية، الرباط.
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ي الوطن فاالزدواجية اللغوية واالزدواجية الثقافية «ي، الشاذيل، ر و الفيت -
، ترمجة وتلخيص رشيد بناين، جملة الوحدة، السنة السادسة، العدد »العربي

لس القومي للثقافة العربية.١٩٨٩ ) تشرين أول وتشرين ثانٍ ٦١/٦٢(   ، ا
، دار الفكر، ط. أوىل اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي - قدور، أمحد حممد:  -

   ، دمشق.٢٠٠١
، دار الرفاعي ودار القلم العريب ت في اللغة والهويةمقاال -                        

  حلب. ٢٠٠٩حبلب، ط. أوىل 
في الزمن السياسي مقاربة منهجية في مصطلح الدولة واألمة «كوثراين، وجيه،  -

) نيسان وأيار ٣٢-٣١، جملة الوحدة، السنة الثالثة، العدد (»للنهضة العربية
لس القومي للثقافة العربية، ا١٩٨٧   لرباط.، ا

، جمموعة حبوث اللغة العربية والوعي القوميمركز دراسات الوحدة العربية،  -
  م.١٩٨٦ومناقشات، بريوت 

اد،  - ، دار قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديثموسى، 
  م.١٩٨٧الفكر، عمان 

، ، عامل بابلي، ترمجة سامي مشعونتاريخ اللغات ومستقبلهاهارمان، هارالد،  -
لس الوطين للثقافة والفنون والرتاث، قطر،  مراجعة حممد حرب فرزات، ا

  م.٢٠٠٦الدوحة 
ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة اللغة والمجتمعالواحد،  علي عبد ،وايف - ، دار 

 م.١٩٧١



 

  ٦٣

  
  
  

  إطاللة علمية جديدة حول:
  وقوع المعّرب في القرآن الكريم

  
  )∗(محمد بالسيد. 

 ملته العرب من األلفاظ املوضوعة ملعانٍ املعّرب بأنه: ما استعلقد عّرف علماء اللغة 
  .)١(يف غري لغتها

وعند قراءتنا للقرآن الكرمي تصادفنا بعض الكلمات املوجودة يف غري لغة العرب، 
وغريها من الكلمات اليت لو  ...)٤(طوىبو ،)٣(أسفاراو ،)٢(قسترب إمثل: 

                                                           
 باحث يف األدب والرتاث من مصر. )∗(
  دار الرتاث. -٣، ط٢٦٨/ ١ملزهر للسيوطي، حتقيق حممد أمحد جاد املوىل وآخرين ا) ١(
].  ٣١الكهف:[َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتبـَْرقٍ وردت هذه الكلمة يف قوله تعاىل: ) ٢(

 . وهي كلمة فارسية٢١، واإلنسان: ٥٤، والرمحن: ٥٣كما وردت يف سورة الدخان: آية 
األصل ومعناها: الديباج الغليظ؛ وملزيد من التفصيل، راجع: املعّرب يف القرآن الكرمي. دراسة 

(رسالة ماجستري خمطوطة حمفوظة  ٩٩، ٩٨، ص بالسيتأصيلية داللية: د. حممد السيد علي 
  جامعة األزهر). –بكلية اللغة العربية 

احلَِْماِر  َن ُمحُِّلوا التـَّْورَاَة ُمثَّ ملَْ َحيِْمُلوَها َكَمَثلِ َمَثُل الَِّذي  :وردت هذه املفردة يف قول اهللا )٣(
] وهي كلمة سريانية األصل ومعناها الكتب. راجع: املعّرب يف ٥اجلمعة: [ َحيِْمُل َأْسَفاراً 

؛ جتد مزيًدا ١٠٢القرآن الكرمي. دراسة تأصيلية داللية: د. حممد السيد علي بالسي، ص 
  من اإليضاح.

] وهي كلمة حبشية ٢٩الرعد: [طُوَىب َهلُْم َوُحْسُن َمآبٍ دت هذه املفردة يف قوله تعاىل: ور  )٤(
األصل وتعين: اجلّنة. ملزيد من اإليضاح، راجع املعّرب يف القرآن الكرمي، دراسة تأصيلية 

  .١٨٣داللية: ص



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

 

٦٤

  .)٦(لوجدنا مطابقة ؛-)٥(اليت اصطلح عليها العلماء - طبقنا عليها مقاييس العجمة 
فهل هذه الكلمات معرّبة إذن؟ وإذا كانت كذلك، فكيف نوّفق بني هذا وبني قوله 

  ؟!]١٩٥الشعراء:[ َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ  بِِلَسانٍ سبحانه وتعاىل عن القرآن الكرمي بأنه 
ختذوها مرتًعا خصًبا د الكتها ألسنة أعداء اإلسالم، واولعظم هذه القضية؛ فلق

  ونافذة رحبة للنيل من اللغة العربية، والتقليل من شأن القرآن الكرمي!
د ما زعموه، ويرد عليهم بأدلة ض هلم من يقف أمامهم ويفنِّ وحنمد اهللا على أن قيَّ 

  .)٧(طعة وبراهني ساطعة ال يطاوهلا الشك وال الريبقا
  العلماء ووقوع المعّرب في القرآن الكريم

ا من القضايا الشائكة،  إن قضية كقضية وقوع املعّرب يف القرآن الكرمي، ال شك أ
اليت استحوذت على فكر كثري من علمائنا األجّالء، قدميًا وحديثًا، وتباينت آراؤهم 

من هذا كله، فلقد كانت معاجلتهم لتلك  ومعوجهة نظرهم إزاءها! حوهلا، وتضاربت 
ك نراهم وقد انقسموا القضية، معاجلة موضوعية حتفها سياجات من املنهجية؛ ولذل

  رقاء ثالثة:فُ حياهلا إىل 
  الفريق األول:

  ويرى عدم وقوع املعّرب يف القرآن الكرمي.
ذا مجع غفري من العلماء العرب والصحابة  منهم: اإلمام الشافعي، وابن جرير وقال 

، وغريهم من جلة الطربي، وأبو عبيدة معمر بن املثىن، وابن فارس، وجماهد، وعكرمة
                                                           

القرآن الكرمي. ، وملزيد من التفصيل؛ راجع: املعّرب يف ٢٧٠/ ١انظر: املزهر: للسيوطي،  )٥(
  ، وهامشها.٢٠، ١٩دراسة تأصيلية داللية: ص

ا تربو على املئة والستني كلمة، بعد  )٦( لقد أحصيت الكلمات املعرّبة يف القرآن الكرمي؛ فوجد
  استقصاء شامل هلا يف كتب اللغة والتعريب واملعاجم العربية والقواميس األجنبية.

احلقائق واألباطيل، د. عبد الغفار هالل، وفيه يرد  راجع: كتاب أصل العرب ولغتهم بني )٧(
على كتاب: مقدمة يف فقه اللغة العربية: د. لويس عوض. كما راجع: املعّرب يف القرآن 

  .٨٤ - ٧٢الكرمي.. دراسة تأصيلية داللية: د. حممد السيد علي بالسي، ص 



  د. حممد بالسي -وقوع املعرَّب يف القرآن الكرمي 
  

 

٦٥

العلماء وكبار الباحثني القدماء. ومن احملدثني: الشيخ أمحد حممد شاكر، والدكتور عبد 
  العال سامل مكرم.

  :)٨(منهاولقد متسك هذا الفريق لتدعيم وجهة نظره ببعض األمور 
يات اليت تناولت ذلك. اآلصراحة التعبري عن القرآن الكرمي بأنه عريب يف مجيع  - ١

. وقوله سبحانه ]٢يوسف:[ إِنَّا أَنـَْزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِّيًا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ مثل قوله تعاىل: 
َوإِنَُّه   :. وقوله ]٣فصلت:[ يـَْعَلُمونَ ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآنًا َعَربِّيًا لَِقْوٍم وتعاىل: 

بِِلَساٍن  َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ  نـََزَل بِِه الرُّوُح اَألِمنيُ  لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
  ].١٩٥ -١٩٣ الشعراء:[ َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ 

تابه عريب، يف كل آية : فأقام حجته بأن ك-رمحه اهللا  -يقول اإلمام الشافعي 
العرب يف آيتني  لسان كل لسان غري  -جلَّ ثناؤه  - د ذلك بأن نفى عنه ذكرناها، مث أكَّ 

َا يـَُعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن من كتابه. قال اهللا تعاىل:  َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن ِإمنَّ
َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًا أَْعَجِمّياً . وقال: ]١٠٣النحل:[ اٌن َعَرِيبٌّ ُمِبنيٌ ِإلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلسَ 

  .]٤٤فصلت: [َلَقالُوا َلْوال ُفصَِّلْت آيَاتُُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعَرِيبٌّ 
عى أن يف القرآن من غري لغة العرب شيًئا، د اإلمام الشافعي النكري على من ادّ وشدَّ 

العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان اإلمساك أوىل به فقال: وقد تكلم يف 
وأقرب من السالمة له إن شاء اهللا. فقال منهم قائل: إن يف القرآن عربيا وأعجميا، 

على أنه ليس من كالم اهللا شيء إال بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول  والقرآن دلَّ 

                                                           
لبايب احلليب سنة مصطفى ا -٤، ط١٧٨/ ١راجع: اإلتقان يف علوم القرآن: للسيوطي،  )٨(

وما بعدها،  ٩. واملهذب فيما وقع يف القرآن من املعّرب: للسيوطي (املقدمة) صه١٣٩٨
. وقضية التعريب يف القرآن ه١٤٠٠حتقيق د. إبراهيم حممد أبو سكني، ط. األمانة 

الكرمي: د. عبد الغفار هالل، مقال منشور مبجلة منرب اإلسالم، عدد ذي القعدة 
  ا بعدها.وم ٢٥، ص ه١٣٩٩
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ة غريه ممن خالفه. وبالتقليد أغفل ته ومسألحج من قبل ذلك تقليًدا له وترًكا للمسألة عن
  .)٩(من أغفل منهم واهللا يغفر لنا وهلم

: إمنا أنزل القرآن بلسان عريب مبني. فمن زعم -معمَّر بن املثىن -أبو عبيدة ويقول 
  .)١٠(أن فيه غري العربية فقد أعظم القول

 - القرآن ويقول الشيخ أمحد حممد شاكر: ال يعقل أن تكون كلمة من كلمات 
  .)١١(دخيلة على لغة العرب -حاشا األعالم 

لو كان يف القرآن الكرمي من غري لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إمنا  -٢
ا   .)١٢(عجزت عن اإلتيان مبثله؛ ألنه أتى بلغات ال يعرفو

وغريه من تفسري ألفاظ  - رضي اهللا عنهما  -ما رواه ابن جرير عن ابن عباس  -٣
ا بالفارسية أو احلبشية أو النبطية أو حنو ذلك، إمنا اتفق فيها توارد اللغات، القرآن أ

ا العرب والفرس واحلبشة بلفظٍ فتكلَّ    واحد. مت 
يقول اإلمام الشافعي: وال ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلًما أو نطق به موضوًعا، أن 

                                                           
، ٤١انظر: الرسالة: لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، بتحقيق وشرح أمحد حممد شاكر، ص )٩(

  .ه١٣٥٨، ط. مصطفى البايب احلليب، الطبعة األوىل ٤٧، ٤٢
، حتقيق السيد ٤٦. والصاحيب: البن فارس، ص ١٧٨/ ١راجع: اإلتقان: للسيوطي،  )١٠(

  م.١٩٧٧أمحد صقر، ط. عيسى البايب احلليب سنة 
دار  ٢، ط١٢، ١١املعّرب: للجواليقي، حتقيق أمحد حممد شاكر، (مقدمة احملقق) ص )١١(

  .ھ١٣٨٩الكتب سنة 
. هذا، وقد حتقق فعًال ما تكهنه العّالمة ٤٦هذا الرأي البن فارس. انظر: الصاحيب ص  )١٢(

رود ابن فارس، ورأينا يف هذا العصر أحد املبشرين املدعو (اخلوري حداد) يتخذ من و 
املعّرب يف القرآن سلًما يرتقي به إىل الطعن يف إعجازه. وقد خصصنا له يف هذا البحث 

  مبحثًا للرد عليه بعد تفنيد مزاعمه. 
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القليل من ألسنة العجم يوافق لسان العجم أو بعضها قليًال من لسان العرب كما يتفق 
ا، وبعد األواصر بينها وبني  املتباينة يف أكثر كالمها، مع تنائي ديارها، واختالف لسا

  .)١٣(من وافقت بعض لسانه منها
: وقد يوافق اللفظ اللفظ ويفارقه ومعنامها -معمَّر بن املثىن -ويقول أبو عبيدة 

ها. فمن ذلك: اإلستربق بالعربية، وهو واحد، وأحدمها بالعربية واآلخر بالفارسية، أو غري 
  .)١٤(الغليظ من الديباج، وهو استربه بالفارسية

ال يكتفي األستاذ أمحد شاكر بأن تلك األلفاظ عربية، ولعلها من توافق  -٤
كما يقول الشافعي وأبو عبيدة: بل يرى أنه حيتمل أن تكون تلك األلفاظ   -اللغات 

  .)١٥(عربية األصل ونقلت إىل غري العرب
ن أقدم : والعرب أمة من أقدم األمم، ولغتها م- رمحه اهللا -يقول الشيخ أمحد شاكر 
براهيم وإمساعيل، وقبل الكلدانية والعربية والسريانية، وغريها، اللغات وجوًدا، كانت قبل إ

بله الفارسية. وقد ذهب منها الشيء الكثري بذهاب مدنيتهم األوىل قبل التاريخ؛ فلعل 
عرف مصدر اشتقاقها، صلها ليس من لسان العرب، وال يُ آنية، اليت يظن أن أر األلفاظ الق

  .)١٦(قد أصله وبقي احلرف وحدهلعلها من بعض ما فُ 
ا متسعة جد  -٥ ا. وال يبعد أن تكون مثل تلك من خصائص اللغة العربية أ

ا أعجمية أن تكون عربيةواليت يُ  ،الكلمات اليت وردت يف القرآن الكرمي ولكن نظًرا  ظن أ
وهو  -التساع اللغة خفيت على العلماء. وال أدل على هذا من أنه خفي على ابن عباس

كنت ال أدري ما فاطر «معىن كلمة (فاطر).. فريوي عن نفسه قوله:  -من هو يف اللغة 

                                                           
  .٤٥، ٤٤الرسالة: لإلمام الشافعي، ص  )١٣(
  .٤٤، ٤٣الصاحيب: البن فارس، ص  )١٤(
  .٢٧قضية التعريب يف القرآن الكرمي: د. عبد الغفار هالل، ص  )١٥(
  .١٣املعّرب: للجواليقي، مقدمة احملقق، ص  )١٦(
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السماوات واألرض حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر، فقال أحدمها لصاحبه: أنا 
ا ا أي بدأ   .)١٧(»فطر
أن تكون مثل تلك الكلمات األعجمية اليت وردت يف القرآن  -إذن  -فال يبعد 

  الكرمي من هذا القبيل.
ولسان العرب أوسع «أنه قال:  -رمحه اهللا  -ويؤكد هذا ما ورد عن الشافعي 

  .)١٨(»األلسنة مذهًبا، وأكثرها ألفاظًا، وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غري نيب
ض: أن تلك األلفاظ اليت وردت يف القرآن الكرمي إمنا وجدت يف لغة يرى البع -٦

ا أوسع اللغات وأكثرها ألفاظًا، وجيوز أن يكونوا سبقوا إىل هذه األلفاظ. وهذا  العرب أل
  الرأي أليب املعايل شيدلة.

 كلمات  أن يكون يف القرآن جيزم الدكتور عبد العال سامل مكرم يف حبث له نفيَ  -٧
فإين ال أستطيع أن أقبل ما يدعيه بعض العلماء والرواة من أن «جنيب، فيقول: من أصل أ

يف بيان عربية هذه الكلمات ويذهب  .)١٩(»القرآن الكرمي اشتمل على كلمات أعجمية
  إىل طريقة أخرى غري ما ذكر. -املقول بأعجميتها  –

من اللغات  إن لغة احتكت بغريها :)٢٠(ويوضح وجهة نظره جتاه هذا املوضوع فيقول
رت فيها، ووصلت إىل هذه الدرجة من التطور ال بدَّ أن تكون مورًدا لغريها األخرى فأثَّ 

ا الواسعة، ومبرور الزمن أصبحت هذه  من اللغات األخرى، متدها مبا حتتاج إليه من مفردا
: املفردات العربية لبنات يف بناء هذه األمم، وال يصح يف جمال التفكري السليم أن نقول

                                                           
  .ه ١٤٠٠، ط. مكتبة الرتاث اإلسالمي حبلب سنة ٥٤٦/ ٣تفسري ابن كثري:  )١٧(
  .٤٢الرسالة: لإلمام الشافعي، ص  )١٨(
دفاع عن كتاب اهللا تعاىل: قضية الكلمات األعجمية يف القرآن الكرمي: د. عبد العال سامل  )١٩(

  .١٣، صه١٣٩١شوال  -٨٢الوعي اإلسالمي: العدد  مكرم. مقال منشور مبجلة
  .٢١ -٢٠املرجع السابق: ص  )٢٠(
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م ال تسنده إال هذه إن القرآن الكرمي استعارها من هذه اللغات، إذا قلنا ذلك، فهذا حتكّ 
األخبار اليت ذكرها الرواة، وهي أخبار واهية تتعارض مع صريح القرآن الكرمي حينما 

  .]٢يوسف: [ نـَْزْلَناُه قـُْرآناً َعَربِّياً ِإنَّا أَ يقول: 
الطويل اللغة العربية اليت عاشت هذا العمر  ا أن ندعي أن مفرداتومن العجب حق 

، متثلها هذه املعاجم اللغوية، أو هذه الروايات اليت مجعها لنا وتطورت هذا التطور الكبري
  نون اللغة.رواة العرب حينما بدؤوا يدوِّ 
ذه  اللغة، إنه أبو ية من كبار الرواة، وعميد من عمداء او ر  احلقيقةأجل، لقد أحسَّ 

وافرًا ما انتهى إليكم مما قالته العرب إال أقله ولو جاءكم «عالء الذي يقول: عمرو بن ال
  .)٢١(»علم وشعر كثريجلاءَكم 

على أن العقل ال ميكن أن ُيسلِّم بأعجمية هذه الكلمات من ناحية أخرى، فهذه 
ئة لفظة، وهو عدد قليل جدا بالنسبة إىل  أكثر من م -كما يقول السيوطي   - الكلمات
القرآن الكرمي اليت تبلغ يف رواية الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبًعا  كلمات

  .)٢٢(وسبعني ألف كلمة، وأربعمئة وسبًعا وثالثني كلمة
من لغات  -املئة  -ر إذن يف أن ميد القرآن الكرمي يده ألخذ هذه الكلمات فما السِّ 

ذه االعجم. هل اللغة فقرية إىل هذا احلدّ  لكلمات، كيف ذلك؟! وهي ، فتطلب املعونة 
اللغة اليت ال تستطيع أن جتاريها لغة أخرى يف جمال االتساع، كيف ذلك؟! وهي اللغة 

  اليت حتفظ للمعىن الواحد املئني من األلفاظ.
م العريب وفًقا لقوله تعاىل:  -٨ ا أَْرَسْلَنا َومَ قضى اهللا تعاىل أن ينذر العرب بلسا

وهذا يتضح أيًضا من آيات الذكر احلكيم قال .]٤براهيم: [إ قـَْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإالَّ ِمْن َرُسوٍل 
                                                           

  .٢٧، نقًال عن االقرتاح: ص ٢١املرجع السابق ص  )٢١(
. وراجع: اإلتقان: ٢٤٩ص  ١، نقًال عن الربهان للزركشي ج٢١املرجع السابق ص  )٢٢(

  وما بعدها. ١٨٠، ٩٣للسيوطي ص 
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َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني تعاىل: 
ُلو َعَلْيِهْم مِّيِّ ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف األُ وقال:  ،]١٢٨التوبة:[ َرُؤوٌف َرِحيمٌ  ُهْم يـَتـْ َني َرُسوًال ِمنـْ

 آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَـْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 
، فخصَّ قومه بالذكر معه، ]٤٤الزخرف: [ َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َولَِقْوِمكَ ، وقال: ]٢اجلمعة:[

 َولِتُـْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَاوقال:  ،]٢١٤الشعراء:[ قـْرَِبنيَ َوأَْنِذْر َعِشريََتَك األَ وقال: 
، وأم القرى (مكة) وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم يف كتابه خاصة، ]٩٢األنعام: [

  .)٢٣(وأدخلهم مع املنذرين عامة
  الفريق الثاني:

  .ويرى وقوع املعّرب يف القرآن الكرمي
ذا الرأي قال مجهرة كبرية من العلماء والفقهاء منهم: العّالمة السيوطي، والعالّمة  و

 األمة ابن عبَّاس، واإلمام اجلويين، وابن النقيب، وأبو ميسرة، والضحاك، ْرب ابن جين، وحَ 
وبه قال سعيد بن جبري من القدماء. ومن احملدثني الدكتور رمضان عبد التواب وغريه  

  كثري.
  :)٢٤(ة هؤالء الذين قالوا بوقوع املعّرب يف القرآن الكرمي ما يليوحج
يف القرآن  :ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أيب ميسرة التابعي اجلليل قال -١

  من كل لسان.

                                                           
، نقًال عن الرسالة لإلمام ٢٦رمي: د. عبد الغفار هالل، ص قضية التعريب يف القرآن الك )٢٣(

بتصرف. الصواب كما جاء يف طبقات فحول الشعراء البن  ٤٨، ٤٧الشافعي، ص 
ما انتهى إليكم مما «بشرح العّالمة املرحوم حممود حممد شاكر.  ٢٣سالَّم اجلمحي ط: 

  ».عر كثريقالت العرُب إال أقلُّه، ولو جاءكم وافًرا جلاءكم علٌم وش
، وما ١٢. واملهذب: للسيوطي، (املقدمة) ص١٧٩، ١٧٨/ ١راجع: اإلتقان: للسيوطي،  )٢٤(

  .٢٧بعدها. وقضية التعريب: د. هالل، ص 
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». ليس لغة يف الدنيا إال وهي يف القرآن«بعض العلماء أنه:  عن )٢٥(ونقل الثعليب
أللفاظ يف القرآن أنه حوى علوم األولني واآلخرين، فهذه إشارة إىل أن حكمة وقوع هذه ا

ه بكل اإلشارة إىل أنواع اللغات واأللسن، لتتم إحاطتونبأ كل شيء، فال بدَّ أن تقع فيه 
ا وأخفها، وأكثرها استعماًال للعرب.شيء؛ فاختري له من كل لغة أ   عذ

ا نزلت بلغ - ٢ ة القوم الذين من خصائص القرآن على سائر كتب اهللا املنـزلة: أ
نزلت عليهم، مل ينـزل فيها شيء بلغة غريهم عليهم، والقرآن احتوى على مجيع لغات أُ 

  (هلجات) العرب وأنزل فيه بلغات غريهم من الروم والفرس واحلبشة شيء كثري.

 ُسوٍل ِإالَّ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن رَ مرسل إىل كل أمة، وقد قال تعاىل:  النيب  -٣
أن يكون يف الكتاب املبعوث به من لسان كل  . فال بدَّ ]٤براهيم: [إ ْوِمهِ بِِلَساِن قَـ 

  قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو.

وقوع األعالم األعجمية يف القرآن الكرمي، واتفاق النحاة على أن منع  -٤
صرف هذه األعالم إمنا هو للعلمية والعجمة. وإذا اتفق على وقوع األعالم فال مانع 

  .)٢٦(ألجناسمن وقوع ا

، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن ما أخرجه ابن جرير قال: حدثنا ابن محيد -٥
يب املغرية عن سعيد بن جبري قال: قالت: قريش لوال أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا، أ

، فأنزل اهللا ]٤٤فصلت: [ َلَقالُوا َلْوال ُفصَِّلْت آيَاتُُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعَرِيبٌّ فأنزل اهللا تعاىل: 
  .)٢٧(فيه (حجارة من سجيل) فارسية ،بعد هذه اآلية القرآن بكل لسان

                                                           
  .١٤). انظر: مقدمة املهذب للسيوطي، هامش صه٤٢٧هو أبو إسحاق أمحد بن حممد ( )٢٥(
قرآن الكرمي: د. عبد الغفار . وراجع: قضية التعريب يف ال١٧٨/ ١اإلتقان: للسيوطي،  )٢٦(

  وهامشها. ٢٧هالل، ص 
  .ه١٣٩٨، ط. دار الفكر ببريوت سنة ٦/ ١انظر: تفسري الطربي،  )٢٧(
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يشري ابن جين إىل أن: ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب. ويُنقل  -٦
كالم العرب؛ ألنك فهذا من  » طاب اُخلْشُكنان«عن أيب علي قوله: فإنك إذا قلت: 

  .)٢٨(دخلته كالم العربأبإعرابك إياه قد 
ويستشف أحد الباحثني من قول ابن جين السابق، ومن اعرتافه يف بعض كتبه  
كاحملتسب بأعجمية بعض الكلمات الواردة يف القرآن، مثل: درهم والسجل... استنتج 

 - الباحث من كل هذا: بأن عاملنا ابن جين من القائلني بورود املعّرب يف القرآن الكرمي 
ذيبه ؛ حيث إ-وإن مل ُيصرِّح بذلك نه يؤمن بأن اللفظ األجنيب بعد صقل العرب له و

  .)٢٩(يصبح عربيا، فال مانع من وقوعه يف القرآن الكرمي
 
ُ
بة رَّ عَ وقريب من مفهوم ابن جين يشري الدكتور رمضان عبد التواب إىل أن: الكلمة امل
لعبث تصبح عربية باستعمال العرب إياها على منهاجهم يف لغتهم؛ ولذلك يرى أنه من ا

  .)٣٠(ب يف العربية الفصحى والقرآن الكرميإنكار وقوع املعرَّ 
  :)٣١(هذا الفريق على الفريق األول دعواه ببعض األمور ولقد ردَّ هذا، 

بأن الكلمات اليسرية بغري ، ]٢يوسف: [اقـُْرآنًا َعَربِي أجابوا عن قوله تعاىل:  -١
ا  -مثًال  -ة الفارسية العربية ال خترجه عن كونه عربيا، كما أن القصيد ال خترج عن كو

  فارسية بورود كلمة عربية فيها.
                                                           

عامل الكتب  -٣، بتحقيق حممد علي النجار، ط٣٥٧/ ١راجع: اخلصائص: البن جين،  )٢٨(
  .ه١٤٠٣سنة 

الة دكتوراه خمطوطة . (رس٦٨٤راجع: ابن جين اللغوي: د. عبد الغفار حامد هالل، ص  )٢٩(
  ).١٤٨جامعة األزهر حتت رقم  -حمفوظة مبكتبة كلية اللغة العربية 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض: العددان  -انظر: جملة كلية اللغة العربية )٣٠(
، من مقال للدكتور رمضان ١٠٩، ص ھ١٤٠٤ -١٤٠٣الثالث عشر والرابع عشر، 

  عربية الفصحى وحتديات العصر.عبد التواب بعنوان: ال
  .١٢، واملهذب: للسيوطي (املقدمة) ص ١٧٨/ ١راجع اإلتقان: للسيوطي،  )٣١(
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٧٣

، بأن املعىن من ]٤٤فصلت: [ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَرِيبٌّ وأجابوا عن قوله تعاىل:  -٢
  السياق: أكالم أعجمي وخماطب عريب.

  الفريق الثالث:

مًعا،  –قني الساب -أبو عبيد القاسم بن سالم، ويرى تصديق الفريقني ويتزعمه 
حيث وازن بني رأي شيخه أيب عبيدة ورأي السلف الصاحل، وانتهى إىل القول بعربية هذه 

  بتها العرب.األلفاظ بعد أن عرَّ 

فهؤالء أعلم بالتأويل من أيب عبيدة، ولكنهم ذهبوا إىل مذهب «يقول أبو عبيد: 
وف بغري لسان وكالمها مصيب إن شاء اهللا، وذلك أن هذه احلر هذا إىل غريه. وذهب 

العرب يف األصل، فقال أولئك على األصل، مث لفظت به العرب بألسنتها، فعربته فصار 
  .)٣٢(»يف هذه احلال، أعجمية األصل عربية عربيا بتعريبها إيَّاه، فهي

وهذا هو الذي جزم به ابن جرير، ومال إليه اجلواليقي وابن اجلوزي وآخرون من 
  عبد القادر املغريب. القدماء. ومن احملدثني الشيخ

يقول األستاذ عبد القادر املغريب: إن الكلمة األعجمية إذا استعملتها العرب على 
ا الوحي اإلهلي،  مناهجها أصبحت عربية أو نقول: حتولت عربية حبيث يصح أن ينـزل 
ا أعجمية كان صادقًا، فهي أعجمية يف  ا عربية كان صادًقا ومن قال: إ فمن قال: إ

 ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِّياً تداء، عربية يف االنتهاء، وعلى هذا يكون قوله تعاىل: االب
  .)٣٣(ويف القرآن على هذا كثري من الكلمات املعرّبةحقا وصدقًا،  ]٢يوسف: [

                                                           
. والعربية الفصحى وحتديَّات العصر: د. رمضان عبد ٥٣انظر املعّرب: للجواليقي، ص )٣٢(

  .١٨. وقارن بـ: املهذب: للسيوطي، (املقدمة) ص ١٠٩، ١٠٨التواب، ص 
، نقًال عن: االشتقاق ٢٨يف القرآن الكرمي: د. عبد الغفار هالل، ص قضية التعريب  )٣٣(

  .٨٣والتعريب: لألستاذ املغريب، ص 
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٧٤

  وُيشري األستاذ املغريب إىل أن املعرَّب عريب ألدلة هي:
د كلمات وزن (ِفْعَلل) غري درهم مث عدَّ  قول اخلليل: ليس يف كالم العرب على -١

  أخر ثالثًا مع أن (درهم) معرَّب من الرومية.
املعرَّب جتري عليه أحكام العريب من تصرف فيه، واشتقاق منه مثل كلمة  -٢

(جلام) معرب (لغام) أو (لكام) الفارسية، وقد مجع على (جلم) ككتب، وصغر على 
اإلجلام) وقد أجلمه فهو ملجم وغري ذلك، (جليم) وأتى الفعل منه مبصدر وهو (

ازية مثل أجلمه املاء: إذا بلغ منه موضع اللجام من الفرس وهو  واستعمل يف املعاين ا
ه له لقيَّد اللسان ال يطلقه فيما ال حيالفم، ويف احلديث: (التقّي ملجم) أي أنه م

  .)٣٤(الشرع من اخلوض يف الباطل، وهكذا
طب ما بني عينيك يف وجه الكلمات املعرَّبة أو ُتسيء إليها ومن مث؛ ال ينبغي أن تق

  .)٣٥(بإمهاهلا واإلعراض عنها
  هل في القرآن معرَّب؟

يف قضية وقوع املعرَّب يف  - واليت سقتها سابًقا  - أن أتعرض ملناقشة آراء العلماء  قبل
ا   يع العلماء، وهي:لدى مج القرآن الكرمي؛ ال بدَّ أن أسوق بعض احلقائق العلمية املسلَّم 

قام عليه فقهاء  اللغات قانون اجتماعي إنساين، أإن تبادل التأثري والتأثر بني -١
اللغة احملدثون أدلة ال حتصى. والعربية يف هذا املضمار ليست بدًعا من اللغات 

فلقد اقرتضت قبل اإلسالم وبعده ألفاظًا أجنبية كثرية، ومل جيد العرب  ،)٣٦(اإلنسانية
ايف هذا غضاضة أو ضريًا بلغتهم اليت أَ القدماء    .)٣٧(حبوها واعتزوا 

                                                           
  .٥٠ - ٤٨، نقالً عن: االشتقاق والتعريب: لألستاذ املغريب ص ٢٨، ٢٧املرجع السابق: ص  )٣٤(
  .٥١، نقًال عن: االشتقاق والتعريب لألستاذ املغريب ص ٢٩نفس املرجع: ص  )٣٥(
  .- بتصرف -٣١٥، ٣١٤دراسات يف فقه اللغة: د. صبحي الصاحل ص  )٣٦(
  .١٠٩من أسرار اللغة: د. إبراهيم أنيس، ص  )٣٧(
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٧٥

قرتاض الراض أكثر من اقإن العربية متتاز عن غريها من اللغات بظاهرة اإل -٢
  .)٣٨(ألسباب وعوامل تتعلق جبوها اخلاص ونسيجها الذايت ومنشئها األصيل

األجنيب، عن كالم إن العربية لتفرتق عن غريها من اللغات برباعتها يف متثلها لل -٣
ا، وإنزاله على أحكامها، وجعله جزًءا ال يتجزأ من عناصر التعبري  طريق صوغه على أوزا

  .)٣٩(فيها
هم بعض األلفاظ اليت ري على ألسنتكان دأب العرب يف جاهليتهم، أنه جت -٤

اورة هلم، بعد أن ينفخوا فيها من روحهم العربية حيتاجون إلي ها، من لغات األمم ا
ف الناس رهم وأرجازهم. ومبرور الزمن، ألِ يتلقفها الشعراء منهم فيدخلوها يف أشعاو 

  .)٤٠(وا أصلها يف كثري من األحيانسُ استعماهلا وصارت جزًءا من لغتهم، ورمبا نَ 
ال خالف بني العلماء يف جواز استعمال املعرب، وهو ما استعمله فصحاء  -٥

  .)٤١(العرب من كلمات دخيلة
يف جاهليتهم قد اقتبسوا ألفاظًا من لغات  لنا: أنه ما دام العربُ مما سبق يتضح 

ا على جواز قد اتفقوا مجيعً  ، والعلماءُ -فق قانون التأثري والتأثر بني اللغاتأجنبية وَ 
؛ فإنين أرى أنه ال ضري من وقوع املعرَّب يف »املعرَّب«املسمَّى بـاستعمال هذا اللون، 

  القرآن الكرمي.
ا معرَّبة، كما ال حيط وجودها من إنه ال حيذلك  ط من فصاحة الكلمة املعرَّبة كو

ا يف مستوى شأن الكالم الذي هي فيه؛ فتداول العرب هلا قد أكسبها مسة عجيبة صريَّ 

                                                           
  وما بعدها . ٣٥. وراجع ص ٣٤٩، ٣٤٨دراسات يف فقه اللغة: ص  )٣٨(
  .-بتصرف يسري  - ٣١٤املرجع السابق: ص  )٣٩(
. من ١٠٨، ص ١٤، ١٣: العددان جامعة اإلمام حممد بن سعود - جملة كلية اللغة العربية  )٤٠(

  مقال للدكتور رمضان عبد التواب بعنوان: العربية الفصحى وحتديات العصر.
  .٢٠٧فقه اللغة: د. علي عبد الواحد وايف، ص  )٤١(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

 

٧٦

على  -األلفاظ العربية العريقة يف عروبتها؛ فما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم 
  .- تعبري ابن جين رمحه اهللا  حدِّ 

ا ال يغض هذا من شأن القرآن وال من اللغة العربية، بل يبنيِّ قدرة العرب ومرونة كم
ذلك، حىت ليصبح اللفظ ل األلفاظ األجنبية، وطواعية لغتهم هلم يف عقليتهم على متثُّ 

من قوله  إستربقاألجنيب يف موقعه أفصح من نظريه العريب؛ فلو حاولنا أن نرفع لفظ 
لنضع مكانه كلمة ، ]٥٤الرمحن: [ َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْسَتبـَْرقٍ  َعَلى فـُُرشٍ ُمتَِّكِئَني تعاىل: 

  .)٤٢(، ملا وقع اللفظ الثاين موقع األول من الفصاحة والبالغة- مثالً  - »حرير«
ولتوضيح هذا؛ نسوق قول السيوطي: وقد رأيت اجلويين ذكر لوقوع املعرَّب يف 

ليس بعريب وغري العريب من األلفاظ  إستربقإن قيل إن «القرآن فائدة أخرى فقال: 
دون العريب يف الفصاحة والبالغة، فنقول: لو اجتمع فصحاء العامل وأرادوا أن يرتكوا هذه 

 إستربقاللفظة ويأتوا بلفظة تقوم مقامها يف الفصاحة لعجزوا عن ذلك. فمثًال كلمة 
كنه؛ ألن ما يقوم مقامه إما إن أراد الفصيح أن يرتك هذا اللفظ ويأيت بلفظ آخر مل مي

لفظ واحد أو ألفاظ متعددة، وال جيد العريب لفظًا واحًدا يدل عليه ألن الثياب من احلرير 
ا عهد وال وضع يف اللغة العربية للديباج الثخني  عرفها العرب من الفرس، ومل يكن هلم 

وده عندهم وندرة اسم، وإمنا عربوا ما مسعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وج
بلفظني فأكثر فإنه يكون قد أخلَّ بالبالغة، ألن ذكر لفظني  تلفظهم به. وأما إن ذكره

جيب على كل فصيح أن  إستربقذا أن لفظ  مَ لِ ؛ فعُ تطويلٌ  بلفظٍ  ملعىن ميكن ذكره
يتكلم به يف موضعه وال جيد ما يقوم مقامه. وأي فصاحة أبلغ من أال يوجد غريه 

                                                           
 - ، ط. أوىل ٩١أصل العرب ولغتهم بني احلقائق واألباطيل: د. عبد الغفار هالل، ص  )٤٢(

اجع: حماضرات يف فقه اللغة العربية: د. عبد اهللا . ور ه١٤٠١دار الطباعة احملمدية سنة 
  ، بدون ذكر الطباعة والتاريخ.٢٩العزازي ص 
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  .)٤٣(ها.»مثله؟!
ولذا قال العلماء يف تلك األلفاظ املعرَّبة اليت «د هذه احلقيقة الرافعي إذ يقول: ويؤكِّ 

عنها يف مواقعها من غين اختلطت بالقرآن: إن بالغتها يف نفسها أنه ال يوجد غريها يُ 
  .)٤٤(»نظم اآليات، ال إفراًدا وال تركيًبا وهو قول حيسن بعد الذي بيّناه

وال تعارض «ية الكلمات األعجمية اليت وردت يف القرآن الكرمي، وهكذا الشأن مع بق
وبني وجود تلك الكلمات  ،بلسان عريب مبني نـزالً يف هذا بني كون القرآن الكرمي مُ 

ا العرب واستعملوها على منهاجهم  األعجمية األصل فيه؛ ألن هذه الكلمات نطق 
  .)٤٥(»ايت نطقت العرب ه هذه األلفاظ المث نزل القرآن وفي ،فأصبحت عربية

من هنا، ومن عرض ما سبق، يتضح لنا: أن املعرَّب وارد يف القرآن الكرمي، وأنه ال 
القائل بعدم وقوع املعرَّب يف القرآن الكرمي؛ ميكن أن يتكئ عليه الفريق األول قويا  سندَ 

  ولتأكيد هذه احلقيقة؛ نرد على حجج هذا الفريق مبا يلي:
   اليت استند إليها العلماء القائلون بوقوع املعرَّب يف القرآن. القوية األدلة -١
إن هذا الفريق يرتأسه كوكبة من الفقهاء الفضالء، وال شك أن أهل الفقه هلم  -٢

م، وليسوا على درجة أهل اللغة يف معرفة دقائقها وأسرارها. ويؤكد هذا ما  جماهلم اخلاص 
. )٤٦(»فهؤالء أعلم بالتأويل من أيب عبيدة« نقله اجلواليقي عن أيب عبيدة أنه قال:

إن ابن عباس وصاحبيه (جماهد «ح هذا املفهوم الدكتور إبراهيم أنيس بقوله: ويوضِّ 

                                                           
  ، بتصرف.١٨ -١٥املهذب: للسيوطي، (املقدمة)، ص  )٤٣(
 –، الطبعة الثامنة ٧٣، ٧٢إعجاز القرآن والبالغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي، ص  )٤٤(

  دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت.
  .ھ١٤٠٠، مطبعة األمانة سنة ٤، ط٥٣ه اللغة: د. إبراهيم حممد أبو سكني، ص فق )٤٥(
  .٥٣املعرَّب للجواليقي، ص  )٤٦(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

 

٧٨

  .)٤٧(»وعكرمة) أعلم بالتأويل من أيب عبيدة
فيما  -ذلك فلعل مرد إنكار أيب عبيدة وصحبه لوقوع املعرَّب يف القرآن، يرجع إىل 

أقول هلم كما قال أستاذنا الدكتور حيىي اجلندي من قبل: عجب وال أملك إال أن  - نرى 
ا على  وأي عجب، كيف تستعملون األلفاظ املعرّبة يف كالمكم ولغتكم وتتداولو
ا يف خطبكم وحمافلكم، وبعد ذلك تأبون وجودها يف القرآن،  ألسنتكم، وتتلفظون 

  .)٤٨(يه؟!!وترفضون بشدة وتعارضون بكل ما أوتيتم من قوة وجود ذلك ف
التعصب الديين الذي غلب على املنكرين؛ حرًصا منهم على عدم اخلوض يف أمر  - ٣

ظنوه ميس الناحية الدينية، وأن اخلوض فيه هو خوض يف الدين، وأن الذين يقولون باملعرَّب 
  .)٤٩(»ميس القرآن الكرمي أن األمر يف القرآن إمنا يرتكبون إمثًا أو معصية، ما دام

ال يعقل أن تكون كلمة «هذا، من قول الشيخ أمحد شاكر من أنه: وال أدل على 
مع أن الشيخ  .)٥٠(»دخيلة على لغة العرب –حاشا األعالم  –ن كلمات القرآن م

معرتف باملعرَّب عموًما، حيث حقق كتاب املعرَّب للجواليقي،  -رمحه اهللا  - شاكر 
 –القرآن من غري األعالم ولكنه مع هذا كله كان عند حتقيقه للكلمات األعجمية يف 

كان يتحني هلا االشتقاق العريب حىت يثبت عربيتها؟ أو   -والواردة يف هذا الكتاب 
  .)٥١(»تعسفات االشتقاقيني ال يشهد هلا شبهة فضالً عن حجة«

                                                           
  .١١١من أسرار اللغة: د. أنيس، ص  )٤٧(
، (رسالة دكتوراه ٢٤٤قضية التعريب ومتطلبات العصر: د. حيىي حممود علي اجلندي، ص  )٤٨(

  ).١٨٨األزهر، حتت رقم خمطوطة حمفوظة باملكتبة املركزية جلامعة 
. وراجع: منار اإلسالم: العدد اخلامس، مجادى األوىل ٢٥٥املرجع السابق: ص  )٤٩(

، مقال: كيف وقف الشافعي وابن حنبل والغزايل وابن قتيبة يف وجه الفكر ھ١٤١٠
  .٦٩الغريب؟ لألستاذ أنور اجلندي، ص 

  .١٢، ١١املعرَّب: للجواليقي: مقدمة احملقق، ص  )٥٠(
  .٤٠٣/ ١املزهر: للسيوطي،  )٥١(



  د. حممد بالسي -وقوع املعرَّب يف القرآن الكرمي 
  

 

٧٩

ما ذكره أصحاب هذا الفريق من أن الكلمات املقولة بأعجميتها إمنا هي من  -٤
  باب توارد اللغات.

تعصبهم للغة العربية وابتغاؤهم الكمال «ي دعاهم إىل هذا هو أقول: إن الذ
أن اللغة العربية كغريها من اللغات جيري عليها قانون التأثري والتأثر ، مع )٥٢(»هلا

  .املعروف

من أن تلك األلفاظ عربية األصل  -رمحه اهللا  -أما ما ذكره الشيخ أمحد شاكر 
إن حتديد املستعار «والتخمني؛ حيث  قلت إىل غري العرب. فهذا ضرب من احلدسونُ 

 غري األعالم يف أية لغة أمر حيتاج إىل مشقة وعناء؛ فاحلكم بقدم لغة وحداثة أخرى جدُّ 
لمية الضرورية، مع تاج إىل الكثري من املقدمات العسري، كما أن احلكم باألخذ حيع

  .)٥٣(»تقديرنا أن مبدأ األخذ أو االستعارة أمر مسلَّم به بني اللغات

ه رد عليه؛ حيث إن ما أشار إليه الدكتور عبد العال سامل مكرم، يف طيِّ  -٥
ا،  على هذا ال بدَّ أن تكون مورًدا لغريها من اللغات و أشاد مبكانة العربية بني رصيفا

األخرى. أقول: هذا ال ينفي أن تكون العربية قد اقرتضت من غريها من اللغات، 
نون التأثري والتأثر املعروف، وإال فكالم الدكتور فق قاقرض، وَ فهي تقرتض مثلما تُ 

أن يلغي بابًا عظيًما يف اللغة،  –من حيث ال يقصد  –فهم أنه يريد مكرم السابق يُ 
  وهذا مما مل يقل به أحد من قبل!». التعريب«أال وهو 

أما ما ذكره الدكتور مكرم من أن كلمات القرآن املقول بأعجميتها أكثر من مئة 
و عدد قليل جدا بالنسبة إىل كلمات القرآن الكرمي والبالغ عددها سبًعا وسبعني لفظة، وه

                                                           

 ، نقًال عن فقه اللغة:٢٩قضية التعريب يف القرآن الكرمي: د. عبد الغفار هالل، ص  )٥٢(
  .٦٣/ ٤د. جنا، 

  .١٠٨، وراجع: من أسرار اللغة: د. أنيس، ص ٢٨املرجع السابق: ص  )٥٣(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

 

٨٠

الكرمي يده إذن يف أن ميد القرآن  فما السرُّ  ة، وأربعمئة وسبًعا وثالثني كلمة،ألف كلم
  ؟!هذه الكلمات املئة من لغات العجم ألخذ

يف  –مقاربة  أقول: إن نسبة املعّرب يف القرآن إىل جانب كلماته، تكاد تكون
لكمية األلفاظ املعرّبة بالنسبة إىل األلفاظ العربية يف اللغة العربية. والسر يف أن  -نظرنا

لفاظ األعجمية هو نفس السر الذي دعا العربية إىل هذه احلفنة من األ القرآن أخذ
اقرتاض بعض ألفاظ من غريها حيث احلاجة إليها، وأنه ال يوجد يف العربية ما يقوم 

  ها، على حنو ما وضحنا آنًفا.مقام

  ولنا كلمة حاسمة للخالف:

أقول: إن موضوًعا شائًكا كموضوع وقوع املعرَّب يف القرآن الكرمي، ال بدَّ من 
علم  معطياتنظرة علمّية سديدة حبيث ميكن الفصل فيه، ولن يتأتى هذا إال من 

سبت إىل لغات خمتلفة اللغة املقارن، حيث الوقوف على حقيقة األلفاظ القرآنية اليت نُ 
وحماولة تأصيلها؛ للوقوف على أصل لغة هذه الكلمات؛ وبذلك ميكن أن تقال 
الكلمة الفاصلة ويقفل باب الصراع الفكري يف هذه القضية على أسس علمية سليمة 

  بعيدة عن منطق اهلوى املتجرد.

تأصيل  أخذت على عاتقي حماولة -منه  بتوفيق اهللا وعونٍ  -هذا، ونظرًا ألنين 
الصعوبة البالغة  مع. و - كما سيتضح فيما بعد   -هذه الكلمات املقول بأعجميتها 

إىل نتيجة  -حبمد اهللا  - اليت القيتها يف تأصيل هذه الكلمات، فإنين توصلت 
  أن أجزم بوقوع املعّرب يف القرآن الكرمي. منهاأستطيع 

بعة عشر قرنًا من تزيد عن أر  مدةً وبعد خالف بني العلماء طال أمده فأقول: 
قبل كل شيء: أن علماءنا أجيء ألحسم هذا اخلالف، مؤكًدا  الزمان، فإنين اليوم

مل يظهر إال يف أواخر القرن الثامن عشر  علم اللغة املقارن كان هلم العذر، ألنالفضالء  



  د. حممد بالسي -وقوع املعرَّب يف القرآن الكرمي 
  

 

٨١

ا مفضاًال كاإلمام الشافعي وأصحاب مذهبه يف اإلنكار عايشوا  ،)٥٤(امليالدي
ً
ولو أن عامل

  ذا الوقت لقالوا بوقوع املعرَّب يف القرآن الكرمي بل ونادوا بذلك؟!ه

رضوان اهللا  – )٥٥(بعد هذه املقدمة، فإنين أستسمح إمامنا الشافعي وأبا عبيدة
كي أشرح وجهة نظري هلما وألصحاب مذهبهما من املعارضني لوقوع   -عليهما 

لدى مجهور علماء األمة وفقهائها م به املعرَّب يف القرآن الكرمي، فأقول: إن من املسلَّ 
. وإذا كان األمر كذلك، فما احلكمة )٥٦(أن الرسم العثماين توقيفي ال جتوز خمالفته

من كتابة بعض الكلمات يف املصحف الشريف بصورة ختالف ما عليه أصول اخلط 
  العريب؟!

تبت يف املصحف بدون ألف؟! وكلمة (مشكاة) مثال ذلك: كلمة (حرام) ملاذا كُ 
  اذا كتبت بالواو بعد الكاف؟! وكلمة (صالة) ملاذا كتبت بالواو بعد الالم.مل

  حلكمة، وهي إثبات ورود املعرَّب يف القرآن الكرمي! هذاأقول: كل 

ا مأخوذة من الكلمة احلبشية كُ   –مثًال  –فكلمة (حرام)  تبت بدون ألف؛ نظرًا أل
جب: واملتمشي مع السياق القرآين، واليت تعين يف هذا اللسان: و  –بدون ألف  –(َحَرم) 

  ه.واهللا أعلم مبراد

ا رسم املقطع الثاين بالواو، فكتبت هكذا (مشكواة)؛  - مثالً  -وكلمة (مشكاة)  أل

                                                           
  وما بعدها. ٥٣راجع: علم اللغة: د. علي عبد الواحد وايف ص  )٥٤(
). راجع ترمجته يف كتاب: البلغة يف تراجم أئمة النحو ٢٢٨دة: معمر بن املثىن (تأبو عبي )٥٥(

  مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي. –، ط أوىل ٢٢٤واللغة: للفريوزآبادي، ص 
وما بعدها، ط  ١٠) حتقيق السيد أمحد صقر ص ھ٣٩٥راجع: الصاحيب: البن فارس (ت )٥٦(

علوم القرآن: لإلمام الزركشي، حتقيق حممد أبو م. والربهان يف ١٩٧٧عيسى البايب احلليب 
  عيسى البايب احلليب.  –، وما بعدها، ط. ثانية ٣٧٦/ ١الفضل إبراهيم، 



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

 

٨٢

واحملركة  maškōtأصلها: ، واليت maskōtيف العربية مأخوذة من الكلمة احلبشية: 
  م مبراده. أعلعلى أصلها احلبشي، واهللا بالضم املمدود؛ فكتبت بالواو داللة

ا من الكلمة السريانية: ُصُلوتا:  أما كلمة (صالة): كتبت بالواو بعد الالم؛ أل
salōtā!بالواو ،  

وقوع املعرب  يف تأكيد –أيًضا  –هذا، ولقد وجدت أن للقراءات القرآنية دخًال 
ة ضافة إىل ما ذكرت؛ حيث إن بعض القراءات توافق الصورة األصلييف القرآن الكرمي إ

كما ورد يف كتاب   -فمثًال كلمة (قّيوم) قرأها ابن مسعود  –للكلمة املعرَّبة يف لغتها 
وهي  –: (القّيام)، وهذا يوافق الكلمة يف أصل لغتها ٥٩املصاحف للسجستاين ص 

ا يف هذه اللغة بالفتحة املمدودة، وتنطق: -اآلرامية   .)٥٧(kayyām؛ حيث إ

ا مما سبق يتضح: أن ورود مثل هذه ا ذه الصورة، لدليل قاطع على أ لكلمات 
ا يف لغتها األصلية، وهذا سر يضاف إىل  معرَّبة، وقد وردت يف القرآن بنفس صور

شف اليوم ليحسم املوقف يف قضية طاملا احتدم حوهلا النقاش أسرار إعجازه؛ ولعله كُ 
  واخلالف، وباهللا التوفيق.

                                                           
  وهامشها.  ٢٢٤راجع: التطور النحوي للغة العربية: ص )٥٧(



  ٨٣

  
  
  

  الَبهاء زَُهْير اَألْزِديّ 
  وتنازع الوالء لوطنين

  
  

  )∗(أحمد دهماند. 
  

  )١(تعريف بالشاعر
 هو أبو الفضل زهري بن حممد بن علي بن حيىي بن احلسن بن جعفر بن منصور بن
اء الدين، املعروف بالبهاء زهري... ينتهي  عاصم املهلَّيب الَعَتكي، اَألْزدي، امللقب 

وملَّا  ه٥٨١لب بن أيب صفرة، ولد يف وادي خنلة قرب مكة املكرمة سنة بنسبه إىل امله
شبَّ انتقل به أهله إىل بلدة قـُْوص يف صعيد مصر؛ إذ كانت من أهم احلواضر 

نشأ وتلقى علومه، وبدأ حياته األدبية، حيث اتصل حباكمها األمري وفيها  )٢(آنذاك
ا اتصل مبلوك األسرة األيوبية كم  ه٦٠٧جمد الدين بن إمساعيل اللمطي ومدحه سنة 

                                                           
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو مراسل يف  )∗(
/ ٥شذرات الذهب  ٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  ٢٣٨ - ٣٣٢/ ٢رمجته يف: وفيات األعيان ت )١(

 -دار صادر –مقدمة ديوانه  ١٧٧/ ١٣البداية والنهاية  ٢٤٣/ ١حسن احملاضرة  ٢٧٦
  .١٠ -٥بريوت 

  .٢٣٦/ ٦النجوم الزاهرة  )٢(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٨٤

وامللك الكامل  ه٦١٢ومنهم امللك العادل، وأنشده قصيدة يف قلعة دمشق  وأمرائها،
تصاره على الصليبيني يف معركة دمياط. مث انتقل البهاء إىل القاهرة سنة بعد ان ه٦١٨
حل صلته بامللك الصاق حيث غدا على صلة قوية ومباشرة بالبيت األيويب، فوثَّ  ه٦٢١

وإن ساءت العالقة بينهما قبيل وفاة امللك  ه٦٤٧جنم الدين أيوب، إىل أن تويف سنة 
الصاحل؛ ألنه كان سريع الغضب، يعاقب على الوهم، مث اتصل الشاعر بالناصر 
صاحب الشام، وله فيه مدائح، ولكنه مل حيَظ لديه مبنـزلة مرضية، إذ اضطربت أحواله 

ا ُأصيب باملرض العظيم  بعد وفاة امللك الصاحل، واعتزل يف داره مدة من الزمن، وإبا
عن مخسة وسبعني  ه٦٥٦ / ذي القعدة٤يف الذي حلَّ مبصر (الطاعون) إىل أن تويف 

عاًما، وهو العام الذي سقطت فيه بغداد على أيدي التتار واملغول وُدفن بالقرب من 
  بالقرافة الصغرى يف القاهرة. قّبة اإلمام الشافعي 

لبهاء يف العصر األيويب الذي شهد احلروب الطاحنة مع الصليبيني الغزاة عاش ا
هوا إىل مصر، اليت استعصت عليهم، ثالث محالت يف عهود امللك العادل الذين وجَّ 

مزرية من  و(ابنه الكامل) والصاحل جنم الدين، فأّدت إىل أن يعيش الناس يف حالٍ 
اعة واألوبئة،   رت هذه الظروف يف األوضاع كما أثَّ القحط والغالء والفقر وا

احلياة  يفا إجيابً  جتلَّتاالجتماعية والسياسية واألدبية، غري أن سلبيات هذا العصر 
ضة عارمة قادها عدد كبري من  الثقافية واألدبية خصوًصا، حيث ازدهرت وشهدت 

احتضان  بتشجيع من امللوك واألمراء الذين تنافسوا يف ،العلماء واملبدعني واملؤرخني
ويف بناء املدارس واملكتبات ودور العلم والطب والعبادة، فكان من أشهر  هؤالء،
القرطيب وابن عساكر والنووي وابن قدامة وابن مالك وابن منظور وابن األثري  :األعالم

وغريهم. ومن الشعراء ابن منري الطرابلسي وابن القيسراين والشاغوري  ...وابن خلكان
  ..التعاويذي وابن الساعايت والبهاء زهري. وابن ُعَنني وابن

  ثقافته ومنـزلته األدبية:



  د. أمحد دمهان - البهاء زهري األزدي وتنازع الوالء لوطنني 
  

٨٥

البهاء العريب املهليب األزدي، العلوَم السائدة يف عصره يف قوص، فربع يف  تلقى
من «علوم احلديث والفقه واللغة والنحو والبالغة واألدب. وصفه ابن خّلكان بأنه 

وبعد أن أثىن  ،)٣(»ومن أكثرهم مروءةً ا، فضالء عصره وأحسنهم نظًما ونثرًا وخط 
وبرع يف النظم والنثر والرتسل، وله الشعر الرائق «عليه ابن تغري بردي قال: 

، وقد توىل رئاسة ديوان اإلنشاء يف عهد امللك الصاحل، وكان يلقبه )٤(»الفائق
 بالصاحب، وهي منـزلة تعادل الوزارة، ومن يتسّنمها ينبغي أن يكون على درجة عليا

من البالغة والبيان، والتمكن من اللغة والنحو وسائر العلوم العربية والدينية 
شعره، إذ كان يكثر من ذكر  هذه العلوم مجيًعا يف فظهرتْ  ،)٥(واألساسية

املصطلحات العلمية والكالمية واحلديث والنحو والفقه، كما ُعرف كغريه من شعراء 
ا متّيز أسلوبه لتضمني من الشعر القدمي، كم واعصره بكثرة االقتباس من القرآن الكرمي

  الفين بأنه السهل املمتنع.
  شخصية البهاء:

عن شخصيته وسلوكه، فقد أمجع القدماء على حسن أخالقه وفضله وعموم  أما
ا يف اخلري والتوسط الوفاء، يرعى العهد ويصونه، ساعي ، إذ كان الرجل شديد )٦(نفعه

م،   :[الطويل])٧(يقول خماطًبا غريه من الناس بني الّناس، والسعي يف حاجا
 تعـــــــاَل فعاهـــــــدين علـــــــى مـــــــا نريـــــــده

  

ــــــــــــاء زعــــــــــــيم   ــــــــــــيء بالوف ــــــــــــإين مل  ف
  

  ومع فقره، كان كرميًا معطاًء، راضي النفس، ذا مهة عالية، يقول: [الطويل]
                                                           

  .٢٤٢/ ١وفيات  )٣(
  .٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  )٤(
  .١٠١/ ١صبح األعشى  )٥(
  .١٧٧/ ١٣البداية والنهاية  ٢٧٦/ ٥الشذرات  ٦٢/ ٧النجوم الزاهرة  ٢٤٢/ ١وفيات األعيان  )٦(
  .٢٢ديوانه  )٧(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٨٦

 ومــا ضــاقِت الــدنيا علــى ِذْي ُمــروَءةٍ 
  

ـــــــــا   ُ  وال هـــــــــو َمْســـــــــدوٌد عليـــــــــه رَِحا
  

ـــــــــــرْتِين بالســـــــــــعاد  ة ِمهَّـــــــــــِيت فقـــــــــــد بشَّ
  

ــــــا   ُ ــــــاِء حنــــــوي كتا  وجــــــاَء مــــــن الَعْلي
  

والبهاء الذي كان وزير امللك الصاحل، مل ينشغل باملنصب عن مهوم الناس 
م، بل كان شديد الوفاء، عظيم االحرتام، جواًدا، وهذا ما جعله من فضالء  وحاجا

مات شخصية من عصره والعصور التالية، علًما وُخُلًقا، وِحْلًما وأمانًة... وهذه مقو 
احتلَّ حبُّ الوطن نبَض عروقه، فكان حنينه وشوقه مظهر انتمائه إىل أمة جميدة 
األصل، وإىل وطن عزيز يقيم فيه، فكان والؤه مرتجًحا بني احلجاز ومصر، حيث ولد 

  ونشأ، مث أقام حىت مات.

  البهاء زهير وقضية االنتماء:

 دفه من آراء بعض الباحثنيرمبا كان الدافع إىل حبث هذا املوضوع، ما نصا
تمع الذي يعيش فيه، املعاصرين الذين حياولون أن يطبعوا شخصية الشاعر بط ابع ا

إن كانت جذوره، أو أصوله، أو نسبه، خمتلفة عن أهل هذا العصر. هذا ما حىت 
 )٨(نقف عليه عندما حتدث أستاذنا الدكتور زغلول سالم عن ابن ُعنني الشاعر

والدعابة   إذ وصفه األول بأنه مصري الروح )٩(عن الشاعر نفسه خليل مردموكذلك 
والظَّرف، ووصفه الثاين بأنه شامي الروح واهلوى. وجند األمر ذاته عند مصطفى عبد 

مصري املنشأ، مصري الروح، مصري «الرزاق الذي يقول عن البهاء زهري إنّه 
  .)١٠(»العاطفة

عندما يبتعد  إىل مصر خصوًصا، فيه عن احلنني والتشوق عربَّ ففي شعره ما 
                                                           

  .٣٠٢األدب يف العصر األيويب  )٨(
  .٢٦٤الشعراء الشاميون  )٩(
  .٢البهاء زهري  )١٠(



  د. أمحد دمهان - البهاء زهري األزدي وتنازع الوالء لوطنني 
  

٨٧

يوفد يف سفارة، بوصفه وزيرًا لديوان اإلنشاء، فينطلق لسانه بشعر  مكانيا عنها، كأن
الوطن، وعلى وجداين عميق الشوق، قوي التعبري عن االنتماء واالنزراع يف تربة 

ية ـي، عندئٍذ يعلو حب الوطن على أاألخص عندما يتعرض هلجوم أو عدوان صليب
قف، فيتحول إىل شعور نبيل، وعاطفة متدفقة متأججة. والبهاء ليس بدًعا يف موا

ذلك، فشعراء العصر األيويب كانوا يشتاقون إىل دمشق أو القاهرة، مدفوعني بعاطفة 
وطنية أو تربوية، خالفًا لرأي الدكتور بدوي الذي يقرر أن حنني البهاء مبعثه ما 

فالصفات اليت ذكرناها عن أخالقه  .)١١(يهوجده من سعادة يف املكان الذي حلَّ ف
للناس، جتعل هذه املشاعر تتجاوز اإلطار الضيق، إىل املدى العام ووفائه، وحبه 

أكان هذا الوطن مصر، أم احلجاز احملتد الواسع الذي يشمل الوطن الكبري، سواء 
  واألصل واجلذور.

  البهاء وحب مصر:

ا، نشأ البهاء يف مصر، فأحبها وتعلَّ  فجرى  فيها غف بكل ما هو مجيلوشُ ق 
د عنها هذا الومق يف عروقه، وتفجر يف مواقد إبداعه شعرًا رقيًقا، فيه التشوق كلما بعُ 

ذه  يف سفارة أو غياب. وكان عدوان الصليبيني عليها يدفعه إىل التمسك 
رف عن البهاء من كرمي األحاسيس وتعزيزها، واالنزراع يف حرثها الطيب. ولعل ما عُ 

اخلصال ورفيع القيم والتعّلق مبن حيب كان خلف هذا احلب العظيم ملصر كلها، وليس 
  [الطويل] :)١٢(للقاهرة وحدها، كما يبدو يف قوله متشوقًا

 ِمـــن ِمْصـــَر وطيـــِب نعيِمهـــا أَأَْرَحـــلُ 
  

 َيل شــــــــــــائقُ  وأيُّ مكــــــــــــان بعــــــــــــَدها  
  

 وأتـــــــــــُرُك أوطانًـــــــــــا ثراهـــــــــــا لَِناِشـــــــــــقٍ 
  

فـــــارقهـــــو الطِّيـــــب ال مـــــا ُضـــــمَِّنتْ   
َ
 ُه امل

  

                                                           
  .١٢٠ -١١٨احلياة األدبية يف عصر احلروب الصليبية  )١١(
  .٢٣٠ديوانه  )١٢(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٨٨

جـــةً   بـــالٌد تـــروُق الَعـــْنيَ والقلـــَب 
  

 وجتمـــــــُع مـــــــا يهـــــــوى تقـــــــيٌّ وفاســـــــق  
  

ر، ألن فهو ال يهجر وطنه الذي يتجدد فيه اجلمال، وتنتشر فيه البهجة والسرو 
كل ناظر، سواء أكان مؤمًنا أم فاسًقا، فحب   ة تسرُّ ترابه مسك، وطبيعته اخلالب

فئة اجتماعية دون سواها، ألنه إنسان مسكون الوطن يف نظره ليس مقتصرًا على 
ا هلا بالسقيا الدائمة، داعيً بعشق مصر. ويبث حنينه وتشوقه كل مكان يف مصر، 

ا جنُة الحمم ذهب، وحبه  رضوان، َفَحرثُها طيِّب، ورمُلهاًال النسيم العليل مواجده، أل
  [الطويل] )١٣(:هلا أبدي

ًــــــا بــــــَني العــــــريِش وبـُْرقــــــةٍ   ســــــقى وادي
  

ـــــانُ  مـــــن   ـــــاُل الّشـــــآبيِب َهّت ـــــِث هّط  الَغي
  

 َوَحيَّـــا الّنســـيُم الّرْطـــُب عـــّين إذا ســـَرى
  

ـــــــــَل َأْوطـــــــــانُ    ـــــــــا إذا قي ـــــــــَك أوطاًن  هنال
  

ــــةً  ــــَت َجّن ــــالٌد مــــىت مــــا ِجْئَتهــــا ِجْئ  ب
  

ـــــــَك منهـــــــا كلَّمـــــــا ِشـــــــئَت رِْضـــــــوانُ     لَعيِن
  

ـــــــــــــــا َ  ُمتثـِّــــــــــــــل يل األشـــــــــــــــواُق أّن تُرا
  

 وحصـــــــباَءها ِمْســـــــٌك يفـــــــوُح وِعْقيـــــــانُ   
  

 فَيـــــا ســـــاِكين ِمْصـــــٍر تُـــــراُكْم عِلمـــــتمُ 
  

ْهَر ُســــــلوانُ     بــــــأينِّ مــــــا يل عــــــنكُم الــــــدَّ
  

 عســـى اهللاُ يطـــوي ُشـــقََّة البـُْعـــِد بيننـــا
  

 فتهــــــــــــدأ أحشــــــــــــاٌء وترقــــــــــــأ أجفــــــــــــانُ   
  

ا، لكنه حيب البالد مجيًعا، وتلك نظرة إنسانية: [الطويل] فهو حمبٌّ    ملصر، معجب 
 ينومل أَر مصـــــرًا مثـــــَل مصـــــٍر تــــــروقُ 

  

ـــــضِ    ـــــَل مـــــا فيهـــــا مـــــن العـــــيِش واخلَْف  وال مث
  

ـــــــالدي فـــــــالِبالُد َمجيُعهـــــــا ـــــــَد ِب  وبـََع
  

 َســـــواءٌ فـــــال أختـــــاُر بَعًضـــــا علـــــى بَعـــــضِ   
  

 إذا مل يكْن يف الـداِر يل مـن َأِحبَّـةٍ 
  

ـــــْرَق بَـــــَني الـــــّداِر أْو ســـــائِر األْرضِ     فـــــال فـَ
  

إصراره على وجدانية ذات نزوع إنساين نبيل وراسخ، يؤكدها  جوانبوتلك 
. وكأننا إزاء شاعر وحيّ  وصف شىت مظاهر طبيعة مصر، وما فيها من جامدٍ 

                                                           
  .٢٣٠ديوانه  )١٣(



  د. أمحد دمهان - البهاء زهري األزدي وتنازع الوالء لوطنني 
  

٨٩

رومانسي يبث الطبيعة أحزانه وآماله شوقًا وهياًما، وحنيًنا إىل أرض الكنانة اليت يفدي 
أيامه فيها مبا بقي له من عمر... فهل كان حنينه للحجاز كذلك؟ وهل كان وجداُن 

ب تنا   لوطن اإلقامة ؟. الوالء واحلب للوطن احملتد، أوزع البهاء زهري 
  :الحجاز في شعر البهاء 

لد يف احلجاز، بالقرب من مكة املكرمة، مث انتقل به أبوه وهو أن الشاعر وُ ذكرنا 
يف مقتبل العمر إىل قوص مبصر، مث عاش حياته كلها يف مصر. أما احلجاز فال جند 

ا،  ث فيهما عنيف ديوانه إال قصيدتني حتدَّ  أيام صباه، وشوقه وحبه هلا، وعهده 
 وفيهما يبدو احلنني القوي، واألحاسيس املتدفقة، والعاطفة الصادقة، وقد بدأ كال 
منهما باحلنني، وكأنَّ هذا الشعور النبيل مفتاُح القصيدتني، ففي القصيدة األوىل، 

  : [الطويل]هاعومطل
َحصَّـِب مـن ِمـًىن 

ُ
 أِحنُّ إىل َعهـِد امل

  

ـــــ   ـــــهُ َوَع ـــــِرّف ِظالُل ـــــْت َت ـــــه كان  يٍش ب
  

والزمن اجلميل الذي  - احلجاز  - يربط بني احلنني واملواضع اليت حيتضنها الوطن األم 
قضاه هناك، واصًفا هواءه ورْمَله وِعزََّته وقداسته، واحلبيبة فيه، وهي الرمز النقي 

  للوطن، فهو عندما يتذكر األيام اجلميلة يعرتيه حزن وشوق شديدان:
 َوأذُكــــــــــُر أيّــــــــــاَم اِحلجــــــــــاِز َوأَنـْثَــــــــــِين 

  

ـــــــــــهُ     كـــــــــــأّين َصـــــــــــريٌع يَعَرتيـــــــــــِه َخَباُل
  

ويعرِّج يف مقدمة القصيدة على ديار احلبيبة، وقد أضناه الشوق إليها، فيخاطب 
  الصديق:

 فـََعـــرِّْض بـــذكري حيـــُث تســـمُع زَيـَْنـــبٌ 
  

 وقُـــــْل لـــــيَس خيلـــــو ســـــاعًة منـــــِك بالُـــــهُ   
  

 مِعهاَعَســاها إذا مــا مــّر ذكــري ِبَســ
  

 تقــــــوُل فــــــالٌن عنــــــدكم كيــــــَف حالــــــُه؟  
  

فهو يوحِّد بني الزمان واملكان عندما يذكر احلبيبة، ويتذكر صباباته، بنغم شجي 
وعاطفة جياشة، ولوعة مشوق إىل اجلذور وأهله، وقد عزف هذه األنغام الشجية على 



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٩٠

  قيثارته احلزينة.
  : [الطويل])١٤(ويف قصيدته الثانية يقول

 ا لســــُت أنســــى ُعهوَدهــــاًضــــســــقى اهللاُ أر 
  

 ويـــــــا طـــــــوَل َشـــــــْوقي حنَوهـــــــا َوَحنيـــــــين  
  

 –فالدعاء بالسقيا تعبري عن رغبة عارمة يف استمرار احلياة يف احلمى ممرًعا 
ِخْصًبا، مجيًال كشعور البهاء جتاهه، وهو فيها مدفوع بنوازع االنتماء واإلخالص، 

وزمزم. فاالنتماء يعين اهلوية  خصوًصا عندما يرتمن بذكر املواضع املقدسة، كاملقام
واالنزراع يف تربة الوطن، وحدة الشعور بالوالء واالرتباط... ويتذكر أيام الدعة واهلدوء 
والطمأنينة واألمان، وهو يعاين، كغريه، ويالت احلرب، وظلم املعتدين الغزاة الطامعني 

وحنينه إىل كل  يف مصر وغريها من أجزاء الوطن الكبري، فهل كان تشوقه إىل احلجاز
شيء فيه هروبًا مؤقًتا من واقع بائس مضطرب يف مصر؟ رمبا... صحيح أن ذكريات 
الطفل تدفعه إىل احلنني، إال أن الرغبة املكبوتة يف العيش اهلينء يف مصر كانت الدافع 

  األكرب، يقول:
ــِب مــن ِمــًىن  حصَّ

ُ
ــذَّكْرُت َعهــًدا بامل  َت

  

 ومــــــا دونــــــُه مــــــْن أَْبطَــــــٍح وحجــــــونِ   
  

ـــــــــــــَزمٍ  ـــــــــــــاِم َوَزْم َق
َ
ـــــــــــــَني امل ـــــــــــــا َب  َوأيّاَمن

  

ـــــــــــا مـــــــــــن وافـــــــــــٍد وقطـــــــــــنيِ     وإخوانـََن
  

 الَعـــيُش َنْضـــٌر فيـــِه للَعـــِني َمْنظَـــرٌ  ذإِ 
  

 وإْذ وجُهــــــُه غــــــضٌّ بغــــــِري غضــــــونِ   
  

فهل الذكريات بديل مجيل لواقع معيش مزعج؟ فيه احلروب الصليبية، والقحط 
اعة والغالء، والظلم والتفاوت الطبقي، وان تشار البدع واخلرافات، والشعوذة وا

  والفساد وغري ذلك؟!

ريات حياته، فإن الشاعر شاهد على عصره الذي  فإذا كان شعر البهاء صدى 
أضرت به احلروب الصليبية وما أصاب احلياة بسببها من ويالت، وهذا ما دفع 

                                                           
  .٣٦٠ديوانه  )١٤(
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٩١

ية مناسبة من العنف واإلقناع، وبلغة شعر  الشاعر إىل أن يتعرض هلا، بطبع هادئ خالٍ 
ا مقطعات ذات أوزان قصرية مؤثرة يف النفوس، أو  تقدم على شكل للعامة، يصوغ 

  حمزون. ومضة شعرية، أو نفثة

  البهاء والنصر على الغزاة:

إن اجلانب املضيء من شعره يبدو يف تسجيله النصر املبني الذي حققه األيوبيون 
ة، ملعتدون فيها خسائر فادحيف مصر على الغزاة الصليبيني يف ثالث محالت دفع ا

ولكنه أسهم بشعره يف بث  ،واإلشادة به فحسب فالشاعر مل يكتف بتسجيل النصر
اهدين، الشهداء،  روح اجلهاد، واحلض على القتال للدفاع عن األمة، وختليد ذكرى ا

  أو األحياء الذين استبسلوا يف املقاومة حىت النصر.

عر احلرب يف هذا العصر، وهي من غرر لشمنوذًجا  )١٥(وتعد قصيدته الرائية
الذي طرد الغزاة من دمياط سنة  )١٦(الشعر العريب، وفيها يقول مهنًئا امللك العادل

  [الطويل]: ه٦١٨

 بَك اهتزَّ ِعطْـُف الـديِن يف حلـِل النَّْصـرِ 
  

ـــــا ِملَّـــــُة الُكْفـــــرِ    ـــــى أعقا  وُردَّْت عل
  

 ْت واَحلمــــــــُد هللا نِعَمــــــــةً حفقــــــــد أْصــــــــبَ 
  

ــدَرُة احلمــِد َوالّشــكرِ تـَُقّصــُر     عنهــا ُق
  

َـــــــــا بَـــــــــْذُل النّـُفـــــــــوِس ِبشـــــــــاَرةً  ـــــــــّل   يَِق
  

 ويصــغُر فيهــا كــّل شــيٍء مــن النَّــذرِ   
  

الئـــــــَك رِفْـَعـــــــةً 
َ
ـــــــا َمِلًكـــــــا ســـــــاَمى امل  فَي

  

ـِأل األعلـى لَـُه أْطيَـُب الـذّْكرِ   
َ
 ففي امل

  

فرحة  عن ففي هذه القصيدة امللحمة قدم البهاء ذروة إبداعه الفين، إذ عربَّ 
االنتصار وكيف كان فخرًا للعرب أمجعني، ألنه حقق هلم األمن، وحررهم من غدر 

                                                           
  .١٢٤ -١٢١ديوانه  )١٥(
  هو امللك العادل نور الدين بن عماد الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية. )١٦(
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  الصليبيني:

 ومــا َفرِحــْت مصــٌر بــذا الفــتِح َوْحــَدها
  

 لقــــد فرحــــْت بغــــداُد أكثــــَر مــــن مصــــرِ   
  

 فلـــــــــْو مل تقـــــــــْم بـــــــــاِهللا َحـــــــــقَّ قيامـــــــــهِ 
  

ــــذُّْعرِ     ملــــا َســــِلَمْت داُر الســــالِم مــــن ال
  

  :نسى وطنه األول فهو يهدي النصر للرسول األعظم ويف غمرة الفرحة ال ي

ـــــــةٍ   فمـــــــْن مبلـــــــٌغ هـــــــذا اهلنـــــــاَء ِلَمكَّ
  

 ويثــــــرَب تنهيـــــــِه إىل صـــــــاحِب القـــــــربِ   
  

احملاربني  ، وطهرها بقوةفبهذا النصر اسرتجع امللك العادل (دمياط) قهرًا من الِعدا
  األشداء.. فلماذا ال تكون ليلة النصر كليلة القدر:

 َشــــــرََّف اهللاُ قــــــدرهافيــــــا ليلــــــًة قــــــد 
  

 وال غــــــْرَو إْن مسَّْيُتهــــــا ليلــــــَة القــــــْدرِ   
  

وتبدو يف هذه القصيدة العاطفة القوية الصادقة، والدقة الواقعية يف تصوير احلدث 
من دون مبالغة أو تلفيق، والنـزعة العروبية الشاملة اليت تشي بإميان راسخ لدى الشاعر 

مجيًعا، بل مهًدى إىل أهله يف احلجاز، وإىل  بوحدة أمة العرب، وكون هذا النصر هلم
. كما جنده، خالفًا لنهج شعراء عصره، ال يكثر من البديع، وأدوات صاحب القرب 

الزخرفة البالغية، بل هو مييل إىل الطبع، وتقدمي القصيدة بناًء متكامًال، موحََّد 
ة على طول النفس، بحر الطويل، الذي تدل تفعيالته املتطاولالاملوضوع، على قيثارة 

والثبات على املوقف، والصرب الذي حقق النصر. أما صوره الفنية فهي واضحة 
فيها الكثري من التناص مع صور لبشار وأيب متام واملتنيب، وهذا  ،األبعاد، وصفية الغاية

  دليل على ثقافة الشاعر، واعرتافه بفضل إبداع سابقيه من الشعراء.
  شعرية البهاء، وشاعريته:

 البهاء زهري شاعر االنتماء القومي، ألمة العرب عموًما، وخصوًصا لوطنني نشأ انك
وهلما وتعرف احلياة، وأقام يف الثاين، وشارك يف أحداثه وظروفه وهو مصر، وكانت يف أ
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سلوبه فيتصف بأنه السهل ع رؤاه اإلنسانية والقومية. أما أروح االنتماء عنده منسجمة م
لطبع منه إىل الصنعة، أو التأنق يف التعبري. وموضوعاته الشعرية كلها املمتنع، األقرب إىل ا

غنائية الطابع، وجدانية الروح تتناول احلنني إىل الوطن، والنقد االجتماعي، والنسيب، 
والوصف، واملديح املرتبط بالنصر وتصوير معارك العزة والفخار يف عصره، فهو حبق يف 

بائه، بل هو زعيم املدرسة الشعرية املصرية الثانية اليت  مقدمة أعالم شعراء ذلك العصر وأد
ا الشعرية من بيئة كان القاضي الفاضل  زعيم األوىل منهما، واليت متّيزت باستمداد ماد

ون أحيانًا، مصر الشعبية، وطُ   فضالً بع شعرائها بطابع الظَّْرف وخفة الروح والدعابة وا
 الظروف السياسية واالجتماعية السائدة، حىت على اإلميان الراسخ حبب الوطن، بتأثري

إضافة هذا  .)١٧(إن حب الوطن بلغ درجة التقديس والعبادة، كما يقول الدكتور زغلول
إىل احلب العميق الراسخ للسالم بوصفه املطلب املخلِّص من حال الشدة والبؤس 

ريزي للفكاهة واخلوف والقلق، وكذلك الرقة يف الطبع، واإلخالص لآلخرين، وامليل الغ
  زوء الرَّمل][جم :)١٨(ومن ذلك قول البهاء يستثقل جملس شيخ إمام كلما حضروالتندر، 

 كلمـــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــُت اســـــــــــــــــرتحنا
  

 جاءنـــــــــــا الشـــــــــــيُخ اإلمـــــــــــامُ   
  

 نــــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــــفاعرتانــــــــــــــــــــــــا كلَّ 
  

 ــــــــــــُه انقبـــــــــــاٌض واحتشـــــــــــامُ   
  

ـــــــــــــــــْدمٌ  ـــــــــــــــــِس َف ل  فهـــــــــــــــــَو يف ا
  

 ولنــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــَو فــــــــــــــــــــدامُ   
  

ــــــــــــــــــ  وعلـــــــــــــــــى اجلملـــــــــــــــــِة فالشي
  

 لســــــــــــــــالمُ ـــــــــــــــــُخ ثقيــــــــــــــــٌل وا  
  

ا، هذا  على شعر  فضالً ومن شعره الالهي حديثه عن اخلمرة وجمالسها ومتعلقا
املديح ووصف احلرب وشعر املناسبات، واالهتمام باجلوانب العقلية وقضايا العام من 

ا من اصطالحات.   منطق وطب وفلسفة وما يتصل 

                                                           
  .٣٦٣ -٣٥٣ -٣١٠ -٣٠٩ينظر: األدب يف العصر األيويب  )١٧(
  الفدم: العيي واألمحق. -٣٠٦طبعة دار صادر  ٢٣٦القاهرة  -ديوانه  )١٨(
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٩٤

د اللغة، ومييل إىل قواع - أحيانًا  -وكان يكثر من التعبريات العامية، وقد يهمل 
ا. هذا استعمال اللغة الدارجة، تأكيًدا للنـز  إضافة إىل عة الشعبية اليت ُعرف 

استعماله أساليب التعبري املختلفة كالتشبيه، واالستعارة، والكناية، واالقتباس، 
  والتضمني والتورية، واأللغاز... وغريها.

ى يف عدد من الرسائل، إذ  جتلَّ وجبانب الشعر كان للبهاء إسهام يف النثر الفين، 
  كان صاحب ديوان اإلنشاء يف عهد امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وكتب له.

وبعد: فقد كان البهاء أديًبا متميًزا، وشاعرًا كبريًا، وَعَلًما مشهورًا يف القرن السابع 
اخلاصة ه وَهْزله، وقوته وضعفه، وكانت شخصيته احملببة لدى دِّ اهلجري، عاش عصره ِجبِ 

والعامة، تدفعه إىل التعبري عن نبض الناس لريسم البسمة على شفاه البسطاء، ويرضي 
م، وقبل ذلك ليعرب عن حنينه إىل وطنيه احلجاز ومصر، بلغة  نزعات الناس ورغبا
ج فين معتدل، استعمل فيه البديع من دون تكلُّف أو  مناسبة لإليقاع النفسي، و

كما يقول بروكلمان، يف قصائده الغنائية   -ظهرت قيمته  -مبالغة، فجاء شعره سهًال 
ى يف نفوس ره املتحرر من كل قيود الشعر القدمي جيد صدً فكان شعالقصرية العديدة، 

املثقفني احملدثني يف مصر، وإن استعمل القالب القدمي يف مدح السلطان 
  .)١٩(والرؤساء

                                                           
  .٧٩/ ٥تاريخ األدب العريب  )١٩(



  ٩٥

  
  
  

  الكريم القرآن في األسلوبية المغايرة
  آراء ..... ومالحظات

  
  )∗(نيشان خضير الهادي عبد.د

  
 وجتدد معارفهم وتنوع دارسيه اهتمامات بتعدد، القرآين اإلعجاز أوجه تعددت

 من حقل يف ملامإلوا املعرفة من انصيبً  املسلم العاملِ  أصاب فكلما، عصرهم علوم
 العلم هذا مكتشفات يعزز ما الكرمي القرآن آيات يف يتلمس راح ،العلم حقول

 وثقة، وأسرار معجزات من الكرمي القرآن يف مبا كبري اعتزاز ذلك إىل يدفعه، وحقائقه
 أو معينني بقوم اخمصوصً  العظيم الكتاب هذا جيعل مل تعاىلو  سبحانه اهللا بأن مطلقة
  .واألرض السماوات بقيت ما باقٍ  عجازهإف، بذاته عصر

 عرضها كما، هوجأ سبعة من وتتنوع القرآين اإلعجاز وجوه تزداد نأ غرابة فال
 السيوطي أحصاها اوجهً  وثالثني مخسة من أكثر إىل )١()ه٣٨٦( الرماين

 ومعارف خمتلفة علوم أبنائه على التاو  ،العصراحلديث جاء ذاإ حىت. )٢()ه٩١١(

                                                           
 باحث يف األدب والرتاث من العراق. )∗(
   .٦٩يف رسالته النكت يف إعجاز القرآن، ضمن كتاب ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ص  )١(
  .١٧٤يف كتابه (اإلتقان يف علوم القرآن) ص  )٢(
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٩٦

 عجازلإل اوجوهً  يستنبطوا كي الكرمي القرآن رحاب يف املسلمون العلماء جال ،شىت
 العددي اإلعجازو  الطيب اإلعجازو  العلمي اإلعجاز فكان ،منها تقدم ما غري

 يف باحث من أكثر عرضها على رفَّ تو  وجوه من ذلك غري إىل...النفسي اإلعجازو 
 وأكثرها لالنتباه اجذبً  اإلعجاز وجوه أول البالغي اإلعجاز ويبقى .)٣(الباب هذا

 كان ذاإو  ،واحلقب األزمان امتداد على الدارسني اهتمام من احظ  وأوفرها اشيوعً 
 التابعني من بعدهم جاء ومن، القرآن نزول شهدوا ممن الصاحلني من األول السلف
 ومعرفتهم ،أذواقهم وصفاء قرائحهم لسالمة، فطرة عجازهإو  بالقرآن آمنوا قد وتابعيهم
مإو  ،لغتهم بأسرار  صنع من تكون نأ ميكن ال البالغة من ةالرفيع الدرجة هذه أن ميا
 بتدبر غلواشُ  بل، عجازهإ سرارأ يف البحث احياولو  مل مإف ،مقدورهم يف وال، البشر
 .والباقية الفانية هميْ حلياتَـ  ادستورً  الكرمي القرآن صار أن بعد حكامهأ وتفهم آياته

 يف عاشت ،للهجرة الثاين القرن منتصف بعد سيما وال ،الالحقة جيالألا ولكن
الت، واسع حضاري انفتاح  من وأفكار خمتلفة وديانات متنوعة ثقافات بسببه ا
ا اليت الفكرية احلرية من الكبري القدر ذلك يف يساعدها ،األربعة الدنيا أقطاب  هيأ
تمع طبيعة  احلضاري التلون هذا كل استيعاب على القادرة، اجلديدة العباسي ا

 واحد القرآين اإلعجازو ، الدين أمور يف التشكيك اوالتحم أوىل فظهرت، والفكري
 ومن ،والشعوبيني كالزنادقة املنحرفة فكارألا أصحاب هلا عرض اليت األمور من

 الواضحة سالمإلا شريعة أمام تصمد مل اليت األرضية الديانات أصحاب من ناصرهم
 النفوس أصحاب عن فضالً  ،والبوذية والثنوية واملزدكية والزرادشتية كاملانوية، واحملكمة
  .واليهودية املسيحية الديانتني من املريضة

                                                           
وما بعدها، والقرآن  ١٠٠عجزة الكربى حملمد أبو زهرة ص ينظر على سبيل املثال: امل )٣(

  .٢٠٧ -١٦٦يتحدى لألستاذ أمحد عز الدين خلف اهللا ص 



  د. عبد اهلادي خضري نيشان -املغايرة األسلوبية يف القرآن الكرمي 
  

٩٧

 ادفاعً ، املشككني هؤالء بوجه للوقوف ينربوا أن من سالمإلا لعلماء البد فكان
 وضعاف اجلهلة بعض قلوب تزيغ الَّ أ على منهم اوحرصً ، وشريعته سالمإلا عن
 اللبنات لتظهر، نظرية ومشافهات كالمية سجاالت الفريقني بني فدارت، ميانإلا

 ويبدو)... املتكلمني(بـ عرفونيُ  اجلديد العلم هذا أصحاب وصار، الكالم لعلم األوىل
 القرن إىل متدتاو  اهلجري الثاين القرن من الثاين النصف شغلت قد احلالة هذه أن

 بـ القول وأبرزها القرآين اإلعجاز يف ةيالرئيس النظريات ظهرت حيث، اهلجري الثالث
 النظرية هذه نأ املقام هذا يف ثباتهإ أريد وما) ه٢٢٠( امظَّ للنَ  سبتنُ  اليت) فةرْ لصَّ ا(
 ا القائلني كتب من واحد يف ليناإ ترد مل اأ ذلك، فهمها حق تفهم مل) الصرفة(

 كتب يف منها نتف جاءت مناإو ، ليهإ ذهب فيما هَ تابعَ  نمَ  أو، امظَّ النّ  ذلك يف سواء
 وماذا، النظرية هذه أفكار من هؤالء نقل ماذا ندري وال، عليها رادينوال هلا الرافضني
اأ عرضها كما احق  يفهموها أن استطاعوا وهل، تركوا؟  وافَ اكتَـ  مأ أم، صحا
 هؤالء ردود من اكثريً  أن ذلك إىل يدفعنا، عليها الرد عليهم يسهل مبا بعرضها
 تراها فكيف،  منا أحد على فىخت ال اليت للبديهيات أقرب هي للصرفة الرافضني
  . كالنظام؟ عامل على خفيت
 بالغة يف املشككني ولئكأ على اوعملي  اعلمي  ارد ) القرآن نظم( كتب جاءت مث
) ه٣٠٦( الواسطي يزيد بن وحممد) ه٢٥٥( اجلاحظ كتب فكانت، عجازهإأو  القرآن
 السجستاين دو داو  أيب بن اهللا وعبد) ه٣٠٨( الطوسي نصر بن علي بن واحلسن

 أستفهم نأ أود وهنا ).ه٣٢٦( خشيدإلا وابن) ه٤٢٢( البلخي زيد وأيب) ه٣١٦(
 كذل ويشمل) القرآن نظم( اسم حيمل القرآن عجازإ يف كتاب كل ضياع سر عن

 نأ ذلك من غربأو ) وتأليفه نظمه يف القرآن عجازإ( الواسطي يزيد بن حممد كتاب
 كادت الذي) ه ٤٧١( اجلرجاين القاهر دعب ما شرحه اللذان شرحاه كذلك يضيع
  ! . ؟ كتبه كل تصلنا أن
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 امفردً  ااجتاهً  وأ،  اواحدً  ىمنحً  لتأخذ البالغي القرآن عجازإ دراسات تكن مل
 نواحي من ناحية يف اخلاص اجتاهها منها لكل وصار، تنوعت فقد، دراسته يف

 مسي مبا نيتعُ  اليت الدراسات ذلك ومن، الكرمي للقرآن البالغي اإلعجاز
ات«  تغيري مع، موضع من أكثرَ  يف الكرمي القرآن يف تتكرر اليت اآليات أي »املتشا

 تعريف أو، وحذف ذكر أو، وتأخري بتقدمي سواء خرىاأل اآلية عن آية يف بسيط
 فقد، بأخرى لفظة باستبدال أو لفاظهاأ من لفظة صيغة يف بتغيري أو، وتنكري

 الدارسني، الكرمي القرآن أسلوب يف واضحة مسة ارص الذي، التشابه هذا ستوقفا
 كتابه يف) ه١٨٩( الكسائي فعل كما أوالً  حصاءهإ وحاولوا عليه تنبهوا أن بعد

ة اآليات هذه بدراسة تعمقوا الالحقني ولكن، )٤()القرآن متشابه(  وقد، )٥(املتشا
  :الزمين ترتيبها حبسب هي ثالث دراسات الباب هذا يف متيزت
ات اآليات بيان يف التأويل وغرة زيلـالتن درة -١  العزيز اهللا كتاب يف املتشا
  ).ه٤٢٠( سنة املتوىف سكايفإلا اخلطيب اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب مامإلا للشيخ
 الكرماين نصر بن محزة بن حممد القراء لتاج الكرمي القرآن يف التكرار أسرار -٢
  .»القرآن متشابه يف هانالرب « كذلك ومسي) ه٥٠٥( سنة املتوىف
 آي من املتشابه توجيه يف والتعطيل حلادإلا بذوي القاطع التأويل مالك -٣

 سنة املتوىف الغرناطي الثقفي الزبري بن براهيمإ بن أمحد جعفر أيب مامإلل زيلـالتن
  ) .ه٧٠٨(

                                                           
م، نقالً ١٩٩٤ ١حققه د. صبيح التميمي، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس ط )٤(

  .١١ص » أسرار التشابه األسلويب«عن 
يف القرآن الكرمي (املطبوع واملخطوط منها) ينظر  للوقوف على الكتب اليت ُعنيت باملتشابه )٥(

  .٦١٣ - ٦٠١معجم الدراسات القرآنية 
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 لماءالع هؤالء غري بذهلا اليت مةالقيِّ  اجلهود تلك أذهاننا عن يبعد ال الّ أ وينبغي
م يف ات اآليات هذه عند وقفا  شارواأ الذين املفسرون أولئك مقدمة ويف،  املتشا
 يف) ه٥٣٨( الزخمشري ومنهم الكرمي الكتاب آيات لكل تفسريهم خالل من ليهاإ

)... التأويل وأنوار زيلـالتن أسرار( كتابه يف) ه٦٠٦( والرازي) الكشاف( تفسريه
 العقل رشادإ( كتابه يف) ه٩٨٢( املتوىف) العمادي مصطفى(  السعود بأيب نتهاءً او 

م هلم كانت الذين العرب البالغيون وكذلك). الكرمي القرآن مزايا إىل السليم  وقفا
) السائر املثل( كتابيه يف)ه٦٣٨( ثريألا بنا سيما وال، البالغية كتبهم يف املتميزة

) التحبري حترير( بيهكتا يف) ه٦٥٤( املصري صبعإلا يبأ وابن) الكبري اجلامع(و
  ).القرآن علوم يف الربهان( كتابه يف) ه٧٩٤( والزركشي) القرآن بديع(و

، أوالً  مقلدين، احملدثني الباحثني من عدد الكبار العلماء هؤالء اطخُ  على وسار
 ويأيت، به عليهم اهللا فتح وما، علمهم وسعهم ما الباب هذا يف االجتهاد حماولني مث
 حبق عديُ  نأ ميكن الذي، السامرائي صاحل فاضل الدكتور تاذناسأ هؤالء مقدمة يف
 وطننا عموم يف بل، فحسب العراق يف ليس، نيةآالقر  الدراسات من النوع هذا رائد

 وأمثرت، املاضي القرن سبعينيات منذ الدراسات من اللون هذا بدأ فقد، العريب
 التعبري يف الكلمة بالغة(و) القرآين التعبري( برزهاأ، القيمة الكتب من عدد عن جهوده
 طلبة فتلقَّ  ما وسرعان) ... البياين التفسري طريق على(و) بيانية ملسات(و) القرآين

م وصارت، القرآنية الدراسة يف النهج هذا العراق يف العليا الدراسات  يف دراسا
 اوضوحً  ازادهومم ،املتقدمني علمائنا كتب من تنهل والدكتوراه املاجستري مرحليت

 كتاب إىل الباب هذا يف شرينُ  نأ وميكن .كتبه يف السامرائي فاضل الدكتور ستاذناأ
 نعده أن ميكن الذي) الكرمي القرآن يف األسلويب التشابه أسرار( عبود شلتاغ الدكتور

  .القرآين املتشابه باب يف احلديثة الدراسات أبرز من



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٠٠

 وما -وحمدثني قدماء -والباحثني العلماء هؤالء جهود قيمة يف اأبدً  نشك وال
م من كثري إىل كبارإل ا بعني ننظر نزال  التشابه هذا أسرار لبعض العميقة التفاتا

 كبري جاللإ على~ ينم مبا، اداللي  وتعليله، تغيري من اآليات على طرأ وما األسلويب
 من كثري على طالعالا بعد - لدينا تشكلت ولكن.  العربية ولغتنا الكرمي للقرآن
اإ املفيد من نأ نرى مالحظات - اجلهود هذه   -: وهي... هنا ثبا

 يف أو الواحدة السورة داخل تتكرر اليت اآليات هذه يف الباحثون درج لقد -١
 تسميتها على -  طبيعته إىل أشرنا - بسيط بتغيري الكرمي القرآن من خمتلفة سور

 يف الكسائي من بتداءً ا ،واحملدثون القدماء ذلك يف سواء، )التكرار( أو) املتشابه(
 بالدكتور نتهاءً او ) التكرار أسرار( كتابه يف بالكرماين امرورً ) القرآن متشابه( كتابه
 نأ نرى وحنن... )٦( )الكرمي القرآن يف األسلويب التشابه أسرار( كتابه يف عبود شلتاغ
ً ( القرآنية الدراسات من اللون هذا تسمية  هذه ألن ارقةاملف من هو) اتكرارً ( أو) اتشا

 اآليات يف التكرار أو التشابه هذا سبب دراسة على جهدها تصب مل الدراسات
ة القرآنية  على قائمة فالدراسة، تبديل أو تغيري من فيها وقع ما على مناإو ، املتشا

 أو، وتنكري تعريف أو، وحذف أوذكر وتأخري تقدمي يف اآلية على طرأ الذي) التغيري(
 األسلوبية املغايرة من انوعً  ليشكِّ  مما ،بغريها لفظة ستبدالا وأ رىأخ إىل صيغة تغيري
ات اآليات بني  إىل ندعو ولذا، فيها جاءت اليت السياقات ختالفاب املتعلقة، املتشا

 عن التعبري يف اتوفيقً  أكثر نراها اليت الكرمي القرآن يف) األسلوبية املغايرة( تسميتها
 يف ما ال على ،األسلوبية املغايرة هذه أسرار دراسة على القائمة الدراسات هذه طبيعة
  . تشابه من اآليات

                                                           
ذه  )٦( ينظر ما قاله الدكتور شلتاغ عبود عن تداول أربعة مصطلحات يف الكتب اليت ُعنيت 

الظاهرة األسلوبية يف القرآن الكرمي هي (التشابه) و(التفنن والتنوع) و(التصريف) 
  .٢٠ -١١ظر كتابه: أسرار التشابه األسلويب يف القرآن الكرمي، ص و(التكرار). يُن
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 مكونات من أخرى جوانب، اوجليً  اواضحً إمهاالً  الدراسات هذه أمهلت -٢
 السياق( ذلك ومن، )األسلوبية املغايرة( هذه يف سببا كوني أن ميكن مما، األسلوب
 على يطرأ الذي التغيري يف الصويت السياق أثر الدراسات هذه جتاهلت فقد، )الصويت

  .يةآلا
 القدماء علمائنا بعض فيه وقع مما ذلك على األمثلة بعض هنا نورد نأ وسنحاول

  -: احملدثني وباحثينا
َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع  تعاىل قال

لِّ ُسْنبـَُلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َسَناِبَل ِيف كُ 
  .]٢٦١البقرة:[َعِليمٌ 

َوقَاَل اْلَمِلُك ِإينِّ أََرى َسْبَع بـََقرَاٍت ِمسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف  تعاىل وقال
 أَفْـُتوِين ِيف ُرْؤياَي ِإْن ُكْنُتْم لِلرُّْؤيا يـَُّها اْلَمألُ يَاِبَساٍت يَا أَ  َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوُأَخرَ 

  .]٤٣يوسف:[تـَْعبـُُرونَ 
 َسْبَع َسَناِبلَ  البقرة سورة يف تعاىل قوله يف أسلوبية مغايرة اآليتني فبني

، السامل املؤنث جبمع َسْبَع ُسْنُبالتٍ  يوسف سورة ويف التكسري جبمع ]٢٦١اآلية[
 األجور ومضاعفة التكثري مقام هو البقرة سورة مقام نإ ذإ، باملقام ذلك ُفسر وقد
 على) سنبالت( ا فجاء يوسف سورة يف ماأ ،التكثري لبيان) سنابل( على ا فجاء
 يقتضيه مبا موضع لكل فجاء.  للتكثري مقتضى وال قليلة السبعة نأل القلة لفظ

 املغايرة هلذه التفسري هذا رأيق من لكل سيربز السؤال أن يف شك وال. )٧(السياق
 جرى وقد وكثرة قلة على يتكلموا نأ الباحثني هلؤالء ساغ كيف وهو...  األسلوبية
 مقام يف الكثرة على داللة العدد هذا يرد نأ ميكن وكيف، ؟)سبع( بـ العدد حتديد
 فاضل الدكتور حصرَّ  كما) قليلة السبعة( كانت ذاإو  آخر؟ مقام يف القلة وعلى

                                                           
  .٣٩و(التعبري القرآين) ص  ٢٦/ ٤والربهان  ١٥٥ -١٥٤يُنظر التفسري القيم  )٧(
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 نينإ ؟ الكثرة إىل داللتها لنقل كافية التكسري مجع إىل ضافتهاإ أن فهل رائيالسام
 هاتني يف سلوبيةألا املغايرة هذه على يصدق ال والقلة الكثرة مقام عن قيل ما أن رىأ

 ما يضعف رمبا هذا القرآين ستعمالالا نإ فأقول ذلك من بعدأ أذهب بل، اآليتني
 على دال السامل املؤنث مجع نأو  الكثرة على دال التكسري مجع أن من اللغويون قرره
 السامل املؤنث مجع إىلو  مرة التكسري مجع إىل وأضيف) سبعة( العدد حدد فقد، القلة
 مجع استعمال مسوغ أن وأرى كثرة أو قلة على داللة هناك أن أرى فال، أخرى مرة

 سبقها ذإ لآلية الصويت للسياق مراعاة جاء يوسف سورة يف) سنبالت( السامل املؤنث
 وفقألا فكان سامل مؤنث مجع وكالمها) يابسات( لفظ بعدها وجاء) بقرات( لفظ

 هناك يكن فلم البقرة سورة يف أما). سنبالت( السامل املؤنث مجع استعمال) اصوتي (
 امجعً  ستعماهلاا يف واجلاري الشائع على) سنابل( فجاءت مراعاته تقتضي صويت سياق
  . لسنبلة

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر  :عاىلت وقال
  ].٩املائدة:[َعِظيمٌ 

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرً : تعاىل وقال  اَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ
   .]٢٩الفتح: [اَعِظيمً 

 رفعها وسبب َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ  : تعاىل قوله عند سكايفإلا اخلطيب وقف
 توخي على حثهم لقوم خطاب األوىل نأل« فقال الثانية يف ونصبها وىلألا اآلية يف

 سورة آخر يف ذكرهم الذين الصحابة حث من أعم وهو، به حيكمون فيما العدل
 بصريح هؤالء فخص.. . للمؤمنني والرمحة الكفار على بالشدة عليهم وأثىن الفتح
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  األوىل اآلية يف وقال ذلك وعدهم نهأ وذكر، املغفرة

 َهلُْم َمْغِفَرةٌ  فقال ثانٍ  خبربٍ  أتى مث فقط ياهمإ وعده عن اخبارً إ فكان الصَّاِحلَاتِ 
، ليهإ اهو فيعز  بوعد املغفرة يعلق ومل، بالسيئات حيبطوه ومل بذلك قاموا إن: معىن على
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م كاحلكم وكان، ليهاإ الفعل وعّدى هلم املغفرة حقق الثانية اآلية ويف  يوافون بأ
 فالق العظيم واألجر املغفرة عنها تعاىل اهللا وعدهم وقد، الصاحلة بأعماهلم اآلخرة
  . »)٨(به ماخصت آية بكل

 رفع سبب لنا سيفسر لآليتني الصويت السياق يف النظر نعامإ نأ أراه والذي
 هذا عن ويغنينا الثانية السورة يف ونصبها األوىل السورة يف) عظيم وأجر مغفرة(

 قال املائدة سورة ففي، ليهإ الوصول يف نفسه سكايفإلا اخلطيب أجهد الذي التأويل
بُوا ِبآيَاتَِنا أُ  املقصودة اآلية بعد اليت اآلية يف تعاىل ولَِئَك َأْصَحاُب َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

) جحيم(و) عظيم( بني واضح الصويت التوافق أن يف والشك ]١٠املائدة:[ اجلَِْحيمِ 
 أثر إىل للوصول عناء كبري إىل حتتاج وال جلية ستكون القضية نإف الفتح سورة يف ماأ

 ورةلس األوىل اآلية فمنذ اَعِظيمً  اَمْغِفَرًة َوَأْجرً  النصب ختيارا يف الصويت السياق
 تتتابع مث ]١الفتح:[ اُمِبينً  اِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتحً  وصفته املنصوب يأيت الفتح

ا املنصوبات  افـَْوزً   اَحِكيمً  اَعِليمً  اَعزِيزً  اَنْصرً  اُمْسَتِقيمً  اِصَراطً  وصفا
 هناك فهل، اَعِظيمً  اَمْغِفَرًة َوَأْجرً  خريةألا اآلية إىل الً وصو  اأَلِيمً  اَعَذابً  ،اَعِظيمً 
  .األسلوبية املغايرة هذه علة هو الصويت السياق أن يف شك

 مواضع يف وردت وألفاظٍ  صيغٍ  اختيار يف مهم حاكم الصويت السياق نأ نرى إننا
ا مع الكرمي القرآن يف ا بل، العرب كالم يف الورود قليلة أو االستعمال نادرة أ  مل إ
، فيه ورودها الصويت السياق اقتضى الذي موضعها يف الإ الكرمي القرآن يف حىت ترد
 ليهإ يشريوا ومل الكرمي القرآن لفاظأ يف الداللية الفروق يف الباحثون عنه سكت ما وهو
م يف بُوا ِبآياتَِنا   اِإنـَُّهْم َكانُوا ال يـَْرُجوَن ِحَسابً : تعاىل قوله ذلك ومن، دراسا وََكذَّ

ابً  َناُه ِكَتابً  وَُكلَّ َشْيءٍ  اِكذَّ ِإنَّ لِْلُمتَِّقَني  اَعَذابً  ُذوُقوا فـََلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ فَ  اَأْحَصيـْ

                                                           
  .٦٦درة التنـزيل، ص  )٨(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٠٤

 اَن ِفيَها َلْغوً ال َيْسَمُعو  اِدَهاقً  اوََكْأسً  اوََكَواِعَب أَتْـرَابً  اَحَداِئَق َوَأْعَنابً  اَمَفازً 
ابً    . ]٣٥ -٢٧النبأ: [ اَوال ِكذَّ

ا كما،  العرب عند استعماهلا شاع اليت الصيغ من )اِكّذابً ( صيغة فليست  مل أ
 امسوغً  أجد وال، النبأ سورة من املوضعني هذين غري يف الكرمي القرآن يف ترد

، اكتابً ، احسابً : باأللفاظ متمثالً  الصويت السياق مراعاة سوى الصيغة هذه الستعمال
 صيغ من كتنفهاا  ما تشاكل يةقرآن فاصلة) اكذابً ( فجاءت، اأترابً ،  اعنابً أ، اعذابً 
 والباءات املمدودة فاتلِ باألَ  املتمثل الصويت التدفق هذا القرآنية اآليات لتعطي صوتية
ً  ورد مما غريها من متيزها اآليات هلذه صوتية خصوصية فكانت،  املتفجرة  هلا امشا

 نيتعُ  اليت الكتب نأ نتباهالا جيلب والذي...  الكرمي القرآن من أخرى سور يف
ا مع، الصيغة هذه عند تقف مل) سنبالت(و) سنابل( عند ووقفت باملتشابه  وقفت أ

  .)٩(النبأ سورة من أخرى آيات عند
 ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ إلِإنَّ ا َواْلَعْصرِ  تعاىل قوله يف) ُخْسر( صيغة هذا ومثل

 القرآن وحىت) خسران( شيوع العرب عند الصيغة هذه عْ شِ تَ  مل ذإ ]٢ -١العصر:[
 واآلخر، العصر سورة من هذا أحدمها، موضعني يف الإ الصيغة هذه فيه ترد مل الكرمي
  .]٩الطالق:[ اَفَذاَقْت َوبَاَل أَْمرَِها وََكاَن َعاِقَبُة أَْمرَِها ُخْسرً  تعاىل قوله يف

) اخسارً ( وصيغة الكرمي نآالقر  يف مواضع ثالثة يف) خسران( صيغة وردت فيما
 سورة يف الصويت السياق هو االستعمال هذا حاكم نأ وأرى .أخرى مواضع ثالثة يف

، )أجرا، ()يسرا( هي قرآنية فواصل سبقتها ذإ الطالق سورة يف وكذلك، العصر
  ).نكرا، ()أخرى(

 القرآن ياتآ من كثري يف الصويت السياق مبراعاة لتسليمإىل ا مضطرين وأجدنا
ات ياتآلا ذلك يف سواء،  الكرمي ات وغري املتشا  نفسر أن ميكن مباذا ذإ،  املتشا

                                                           
  .٥٠١ -٥٠٠، ومالك التأويل، ٢١٤ -٢١٣وأسرار التكرار،  ٥٧يُنظر درة التنـزيل،  )٩(
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من  َجنََّتانِ  الرمحن سورة يف) األخروية اجلنة( على الدالة) جنة( لفظ تثنية
 الرمحن سورة على التثنية لغلبة أليس، السورة هذه غري يف ورودها وعدم ]١٥اآلية[

 الفاصلة عن فضالً ، لصويتا للسياق مراعاة َجنََّتانِ  صيغة استعمال يف أثرٌ  كلها
... السورة يف مجيعها اآليات لفواصل الزمة تكون تكاد اليت) والنون لفألا( القرآنية
.. ليه؟إ ذهبنا ما بغري التثنية هذه يفسر أن ميكن ما الداليل التفسري لدى وهل

 فيها الصويت السياق كان قرآنية آليات أخرى أمثلة يرادإ مكانإلبا أن يف والشك
 من ذلك غري إىل...  خرآ على لفظ تقدمي أو أخرى على صيغة يثارإ يف اواضحً 
 .)١٠(ليهاإ أشرنا اليت سلوبيةألا املغايرة وجوه
ات اآليات بني الداللية الفروق يف الباحثني من كثري -٣  مسيناها ما أو املتشا

 كان لو حىت سابقتها عن املكررة اآلية يف تغيري يأ أنذهبوا إىل  )األسلوبية املغايرة(
 به حصرَّ  ما وهو، سهتلمُّ  عليهم، داليل فرق وراءه يكون أن من البدَّ ، واحد حرف يف

، خمصوصة لفظة على آية أمساؤه تقدست احلكيم أورد ذاإ« قوله يف سكايفإلا اخلطيب
 األوىل يف عليه كانت امّ ع لفظة فيها غريَّ  وقد، القرآن من آخر موضوع يف أعادها مث
 فليس، تدركوها مل وإن، ظفرمت قدف دركتموهاأ ذاإف،  طلبتُ  هناك مةحك من بد فال
 يف أنفسهم الباحثون هؤالء أجهد وهكذا. )١١(»جهلتم بل هناك حكمة ال نهأل

  .التفسري يف البعد أو باملغاالة ذلك كان لو حىت) احلكمة( هذه إىل الوصول

                                                           
َوالشَّْفِع  َولََياٍل َعْشرٍ  َواْلَفْجرِ إىل آيات أخرى كقوله تعاىل:  ميكن اإلشارة هنا )١٠(

]، حبذف (ياء) يسري، وقوله تعاىل يف السورة ٤ - ١لفجر:[ا َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ  َواْلَوْترِ 
ْق ِمثْـُلَها ِيف الَِّيت ملَْ ُخيْلَ  ِإَرَم َذاِت اْلِعَماد َأملَْ تـََر َكْيَف فَـَعَل َربَُّك ِبَعادٍ نفسها 

  حبذف (ياء) الوادي. ].٩- ٦ لفجر:[ا َمثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر بِاْلَوادِ وَ  اْلِبالدِ 
  .١٦درة التنـزيل:  )١١(
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 ليست سكايفإلا باخلطي ليهاإ يشري اليت) احلكمة( هذه أن هنا قوله أريد وما
، الصويت السياق مراعاة هي) احلكمة( هذه تكون نأ املانع فما، فقط) الداللة( هي
 من انوعً  املغايرة فتكون، اتام  التكرار يكون ال حىت األسلوبية املغايرة من لون هي أو

 القارئ ذهن يوقظ مبا، واحد أسلوب على الكالم خراجإ وعدم، لفاظألا يف التنويع
ات( اآليات من اكثريً  أن هي، مهمة حبقيقة التذكري مع. القراءة ىلإ وحيفزه ) املتشا
 وأ البائدة قوامألا وأخبار األنبياء قصص يف جاءت قد) األسلوبية املغايرة( موضوع
م العربية تكن مل ممن  حممد النيب لنبوة السابقة  القرآن يف منقول فكالمهم،  لسا
 باملقامات وربطها األساليب هذه دراسة لنا يتأتى كيفف، باللفظ ال باملعىن الكرمي
 صرح ما وهو، عنهم القرآن كالم هو مناإو  كالمهم ليس وهو، فيها الكالم جرى اليت
 وبين  موسى قصة من به تعاىل اهللا أخرب ما نإ« قوله يف سكايفإلا اخلطيب به

  قوله قوهلم من حكاه وما) وسالمه عليهم اهللا صلوات( األنبياء وسائر، إسرائيل
ا األلفاظ حكاية إىل يقصد مل ،هلم  ال وكيف، معانيها أقتصاص إىل قصد وإمنا بأعيا

 وتبقى زائلة اللفظ حكاية نذإف، العربية غري فيها خوطبوا اليت واللغة كذلك يكون
 وكيف،  أراد لفظ بأي يؤديه بأن اخميّـرً  كان املعىن حكاية قصد ومن، املعىن حكاية
  .)١٢(»شاء
 يف إنه قلنا ذاإ نغايل ال لعلنا بل، األمهية غاية يف سكايفإلا اخلطيب كالم نإ
 النظر، لفاظألا بني الداللية الفروق صحابأ يعيد نأ يستلزم نهأ ذلك، اخلطورة غاية
 يف وهم، شخوصها ألسنة على جتري اليت واحلوادث القرآين القصص يف قالوه الذي يف

 الداللية الفروق عن احلديث يصبح وبذلك، العربية لمونيتك وال اعربً  ليسوا غالبيتهم
 التعسف من اضربً ، للمقام مراعاة أخرى دون صيغة استعمال أو وأخرى صيغة بني

                                                           
  .١٢م. ن:  )١٢(
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 وبُعد مغاالة من باحثينا بعض فيه وقع مما أمثلة ولنضرب، يُقبالن ال اللذين واملغاالة
  .فيه معهم نتفق ال قد التفسري يف

 لسان على وردتا اللتني) تسطع(و) تستطع( الفعل يتصيغ بني الفرق ذلك من
، مصاحبته على  موسى النيب أصرّ  الذي )يقال كما اخلضر( الصاحل الرجل
َسأُنـَبُِّئَك  بالقول الصاحل الرجل فخاطبه به قام ما على السكوت يستطع مل ولكنه

 مر ما كل له فّسر أن بعد قال مث، ]٧٨الكهف: [ ابَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْرً 
  .]٨٢الكهف: [اَذِلَك تَْأِويُل َما ملَْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصبـْرً  به

 بقوله الصيغتني بني املغايرة وفسر اآليتني عند السامرائي فاضل الدكتور وقف فقد
، الفعل من حيذف فلم، وتبيني وإيضاح شرح مقام األوىل اآلية يف املقام نأ وذلك(

 من فحذف وفارقه بكلمة بعدها يتكلم ومل مفارقة مقام فهي األخرى يةاآل وأما
 مقام يف حديثه أول يف كان) الصاحل الرجل( املتكلم نأ يرى ستاذناأ إن يأ )١٣(الفعل
ى فقد الثانية اآلية يف أما َتْسَتِطعْ  فقال يكفي ما الوقت من فلديه الشرح  شرحه أ
 أن عتقدأ وال... َتْسِطعْ  فقال لديه وقت وال ادرةاملغ مقام يف ألنه خيتصر أن فأراد

) التاء( صوت يستغرق وكم، الصيغتني بني افرقً  ستاذناأ قاله ما يقنعه نأ ميكن حدناأ
 مبقولة ذّكرنا إذا أماف، واالختصار الشرح مقامي بني افارقً  يكون حىت الوقت من
 قاله ما كل يصبحف، العربية هي ليست املتحاورين لغة أن من السابقة سكايفإلا

  .معقول وال مقبول غري أستاذنا
 من كثري يف أو السابقتني اآليتني يف سواء األسلوبية املغايرة إن :قوله أريد ما
ا مقصودة الكرمي القرآن آيات  اللفظي التكرار عن االبتعادُ  هو املراد نإ أي ،لذا
 تطرية، خمتلفة أساليب على الكالم إخراج أو والصيغ األلفاظ بتنويع، األسلوب ورتابة
 نصح كتاب هو معلوم هو كما – الكرمي القرآن أن وذلك، له اوحتفيزً  للسامع
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 واقع هو وهذا، املعاين يف اتكرارً  تستلزم كلها املواضيع وهذه، وعظة وتذكري، وإرشاد
 ذكر أو وتأخري بتقدمي سواء األسلوبية املغايرة فكانت، القرآنية اآليات من كثري

 ال مبا املرادفات استعمال وأ األلفاظ صيغة يف تغيري أو وتنكري تعريف وأ وحذف
ة اآليات جيعل  التكرار عيوب بعض باْنِدساس يسمح مبا، املطابقة متام متطابقة املتشا
 ملخاطبة أصالً  وجد قد النص هذا دام ما، القرآين النص إىل البشري األسلوب يف

  . البشر
 على الزخمشري فهذا، ذلك إىل دعا من أول لسنا أننا إىل هنا إلشارةا من والبدَّ 

لَِقْوِمِه َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى : تعاىل قوله بني افرقً  جيد ال الثاقب وفهمه الواسع علمه
نً   :تعاىل وقوله] ٦٠البقرة: [ افـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر فَانـَْفَجَرْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشرََة َعيـْ

 ََنا َوأ ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قـَْوُمُه َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر فَانـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـَْنَتا  إىلْوَحيـْ
نً  ) انبجست(و البقرة سورة يف) نفجرتا( الفعل ستعمالا يف ]١٦٠ألعراف: [ااَعْشرََة َعيـْ

 ابأسً  يرى وال... )١٤(وكثرة بسعة االنفتاح وهو واحد املعىن بأن ويرى األعراف سورة يف
 هو الزخمشري أن بالنا عن يغيب وال...  تناقض هناك يكن مل إذا العبارتني ختالفا يف

 أسلوب إىل أسلوب من ونقله الكالم يف األسلوبية املغايرة املشهوربضرورة الرأي صاحب
، السامع لنشاط تطرية أحسن ذلك كان أسلوب إىل أسلوب من نقل إذا الكالم نأل«
 املغايرة فإن وبذلك... )١٥(»واحد أسلوب على جرائهإ من ليهإ صغاءإلل اظً يقاإو 

ة اآليات يف األسلوبية  للمتلقي الرسالة وصول لضمان مقصودة الزخمشري عند املتشا
  .ليهاإ نشدادها وضمان
ات األسلوبية املغايرة يف رأوا الذين العلماء ومن  األسلويب التنوع من اضربً  أواملتشا
. خمتلفة وفواصل شىت صور يف الواحدة القصة إيراد« بأنه) املتشابه( عّرف الذي الزركشي

                                                           
  .٥٨٢/ ٣الكشاف:  )١٤(
  .٥٠/ ١م. ن:  )١٥(
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، ضروب على وإتيانه الكالم يف التصرف وحكمته، واألنباء القصص إيراد يف ويكثر
  .)١٦(»اومتكررً  به مبتدأ: ذلك طرق مجيع عن عجزهم ليعلمهم

ات إيراد من) احلكمة( عن أفصح الزركشي ان ويالحظ  ليهاإ أشار اليت، املتشا
 يف اأ يصرح نراه بل الداللة على ذلك يقصر ومل، السابق قوله يف سكايفإلا اخلطيب
) حكمة( إىل يشري أنه كما...  عدة بأشكال الكالم وإخراج األساليب يف التفنن
 على الطريق قطع وهي األسلوبية املغايرة يف حبثوا ممن كثريون ليهاإ يلتفت مل أخرى

 نفسها للجملة اواحدً  اتركيبً  هلم يقدم مل أنه ذلك البالغي القرآن إعجاز يف املشككني
 ال يتحداهم بذلك فهو فصاحته من الكالم تكرار ينقص أن دون خمتلفة تراكيب وإمنا
 وكلها، خمتلفة برتاكيب وإمنا، منه واحدة بصيغة وال، التعبري ألوان من واحد بلون

  . هلم بالنسبة معجزة
 اآليات بني الداللية الفروق يف للباحثني صارت غلبةال نأ يبدو ولكن
ات  زيادة إىل تؤدي املبىن زيادة نإ«، املعروفة اللغويني مقولة صارت حىت، املتشا

، خمالفةً  إليها يرقى ال بديهية صارت بل، فيه انقاشً  يقبلون ال الذي دستورهم »املعىن
 بشكل القاعدة هذه ختالف وصيغها العربية اللغة يف التعبري أساليب من اكثريً  نأ مع

 ولكنه، املبىن يف زيادة هو أليس »التصغري« عن مثالً  نقول أن ميكن فماذا، ةصرحي
 وهو املختلفة؟ وصيغه بأشكاله اإلطناب عن نقول أن ميكن وماذا ؟ املعىن يف نقص
 وهذا تتسق هذه مقولتهم أن ترى هل... العرب عند البالغة ألوان من مهم لون

 املغايرة أن امرارً  بالتأكيد ملزمون إننا العربية؟ يف التعبري أساليب من باألسلو 
ات اآليات يف األسلوبية  يتسق ما الداللية الفروق من فيها، الكرمي القرآن يف املتشا
 ما ولكن، لآلية العام السياق أو اللفظي السياق ذلك يف سواء ،آية كل وسياق
 يف الوحيد مهنا هي) الداللية الفروق( أوضح بعبارة أو ،الداللة تكون الَّ أ هو ليهإ ندعو
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 القرآين األسلوب حقائق من لكثري والتنكر املغاالة إىل يدفعنا مبا ،األسلوبية املغايرة هذه
 التأويل يف املبالغة أو الدقة عدم من وباحثونا علماؤنا فيه وقع ملا أمثلة وسنورد، وخصائصه

تني اآليتني بني دالليةال الفروق ثباتإ على منهم احرصً    .املتشا
ات اآليات من كثري يف ورد فقد  ستعمالا األسلوبية املغايرة وبطريقة املتشا
 األخرى السماوية والكتب الكرمي القرآن عن احلديث يف) نّزل(و) أنزل( الفعل صيغة
قً : تعاىل كقوله َيَدْيِه َوأَنـَْزَل التـَّْورَاَة  ِلَما بـَْنيَ  انـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

يلَ إلَوا    .]٣آل عمران:[ جنِْ
 صيغة جنيلإلوا التوراة مع استعملت فيما) نّزل( صيغة القرآن مع سُتعملتا فقد

 يقول األسلوبية املغايرة هذه تبيان إىل الداللية الفروق يف الباحثون فسارع) أنزل(
 فقوله التضعيف التكرارألجل قتضيي) نّزل( لفظ أن ذلك عن واجلواب« :الغرناطي
 مل وأنه الدعاوى حبسب وتنجيمه زلـاملن توصيل إىل امشريً  نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتابَ  تعاىل
 وكذا، حمتمالً  كان وإن نّزل عطاءإ ذلك يعطي فال أنزل لفظ أما، واحدة دفعة زلـين

 وقت يف واحدة ةمجل  موسى أوتيها مناإ التوراة نإف، الكتب هذه أحوال يف جرى
  .)١٧(»الوحي ابتداء لدن من امقسطً  زلـفن الكتاب وأما ...واحد

، اقً مفرَّ  زولهـلن الكرمي بالقرآن) نّزل( الفعل ختصاصا يف واضح الغرناطي وكالم
 سكت ملاذا أدري وال، واحدة دفعة زوهلاـلن السماوية الكتب بباقي) أنزل( واختصاص
 لنَّاِس َوأَنـَْزَل اْلُفْرقَانَ ِمْن قـَْبُل ُهدًى لِ  مباشرة اآلية هذه بعد تعاىل قوله عن الغرناطي

 اليت اآليات يف) أنزل(و) نّزل( الفعلني ورود مواضع ستعراضا نأ كما ]٤آل عمران: [
 التخصص هذا فيها جند ال األخرى السماوية والكتب الكرمي القرآن عن تتحدث
الكهف: [َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتابَ َزَل لَِّه الَِّذي أَنْـ احلَْْمُد لِ : تعاىل كقوله إليه يشريون الذي
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ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك و ]١٧:الشورى[ اللَُّه الَِّذي أَنـَْزَل اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ َواْلِميزَانَ و ]١
نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا  َوِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّاو ]٧آل عمران: [اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماتٌ 

  .]٢٣البقرة:[ فَْأُتوا ِبُسوَرٍة مِّْن ِمْثِلهِ 
 الكتب أو الكرمي القرآن على الكالم غري يف الصيغتني هاتني استعمال يف وحىت
 ففي آخر دون باستعمال الصيغتني هاتني إحدى ختصص مل، األخرى السماوية
 بني ناوب السماء من املطر نزالإ لىع سبحانه اهللا قدرة إىل الكرمي القرآن إشارة

  :سبحانه قال فكما أخرى دون صيغة على يقتصر أن دون الصيغتني
 ََّا لَيَـُقوُلنَّ َماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه األَ َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن الس ْرَض ِمْن بـَْعِد َمْوِ

  .]٦٣العنكبوت: [اللَُّه 
البقرة: [ َلُكمْ  اَن السََّماِء َماًء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقً َوأَنـَْزَل مِ : كذلك قال

  .بعينه استعمال على ما صيغة لقصر اموجبً  نرى ال وبذلك ]٢٢
 فاضل الدكتور ستاذناأ حديث الباحثني هؤالء جهود يف ستوقفتناا اليت املواضع ومن
اإو  آية يف) تكن( نون حذف يف األسلوبية املغايرة عن السامرائي  قوله يف أخرى آية يف ثبا

َوال : تعاىل وقوله ]١٢٧النحل: [َوال َحتَْزْن َعلَْيِهْم َوال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُرونَ ◌ِ : تعاىل
 إن وذلك« بالقول ذلك عّلل إذ ]٧٠النمل:[َحتَْزْن َعَلْيِهْم َوال َتُكْن ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُرونَ 

 يوم باملسلمني املشركون مّثل حني نزلت األوىل فاآلية السورتني يف تلفخم السياق
 والذي أما: فقال البطن مبقور فرآه به ُمّثل وقد محزة على  اهللا رسول فوقف...حدأُ 

 اه مث بالصرب ربنا أوصاه فقد..مكانك بسبعني ألمثلن م اهللا أظفرين لئن به أحلف
 يكون ال يأ َوال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُرونَ  :هل فقال مكرهم من ضيق يف يكون أن
 الضيق حذف ضرورة إىل شارةإ الفعل من النون فحذف قلّ  مهما ضيق صدرك يف
 مرأل وختفيفٌ  احلزن وبالغ األمر لضخامة مناسب تطييبٌ  وهذا ،الً أص النفس من

وينه احلدث وينه ألمرا ختفيف إىل شارةإ باحلذف الفعل فخفف املخاطب على و  و
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  سياق يف فهي الثانية اآلية أما.  النفس على
ُ
 مثل إىل حيتاج ال مما وهو املعاد يف ةحاجَّ امل

 وقوفه عند قبله الكرماين قاله كان ما يعيد األمر حقيقة يف وأستاذنا، )١٨(»التعبري هذا
 إىل هشارتإ األول :بشيئني فاضل الدكتور على زاد الكرماين ولكن، اآليتني هاتني عند
 ملا اموافقً  جاء احلذف أن والثاين، قياس غري من اختفيفً ) تكن( من النون حذف كثرة
 هذا أن إىل الكرماين إشارة على هنا أزيد وال)... املشركني من يك ومل( قوله وهو قبلها

 يف له علة إىل الوصول يف النفس جهادإل اموجبً  أرى وال،  العرب كالم يف شائع احلذف
   .اآلية

 القرآين التعبري يف األسلوبية املغايرة أن هو هذا حبثي يف ليهإ أنتهي أن أريد وما
ا مطلوبة  ومراعاة، التكرار رتابة على وخروج التعبري أساليب يف تنويع ففيها ،لذا
 يقتضيها داللية فروق من ذلك وراء يكون أن ميكن عما فضالً  ،الصويت للسياق
 مل إذا حىت اجلوانب هذه من واحد جانب لىع جهدنا نقصر أن دون ولكن، السياق
 جديد بشيء نظفر علنا والتعليل التأويل يف نغايل رحنا، بسهولة نبتغيه ما إىل نصل
، ضرورةً  داللية مغايرة هي أسلوبية مغايرة كل فليس، نقوله ملا السامعني نتباها يشد
قَاَلْت : تعاىل هقول يف الداللية زعةـالن هذه أصحاب يقول أو، نقول أن ميكن فماذا

 هذه وراء يكون أن ميكن فماذا ]٣التحرمي: [ قَاَل نـَبََّأِينَ اْلَعِليُم اْخلَِبريُ هذا  َمْن أَنـَْبَأكَ 
ا املغايرة سوى) نّبأ(و) أنبأ( الفعل صيغيت بني األسلوبية املغايرة  لأللفاظ اتنويعً  ذا
 اإلعجاز يف آية وبقاءه نوعهوت القرآين األسلوب ثراء جيّلي مبا، العرض يف اوتفننً 

  .وتشابه تكرار من فيه ما على البالغي
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  اوحرفً  ااسمً  »قد«
   دالالتها واستعماالتها

  
  

  )∗(عبد الكافي توفيق المرعبد. 

  

واقتصاديٍة،وسياسيٍة،  جغرافيٍة،«جاِت وليدُة ظروٍف خمتلفٍة:ال شك أنَّ الله
ا، فتظهر هلجُة أهِل  .»واجتماعيةٍ  وال ميكن انتشار لغٍة من اللغات إال بعد تعّدد هلجا

َدِر إىل جانب هلجةِ 
َ
  أهِل الَوبَِر، وتتمّيز هلجُة الشماِل من هلجة اجلنوِب. امل

ا قدميً  ُ  اوالرحلُة والتجارُة هلما أثٌر كبٌري يف اتصال هلجٍة بأخرى. وللعربّية هلجا
 ا، فإىل جانب هلجِة قريٍش ُعرَِفْت يف اجلاهلية هلجاٌت أخرى. ويبدو أثُرها واضحً اوحديثً 

السبِع وما جاوزها،والشواهِد النَّحويَِّة واختالف  ءاتِ يف املرتادفاِت واألضداِد، والقرا
ْطِين،وَجبَْل وَجبَِلي قْد وَقْدي وَقْدِين،وَقْط وَقِطي وقَ «. ومن هذه املرتادفات: )١(مدلوهلا
وهي مدار حبثنا  ،»ورّب وماهل «مبعىن  »قد«، و»َحْسُب أو َحْسِيب «مبعىن  »وَجبِْلي
  .اوحرفً  اامسً  »قد«عن 
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  فهي على ضربني: ا، فإذا جاءت امسً اوحرفً  ايف الكالم امسً  تأيت »قد«
   .»حسب«لـ  امرادفً  االيت تأيت امسً  »قد« -١
  .»كفى«لفعل ماض مبعىن  اليت تأيت امسً ا »قد« -٢

 وله معاٍن كثريٌة سنقف عليها فيما بعد. احرفً »قد«: اثانيً 
  :»َحْسبُ «االسمية التي تأتي بمعنى » قد«

  :دالالتها اللغوية
كائٍن يف نفسها، من غري   كلمٌة دلَّْت على معًىن «امسّيًة فهي:  »قد«إذا جاءت 

أي: إذا جاءت  )٢(.»حاجة إىل انضمام كلمة أخرى إليها الستقالهلا باملفهوميَّة
، فهي كلمة تدل على االكتفاء دون أن تنضمَّ إىل كلمة أخرى لفهم اامسً  »قدْ «

. أي: »إذا كانت يف موضع حْسبُ  اامسً  »قدْ « تكون« )٣(معناها.قال املربّد:
كلمة دّلت على معًىن يف نفسها من غري أن تنضّم إىل كلمة أخرى، إذ  »حسبُ «

ا شأن ا كافيً تعين   . »حْسبُ «مبعىن  االيت تأيت امسً  »قدْ «، وكاٍف كلمة شأ
من  »قْد وقْط وجبلْ «. أما ا، وكلها تعين َحْسبً »قْد مثل قْط، وقْط مثل َجبَلْ «و

  يُث اللغُة فهي: ح
قْد: القاف والدال أصل «)٤(:، قال ابن فارسالً : يدل على قطع الشيء طو »قدْ «

إذا قطعته  امث يستعار، يقولون: قَدْدت الشيء قد  الً صحيح يدل على قطع الشيء طو 
  .»يف امتداد قامته، ويقولون: هو حسن القدِّ أي التقطيع الً طو 

قْط: القاف « )٥(:بسرعة، قال ابن فارس ا: يدل على قطع الشيء عرضً »قطْ «و
  .»اوالطاء أصل صحيح يدل على قطع الشيء بسرعة عرضً 

                                                           
 .٢٦٢انظر شرح احلدود النحويّة للفاكهي ص  )٢(
 .١/١٨٠املقتضب  )٣(
  .٥/٦مقاييس اللغة  )٤(
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١١٥

لباء واجليم والالم ا« )٦(يدل على الكفاف واالحتساب، قال ابن فارس: »لْ جبََ «و
، واآلخر الشيء العظيم، والثالث ِعْرق. فاألّول : أحدها الكفاف واالحتسابثالثة أصول

  . » كذا كما يقول كفاين و أحسبينىن َحْسب.يقول منه أْجبََلينقوهلم : َجبَْل مبع
يدل على  »َجبَلْ «، واوعرضً  الً لغًة: يدالن على قطع الشيء طو  »قْد وقطْ «إذن 

  االكتفاء واالحتساب.
  :استعماالتها

  )٧(،قال اخلليل:»َحْسبُ «لغتان يستعمالن يف » قْد وقطْ «
  :)٨(ي أي حسيب، قال النابغةقْد مثل قْط على معىن حسُب ، تقول: َقد«

 قالــــت أال لَْيَتمــــا هــــذا احلمــــام لنــــا
  

 .»إىل محاماتنـــــــــــا ونْصـــــــــــُفُه فـََقـــــــــــدِ   
  

  )٩(أي كاٍف لنا. وقال طرفة: »حسيب«يف بيت النابغة مبنيًَّة مبعىن  »قدْ «جاءت
ـــــين عـــــن ضـــــريبةٍ  ـــــٍة ال ينث  أخـــــي ثَِق

  

 قـــال حـــاِجزُُه قـــدي الً إذا قيـــل مهـــ  
  

 »قْد وقدي«. فـاة مبنيًَّة مبعىن حسيب أيضً  بيت طرفيف »قدي« كذلك اسُتعملتْ 
  احلرفيَّة .  »قد«حيُث املعىن والبناء لشبههما بـ سّيان من

إىل   »قد«من حيُث املعىن واإلضافة، إذ تضاف  »حْسبُ «استعمال  »قدْ «وتستعمل 
ية، تضاف إىل ياء املتكلم من غري نون الوقا اإال أّن حسبً  ،»حْسبُ « كل ما تضاف إليه

، أي كاٍف فتوافقها يف اإلضافة إىل »حْسبُ «مبعىن  »قدْ «تكون « )١٠(:قال ابن مالك
حْسُب زيٍد «قْد زيٍد درهٌم: كما تقول: «املفعول، ويف لزوم أحد جزأي االبتداء، كقولك:

                                                            
  .٥/١٣مقاييس اللغة  )٥(
  .١/١٩٩مقاييس اللغة  )٦(
  .٥/١٦كتاب العني   )٧(
  .١/٢١٦، والدرر اللوامع ٢/١٣٧، و انظر الكتاب ٢٤ديوانه  )٨(
  . ٤٢ديوانه )٩(
 .٤/١٠٧شرح التسهيل  )١٠(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١١٦

، وهي مبتدأ الً يف هذا اسم ملرادفتها ملا ثبت امسيُّتُه معًىن واستعما »قدْ «، فـ »درهمٌ 
احلرفّية  »قدْ «سكون لوضعها على حرفني وشبهها بـرب، ولكّنها مبنّية على الاخل »درهم«و

تضاف  اإىل كل ما تضاف إليه حْسُب، إال أّن حسبً  »قدْ «فلم يظهر فيها الرفع. وتضاف 
   )١١(إىل ياء املتكلم جمّردًة من نون الوقاية كقوله:
ــــــــــتـُُهم  فإّمــــــــــا كــــــــــراٌم موســــــــــرون لقْي

  

 ا كفانيــافَحْســيب مــن ِذي عنــَدُهم مــ  
  

  أضيفت إىل ياء املتكلم من غري نون الوقاية يف بيت الشاعر. »حسيب«فـ 
ا على  ابً غال »حْسبُ «ى السكون استعمال مبنّية عل »قدْ «وتستعمل  ،ألّ

ا ال تأيت معربًة بالرفع، »قدْ «حرفني إذ ضارعت  ّ قال  احلرفية وهذا ال يعين أ
أي حْسُب زيٍد  »قُد زيٍد درهمٌ «، حنو: معربًة بالرفع »قدْ «وتأيت « )١٢(:الكفوي

  خربُُه. »درهمٌ «مبتدأٌ مرفوٌع و »قدُ «فـ .»درهمٌ 
قْط: « :)١٣(فهي ساكنة الطاء، قال اخلليل »حْسبُ « مبعىن اليت تأيت» قطْ «أّما 

  :)١٤(، قال الراجز»قْطك هذا الشيء أي: حْسُبَكهُ «ـزلة حْسُب، يقال: خفيفًة هي مبن
 ينامـــــــــــتأل احلـــــــــــوض وقـــــــــــال قْطـــــــــــ

  

 قـــــد مـــــألَت بطـــــين احســـــيب رويْـــــدً   
  

ت الراجز يف بي »قطين« قول اخلليل جاَءت مبعىن حْسُب. وساكنًة يف »قطْ «فـ 
ساكنة  »َجبَلْ «متساويان من حيث املعىن، وأّما  »قْط وقطين«فـ  »حسيب«جاءت مبعىن 

وهو جمزوم  زلة حْسُب،ـَجبَْل مبن«: )١٥(، قال اخلليلاأيضً  »حْسبُ «الالم فهي تأيت مبعىن 

                                                           
  . ٤/١٠٧الفقعسي، انظر شرح التسهيل البيت لـ منظور بن سحيم  )١١(
،و املساعد على تسهيل الفوائد ٢/٥٢٦، وانظر مغين اللبيب ٦٢- ٤/٦١الكّلّيات  )١٢(

 ).، والتاج (قدد ١٠٤اء األفعال ص ، ومعجم أمس٣/٢٠٨
  .٥/١٤كتاب العني   )١٣(
   .٣٤٢، ٥٧، وإصالح املنطق البن السّكيت ١/١٥٨الس ثعلب البيتان يف جم )١٤(
 بتصرَّف يسري. ٦/١٣٤كتاب العني   )١٥(
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١١٧

  :)١٦(قال الراجز ،يتمكن يف التصريف جليم، وألنّه الالعتماده على حركة ا
 حنــــن بــــين َضــــّبَة أصــــحاُب اجلمــــلْ 

  

 رّدوا علينــــــــــــــا شـــــــــــــــيخنا مثَّ َجبَـــــــــــــــلْ   
  

  )١٧( :وقال لبيد

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــال أْحِفُل ـــــــــــــْك ف  فمـــــــــــــىت أْهِل
  

 »َجبَلـــــــي اآلن مـــــــن العـــــــيش َجبَـــــــلْ   
  

م ويف بيت لبيد مضافًة إىل ياء املتكلّ يف بيت الراجز جاءت ساكنًة،  »َجبَلْ «فـ 
  .»حْسبُ «مبعىن  ا، وكٌل منهما جاء مبينَّ◌ً فهي مكسورة الالم بسبب اإلضافة

قال: « )١٨(:وقطي مثل قدي تأيت مبنيًَّة مبعىن حْسيب، قال أبو عمرو الشيباين
  :وقطي وأنشد

 مــن ِذْكـِر مــا عنــَد ســاملٍ  اقطـي أبــدً 
  

 مِ ومــــــــا َيب إال اليــــــــأُس بعــــــــد التلــــــــوّ   
  

فألقى « :)١٩(. وجبلي مثل حسيب، ومنه احلديث»وقال: قطي منه أي حْسيب منه
  .»متراٍت يف يده ، وقال: جبلي من الدنيا أي حسيب منها

،فهما سواء يف املعىن، قال  اأيضً  »حسيب«لـ امرادفً  امبينَّ◌ً  اامسً  »قدي وقدين«ويأيت
قولون: قدي وقدين يف ، وي حسيبم: قدي من كذا وكذا يف معىنوأّما قوهل« :)٢٠(ابن درْيد

  .»: قْد مثل قْط، تقول: قدي وقدينقال الليث« :)٢١(. وقال األزهريّ »معىن حسيب
فرع  »قدين«أصٌل و »قدي«أّن  أول وهلةزهريُّ، يبدو ا قاله ابن دريد واألمم

فهو اسم،  »،حْسبُ «مبعىن  »قْدك«وأّما قوهلم: «: )٢٢(حممول عليه. قال اجلوهريّ 
                                                           

 . ١/٢٩١البيتان لألعرج املعين ومها يف شرح احلماسة للمرزوقي  )١٦(
  .١٩٧ديوانه ) ١٧(
 ، وانظر اللسان (قطط).٣/٧٤كتاب اجليم   )١٨(
  ).اللسان والتاج (جبلْ ، و ١/٩٨ث واألثر انظر النهاية يف غريب احلدي )١٩(
 .٢/٢٦٧و  ١/١١٣مجهرة اللغة  )٢٠(
 . ٨/٢٦٧ذيب اللغة  )٢١(
  .٥/٥٢٢) الصحاح (قدد )٢٢(
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١١٨

على غري قياس، ألّن هذه النون إمنا تزاد يف األفعال وقاية  ادي وقدين أيضً تقول : ق
  : )٢٣(هلا، مثل َضرَبين وشَتَمين. قال الراجز

ـــــِدي ـــــْنيِ َق ـــــْدِين مـــــن َنْصـــــِر اخلبْيب  َق
  

ْلِحــــدِ   
ُ
ــــحيحِ امل  »لــــيس اإلمــــاُم بالشَّ

  

 إذ جعل هذه بالنون على غري قياس فلعّله سهٌو وقع فيه اجلوهرّي، »قدين«وأّما قوله:
و ، وإّمنا تزاد وقاية حلركة أوليس كذلك«: )٢٤(قال ابن بّري النون خمصوصًة باألفعال ال غري،

 »،ِمينِّ وعينِّ « إذا أضفتهما إىل نفسك »ِمْن وعنْ «سكون يف فعل أو حرف، كقولك يف 
ا ، وكذلك يف  »ِمْن وَعنْ «َفزِْدَت نون الوقاية لتبقى نون  قدي «فـ. »قْد وقطْ «على سكو

: )٢٥(البدَّ من النون فيهما، وإن ُحذفت يف الشعر فهي لضرورة شعريّة،قال سيبويه »وقطي
فأّما الكالم فال بّد فيه من النون، وقد اضطر  »قطي وقدي.«الشعر: وقد جاء يف «

  .»َههُ حبسيب ألنَّ املعىن واحدالشاعر فقال: قدي، َشبـَّ 
هلا  اتشبيهً  »قدي«النون من والشاهد يف البيت حذف« :)٢٦(وقال ابن يعيش

ا يف احبسيب إذ كان معنامها واحدً  ا هو املستعمل ألّ  البناء ومضارعة احلروف ، وإثبا
  . »خرها عن السكونء لئالّ يُغريَّ آفألزموها النون قبل اليا »ِمْن وعنْ «زلة ـمبن

ات النون ّن إثبكذا قال اجلزويلُّ: إ »ِمْن وَعْن وقْد وَقطْ «و( :)٢٧(وقال الرضيّ 
  .)فيها هو األشهر

  ، ومع نون الوقاية، قال الشاعر:تضاف إىل الياء جمّردة »قد« :)٢٨(وقال ابن مالك
                                                           

 بو خنيلة.هو أ :، ونسبه ابن يعيش إىل أيب حبدلة، وقيلُنسب الرجز إىل محيد األرقط )٢٣(
  . ٢/٣٧١والبيتان يف الكتاب 

 انظر اللسان (قدد) . )٢٤(
 قدد).، واللسان (٤/٨٤يات مغين اللبيب ر شرح أبانظ، و ٢/٣٧١الكتاب  )٢٥(
  ، وانظر اللسان (قدد) .٣/١٢٤شرح املفصل البن يعيش  )٢٦(
 .٢/٤٥٣شرح الرضي على الكافية  )٢٧(
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ـــــةً  ـــــاهللا َحْلَف  إذا قـــــال قـــــدين قـــــال ب
  

 لتغــــــــــين عــــــــــين ذا إنائــــــــــك أمجعــــــــــا  
  

املوضع وهو ا جاء به سيبويه، وابن بري، وابن يعيش،وابن مالك، والرضي يف هذا ممّ 
 هو األشهر. »قدين وقطين وِمينِّ وَعينِّ «، أي»قْد وقْط وِمْن وَعنْ «ع جميء نون الوقاية م

جاء عن «غري جائز البّتة، إذ  »وَعّين قدين وقطين وِمّين «وهذا ال يعين أّن حذف النون من 
  حبذف نون الوقاية، وأنشد بعضهم: »ِمِين وَعِين «بعض العرب 

 ينأّيهــــــــــــا الســــــــــــائُل عــــــــــــْنهم وعــــــــــــ
  

 ِمـين يسُ قـ ليسـتو  لسُت من قـيسٍ   
  

وهو قليل يف االستعمال وإن كان القياس ال يأباه كّل اإلباء من حيُث كانت 
وقد تأيت بالياء وحدها حنو:  »مين وعين«روف قد تأيت بالنون والياء حنو: ، واحلاحروفً 

  .)٢٩()هلا على غريها من احلروف الً ، فلذلك حذفها مح»يب ويل«
مبعىن حسب، لكن مل يتمّكنا يف ومها  »قْد وقطْ «ومثّة تبادل واضح بني 

قْد وقْط لغتان يف حْسب مل يتمّكنا « :)٣٠(التصريف إال يف حال اإلضافة، قال اخلليل
 كما قـَوَّوا  »قدين وقطين« نفسك قـُوِّيتا بالنون، فقلَت: يف التصريف، فإذا أضفتهما إىل

  . »بنون أخرى »َعّين وِمّين ولُدينّ «
، فالفريق األّول جعلها »قطين وقدين«يف نون لكن اختلف الكوفيون والبصريّون 

ال حمّل هلا من اإلعراب.  ايف حمّل نصٍب مثل نون كفاين، والفريق الثاين جعلها عمادً 
صب كفاين، والنون يف موضع النّ   »قطين«قال أهل الكوفة: معىن «: )٣١(قال اخلليل

                                                            

ْيث بن عناب الطائي، وهو يف شرح بتصّرف يسري، والبيت لـ ُحرَ  ١٠٧ /٤شرح التسهيل  )٢٨(
مبنيًَّة مبعىن  »قدين«. وجاءت ٤/٢١٧، والدرر اللوامع ٤٥و ٣/٨املفصل البن يعيش 

 .٤/٢١٩حسُب عند البصريني، واسم فعٍل مبعىن يكفي عند الكوفيني.الدرر اللوامع 
، وقيس يف ٢/٤٥٣، وشرح الرضي على الكافية ٣/١٢٥انظر شرح املفصل البن يعيش  )٢٩(

 املوضعني غري منصرف للعلمّية والتأنيث املعنوي ألنّه مبعىن القبيلة.
 ، و انظر اللسان ( قطط).٥/١٤العني كتاب   )٣٠(
 بتصّرف يسري، و اللسان (قطط). ٢٥٤-٢٥٣، و انظر اجلىن الداين ص ٥/١٤كتاب العني  )٣١(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٢٠

صرة: الصواب فيه بقال أهل الو  .»قْد عبَد اهللا درهمٌ «مثل نون كفاين، ألّنك تقول: 
ماد. ومنعهم أن وهذه النون ع »،حْسُب زيٍد وَكْفُي زيدٍ «اخلفض على معىن 

ألّن الباء متحرّكة، والطاء هناك ساكنة، فكرهوا تغيريها عن  »حْسُبين«يقولوا:
  .»للياء اعمادً  »لدينّ «إلسكان، وجعلوا النون الثانية منا

 »قدين وقطين«، فقالوا: »قْد وقطْ «علىى أّن نون الوقاية اليت دخلت ا تقّدم نر ممّ 
ليسلم احلرف الساكن  »ِمّين وَعّين «ل اإلضافة، فقالوا: يف حا »ِمْن وَعنْ «دخلت على

ّين وقْدين ع«سألته رمحه اهللا عن قوهلم: « :)٣٢(من الكسر، أوال ترى أّن سيبويه قال
رور »،وقْطين ومّين وُلدينّ  هاهنا كعالمة  فقلت: ما باهلم جعلوا عالمة إضمار ا

 اإضمار املنصوب؟ فقال: إنّه ليس من حرف تلحقه ياء اإلضافة إال كان متحرّكً 
، فلم يكن »ِمن«وال النون اليت يف »قط«، ومل يريدوا أن حيرّكوا الطاء اليت يف امكسورً 

لياء اإلضافة متحّرٍك، إذ مل يريدوا أن حيرّكوا الطاء وال  هلم بدٌّ من أن جييئوا حبرفٍ 
ا ال تذكر أبدً النو  إّال وقبلها حرٌف متحّرٌك مكسوٌر. وكانت النون أْوىل ألّن  انات، أل

ويبدو مما تقّدم أّن نون الوقاية  »من كالمهم أن تكون النون والياُء عالمَة املتكّلم
لتقيها من الكسر تارة، وتُبقي على  اتدخل على األفعال واألمساء واحلروف غالبً 

ا تارة أخرى.  سكو
ُشدِّدْت، ألنه ال دليل على ما ُحذف منها، قال  اامسً » قدْ «ذا جاءت وإ

كّي «، وكذلك »حسنةً  اكتبت قد «شّددته فقلت:  اوإن جعلته امسً «: )٣٣(اجلوهريّ 
ألّن هذه احلروف ال دليل على ما نقص منها،فيجب أْن يزاد يف أواخرها  »،وهّو ولوّ 

مزهاغم، إّال يف األلف فإنّ ما هو من جنسها، وتد لكن ال جيوز التضعيف يف  ».ك 

                                                           
 .١٤/٦٣ ، وانظر املخصص البن سيده٣٧١- ٢/٣٧٠الكتاب  )٣٢(
 انظر اللسان (قدد).، و ٥٢٢ /٢)الصحاح (قدد )٣٣(



  د. عبد الكايف املرعب -امسًا وحرًفا » قد«
  

١٢١

يكون التضعيف يف املعتل  إّمنا « :)٣٤(الصحيح، بل يقتصر على املعتل، قال ابن بّري
وأّما  »،ويف لو:هذا لّو، ويف: يف هذا يفّ هذا هّو، «اسم رجٍل:  »هو«كقولك يف 

، كما ، ومررت بقدٍ اهذا قٌد، ورأيت قدً «: »قدْ «الصحيح فال يضّعف،فتقول يف
 اجاء به ابن بّري هو الّصواب تـَبَـعً ما . و »، ومررت بيدٍ اهذه يٌد، ورأيت يدً قول: ت

أي ضّعفت، ومل » ثـَقَّلَت، اامسً  »يف ولو«أال ترى أّنك لو جعلت « )٣٥(:لقول سيبويه
  يقْلُه يف الّصحيح، وما ورد عند اجلوهرّي لعّله سهٌو منه.

وأّما حسُب فمعناها «)٣٦(:فهي مبعىن االكتفاء، قال سيبويه »حْسب«وأّما 
ويقال: حسبك درهٌم أي كفاك، ويقال: أحسبين ما أعطاين: أي كفاين  .»االكتفاء

  :)٣٧(قالت امرأة من بين قشري
 اونـُْقفــي وليــَد احلــّي إْن كــان جائًعــ

  

ــــــــيس جبــــــــائعِ    ــــــــُبُه إْن كــــــــان ل  وُحنِْس
  

  أي :نعطيه حىت يقول حسيب.
وكّلها تعين  »قّط وَجبَْل وَحْسبُ «على معىن  االمسية تدلّ  »قدْ «ا تقّدم رأينا أّن وممّ 

إذا كانت » حسب«استعمال  »قْد وقط وجبل«االحتساب. وتستعمل االكتفاء و 
،وجبل وْجبلي وَجبَلي وحسب قد وقدي وقدين، وقط وقطي وقطين«أمساء. وتستعمل 

يف حال امسّيتها، مع بعض التفاوت يف االستعمال بسبب  اواحدً  الً استعما »وحسيب
  متّكن بعضها وضعف بعضها اآلخر.

                                                           
 انظر اللسان (قدد). )٣٤(
 .٢١٨/ ٤الكتاب  )٣٥(
  ، و انظر اللسان (حْسب).٣/٤٧٩الكتاب  )٣٦(
  الصيب.القفية، وهي ما يؤثر به الّضيف و انظر اللسان (حسب). ونقفيه أي نؤثره ب )٣٧(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٢٢

البّد أن نقف على  .»َحْسبُ «االمسّية اليت ترادف  »قد«وبعد أن حتّدثنا عن 
   .»كفى«لفعٍل ماٍض مبعىن  ايت تأيت امسً االمسّية ال »قد«
  لفعٍل ماٍض بمعنى كفى:  ااالسمّية التي تأتي اسمً  »قدْ « - ١

 الً وتنصب مفعو  الً فرتفع فاع ،»كفى«لفعٍل ماٍض مبعىن  اة تأيت امسً االمسيّ  »قدْ «
ا الضمري، َأْي: ضمري الفاعل كـ به، وتستعمل استعمال أمساء األفعال، وال يظهر معه

قْد « )٣٨(:قال ابن مالك .»ماعة ونون النسوة وياء املخاطبةِ ألف االثنني وواو اجل«
ا ال كالم مع اسم فعٍل ماٍض مبعىن كفى،تستعمل استعمال أمساء األفعال، فيتمُّ 

درمهان، والدرمهان  ادً قْد زي«كقولك:   الفاعل، وال يربز معها ضمريه وتنصب املفعول،
االمسّية اليت  »قد«فـ »اسم فعلٍ  »قدْ «ألّن  »ايَ فَ كَ «كما جيوز   »قدا«وال جيوز »اقْد زيدً 

ا فرٌع حمموٌل على  »كفى«من  اأقّل متّكنً  »كفى«تستعمل مبعىن  أي: من الفعل،ألّ
ما يقال: ك  »،قدا وقدوا وقدَن وقِدي«ا شأن أمساء األفعال، فال يقال: ذ هذأصٍل إ

  .»:َكفيا وَكَفوا وَكَفْنيَ واكفيْ َكفى«يف 
فيلزمها نون الوقاية مع ياء املتكّلم، » كفى«لفعل مبعىن  اامسً » قد«وإذا كانت 

ة مع ياء فيلزمها نون الوقاي» كفى«اسم فعل مبعىن » قد«(إذا كانت  :)٣٩(قال املرادي
  .)املتكّلم،كما تلزم مع سائر أمساء األفعال، والياء املّتصلة يف موضع نصبٍ 

، اظاهرً  ايكون املفعول به معها تارًة امسً  »كفى«اليت تأيت مبعىن  »قدْ «ويبدو أّن 
كّلم أو املخاطب أو الغائب، حنو: للمت الً مّتص اوتارًة ضمريً  ،»درهمٌ  اقْد خالدً «حنو: 

وقد (: )٤٠(قال ابن هشام ».َك درمهان وقْده دراهُم معدوداتٌ وقدْ قْدين درهٌم «
كما »،درهٌم، وقدين درهمٌ  اقْد زيدً «يقال:  »،يكفي«مرادفة لـ املستعملة اسم فعلٍ 

                                                           
  بتصّرف يسري . ١٠٦/ ٤شرح التسهيل البن مالك  )٣٨(
  بتصّرف. ٦٢-٤/٦١، وانظر الكّلّياتبتصّرف يسري ٢٥٤اجلىن الداين ص  )٣٩(
   .٤/٨٣، وانظر شرح أبيات مغين اللبيبيسريبتصرف  ٢/٥٢٦مغين اللبيب  )٤٠(



  د. عبد الكايف املرعب -امسًا وحرًفا » قد«
  

١٢٣

  وقوله: ،»درهٌم ويكفيين درهمٌ  ايكفي زيدً «يقال: 
ـــــِدي ـــــْنيِ َق ـــــْدِين مـــــن َنْصـــــِر اخلبْيب  َق

  

ناء، وأن تكون اسَم على لغة الب »حْسبُ «األوىل أن تكون مرادفة لـ »قد«حتتمل
  .أنَّ النون ُحِذَفْت للضَّرورة) الثانية فتحتمل األول، والثاين على »قدي«فعٍل، وأمَّا 
 )٤١(:قال ابن عقيل .»كفى أو يكفي أو ليكفِ «لفعٍل مبعىن  اامسً  »قدْ «وتأيت 

زوم نون الوقاية مع ول ،ة أمساء األفعال من حتّمل الضمرياسم فعٍل تعامل معامل »قدْ «(
 ،»ليكِف عبَد اهللا«، وقيل: »كفى أو يكفي«ياء املتكّلم، وعلى هذا يكون معناها: 

» حسب«مبعىن  اامسً  »قدْ «أي إذا كانت  .)ملا ناب االسم عنه اوهذا ال يكون تفسريً 
اء يف فالي )،) أو(قدين درهمٌ ،حْسُب عبِد اهللا درهمٌ كقولك: (قْد عبِد اِهللا درهٌم) أي:(

، وخالفهم وهذا هو مذهب البصرّيني »عبد اهللا،«حمّل جرٍّ باإلضافة، وكذلك 
  الكوفّيون كما تقّدم. 

  .اصرفً  ااالمسية والفعلية البّد من احلديث عنها حرفً  »قدْ «وبعد أن حتّدثنا عن
  دالالتها واستعماالتها: احرفً  »قدْ «: اثانيً 

ا، االمسيـة والفعليـة وت »قد«على ابعدما وقفنا سابقً  ـا واسـتعماال ناولنـا ضـروب دالال
  ا وعالم يدل وكيف يستعمل؟.حمضً  االبد لنا من الوقف عليها حرفً 

  دالالتها:
 »قد«فـفهو كلمة ال يفهم معناها إال بضّم غريها إليها،  احرفً  »قد«إذا كان 

روف من احل »قد«( )٤٣(:قال سيبويه )٤٢(،احلرفية تعد من احلروف اهلوامل املختّصة باألفعال
  اليت ال يليها بعدها إال الفعل).

                                                           
 بتصّرف يسري. ٣/٢٠٧املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل  )٤١(
 .٩٨انظر معاين احلروف للرماين ص  )٤٢(
 بتصّرف يسٍري. ٣/١١٤الكتاب  )٤٣(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٢٤

ويشرتط فيه التصّرف واإلخبار واإلثبات والتجرّد من النواصب واجلوازم وحرف التنفيس، 
ّرد من  »قد«: ()٤٤(قال ابن هشام جازم احلرفّية خمتّصة بالفعل املتصّرف اخلربي املثبت ا

اضي بشرط أن يكون على الفعل امل)٤٥(تدخل« احرفً  »قدْ «أي:  .)وناصب وحرف تنفيس
  جترّده من جازم وناصب وحرف تنفيس).، وعلى املضارع بشرط امتصرّفً 
  ال يُفهم معناه إال مع غريه، وال يدخل إال على األفعال.  احرفً » قدْ «و

أي:إذا كانت  ).لقْد خمّففة حرف ال يدخل إال على األفعا( )٤٦(:قال اجلوهري
ا خمتّصٌة باألفعال،لذلك صارتوف، ألفال تدخل على األمساء واحلر  احرفً » قدْ « ّ 

ا أص ،من الفعل ال تعمل فيه اجزءً    من احلروف اهلوامل. الً ألّ
ا صارت كأحد أجزائهوإّمنا مل تعم( )٤٧(:قال الرماين . وموضع هذه )ل فيه ألّ

زلة هذه ـومن( )٤٨(:احلروف من الفعل موضع األلف والالم من االسم. قال ابن يعيش
يقصران  »السني وسوف«زلة األلف والالم من االسم، ألّن ـفعل مناحلروف من ال

 »قد«و اليت للتعريف، »األلف والالم«ـزلة الفعل على زمان دون زمان، وهي مبن
 »دق«). إذ ال يفصل بني اأيضً  ، وهو يشبه التعريفاتوجب أن يكون الفعل متوقـّعً 

ال يفصل  »قد«: ()٤٩(يهاليت للتعريف. قال سيبو  »األلف والالم«والفعل فاصل كـ
والفعل،  »قد«حويني اختلفوا يف هذا الفصل بني بينها وبني الفعل بغريه). لكنَّ الن

فمنهم من جّوزه بالقسم الذي ال يأيت مبعًىن زائٍد وإّمنا يأيت لتوكيد معىن اجلملة على 

                                                           
 . ٥٢٩- ٥٢٨/ ٢مغين اللبيب  )٤٤(
  .٢٥٤ انظر اجلىن الداىن ص )٤٥(
 .٢/٥٢٢الصحاح ( قدد ) )٤٦(
 .٢/٥٢٩، وانظر مغين اللبيب ٩٨اين احلروف مع )٤٧(
   ٠١٤٨/ ٨شرح املفّصل  )٤٨(
 .٣/١١٤و  ١/٩٨الكتاب  )٤٩(



  د. عبد الكايف املرعب -امسًا وحرًفا » قد«
  

١٢٥

ا » قد«: (إّن )٥٠(خالف السني وسوف. قال ابن يعيش اتسعت العرب فيها ألّ
فعل، وهي منفصلة مما بعدها، فيجوز الفصل بينها وبني الفعل بالقسم ألّن  لتوّقع

، وإّمنا هو لتوكيد معىن اجلملة فكان كأحد حروفها). قال االقسم ال يفيد معًىن زائدً 
  : )٥١(الشاعر

 أخالـــــٌد قــــــد واهللا أوطـــــأَت َعْشــــــَوةً 
  

 ومـــا العاشـــُق املظلـــوُم فينـــا بســـارقِ   
  

جبملة القسم، وهو جائز يف كالم  »أوطأت«ل والفع »قد«فالشاعر فصل بني 
  .)٥٢(العرب، كما قاله ابن يعيش وغريه

مبا تدخل  »قد«لشّدة اتصال  اوعّده قبيحً  ومن النحويني َمن أنكر هذا الفصل
  عليه من األفعال. 
  : )٥٣(كقول الشاعر

َ يل عنـــــــــــــــــائي  فقـــــــــــــــــد واهللا بـــــــــــــــــنيَّ
  

ـــــــــراِقِهم ُصـــــــــَرٌد يصـــــــــيحُ     ِبَوْشـــــــــِك ِف
  

  جبملة القسم. »بّني «والفعل  »قد« فقد بّني ،ففصل بنيأراد الشاعر: 
، أال مبا تدخل عليه من األفعال »قد«ل هذا قبيٌح لقّوة اتصا(: )٥٤(قال ابن جّين 

 »قد«ا توكيد الفعل على  تراها تُعتدُّ مع الفعل كاجلزء منه .ولذلك دخلت الالم املراد
                                                           

  .١٤٨/ ٨شرح املفّصل  )٥٠(
ذه األبيات إىل خالد بن عبد اهللا القسرّي، وكان  )٥١( قائله أٌخ ليزيد بن عبد اهللا البجليُّ موّجًها 

لك، وكان خالد أمر بقطع يد يزيد، فلّما قرأ خالد والًيا على العراق من قبل هشام بن عبد امل
والبيت يف  »٤«احلاشية  ٢/٥٢٩انظر مغين اللبيب  .األبيات علم صدق قوله، وعفا عنه

   .٤/١٠٨، ويف شرح التسهيل ٢٦٠اين صاجلىن الد
، واملالقي يف رصف املباين ٤/١٣٣، و اخلوارزمي يف التخمري ٣١٧قاله الزخمشري يف املفصَّل ص  )٥٢(

 .٥٢٩/ ٢، وابن هشام يف مغين اللبيب ٢٦٠، واملرادي يف اجلىن الداين ص ٣٩٢ص 
، وشرح أبيات املغين ٢/٥٣٠، ومغين اللبيب ٢٣٩/ ٢و  ٣٣٠/ ١بيت يف اخلصائص ال )٥٣(

   ر.طائر أبقع ضخم الرأس يكون يف الشج :. والصرد ٨٩/ ٤
 . ٣٩١/ ٢اخلصائص  )٥٤(
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، وقوله ]٦٥الزمر: [ َوِإَىل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلكَ َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك يف حنو قوله تعاىل: 
 ا). ومن النحويني َمن كان أقَل تشّددً ]١٠٢البقرة: [ َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَـَراهُ تعاىل: 
: )٥٥(والفعل لضرورة شعريّة، قال املالقي »قد«ذه املسألة، إذ جّوز الفصَل بني يف ه

تقوم مقام اجلزء، فألجل ذلك ال جيوز الفصل  ،له ع الفعل خمتّصًة به، الزمةوهي م(
  بينها وبينه إال يف الضرورة، كقوله:

َ يل عنـــــــــــــــــائي  فقـــــــــــــــــد واهللا بـــــــــــــــــنيَّ
  

 ِبَوْشـــــــِك فِـــــــراِقِهم ُصـــــــَرٌد يصــــــــيُح)  
  

والفعل، ومل يعدَّه كذلك يف األلف  »قد«بني  اومنهم من عدَّ الفصَل حسنً 
تدخل على الفعل بسبب  والالم اليت تدخل على االسم، والسني وسوف اليت

  .»قد«توسعهم يف 
ومل َحيُْسْن يف األلف  ،والفعل »قد«(إّمنا َحُسَن الفصل بني  )٥٦(قال اخلوارزمي:

م إذا توّسعوا يف  والالم وسوف بإفرادها وطرح ما بعدها لداللة ما » قد«والسني، ألّ
  ). فصل أوىلفَألْن يتوّسعوا فيه بالتقّدمها عليه 

، وَمن عّده اوَمن عدَّه قبيحً  )٥٧(والفعل »قد«ّني َمْن منع الفصل بني تقّدم تبا ممّ 
قد «ألّن العرب اّتسعت به ففصلت بني ، وَمن عدَّه ضرورًة شعريًّة، وَمن جّوزه احسنً 
على الشعر، ألن  اوالفعل ليس مقصورً  »قد«بالقسم. ويبدو أنَّ الفصل بني  »والفعل

ا يف احلديث ال  )٥٨(:قوله  ، إذ جاء يف حديث رسول اهللاوينبمثة شواهد يعتد 
قد واهللا راودُت بين : (اأيضً  )٥٩(وقوله اهللا قد واهللا أوىف اهللا ذّمتك،) ... يانيبَّ (
  ومثله كثٌري يف احلديث الشريف.  ،)رائيلإس

                                                           
  .٣٩٣رصف املباين ص )٥٥(
  بتصّرف يسري.  ٤/١٣٤ارزمي التخمري للخو  )٥٦(
سْن لقيُت مل حي ا، أو قد زيدً حيسنْ أضرُب مل  اولو قلَت: سوف زيدً «كسيبويه إذ قال:   )٥٧(

ا إّمنا وضعت لألفعال   .١/٩٨الكتاب  »ألّ
 . ٩٧٩/ ٢انظر صحيح البخاري  )٥٨(
  .٦/٢٧٣٦انظر صحيح البخاري  )٥٩(
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وجيوز ترك : ()٦٠(إذا دلَّ عليه دليل، قال الزخمشري »قد«وجّوزوا ترك الفعل بعد 
   )٦١(:ِهَم كقولهالفعل بعدها إذا فُ 

ـــــــــــُل غـــــــــــري أّن ركابنـــــــــــا  أِفـــــــــــَد الرتَحُّ
  

ـــــــــُزْل برحالنـــــــــا وكـــــــــأْن قَـــــــــد   ّـــــــــا تـَ
 )مل

  

  أي:كأن قد زالت لقرب وقت زواهلا ودنّوه، فحذف اجلملة. 
ا.احرفً  »قد«وبعدما وقفنا على دالالت    ، البّد من الوقوف على استعماال

  استعماالتها :
  يف سبعِة معاٍن: احرفً  »قد«تستعمل 

فحرف  »قدْ «:(وأّما )٦٢(للّتوّقع، إذ قال اخلليل احرفً  »قد«: تستعمل التوقع - ١
فأُْدِخل  »كان كذا وكذا« واخلرب أن تقول: »قد كان كذا،«يوجب الشيء، كقولك: 

ا يفعل«فجواب لقوله:  »قدْ «: (وأّما )٦٣(). وقال سيبويهلتصديق ذلك اتوكيدً  »قد«
ّ
 .»مل

كما كانت   »فـََعلأَ «ينتظرون اخلرب، وهو جواب لقوله:  وزعم اخلليل أّن هذا الكالم لقوم
ا يفعلْ «و ؟ إذا أخربت أنّه مل يقع»هل فعل«لـ اجوابً  »ما فعلَ «

ّ
  . )»مل

ا يفعلْ «جواٌب لقولك: احرفً  »قد«إذن 
ّ
وما دخلت عليه هي  »قدْ «أي أّن  »مل

  . اجواب لقوٍم ينتظرون خربً 
عىن، فإذا كانت كذلك فلها موضعان جاء مل احرفً  »قد«: (وتكون )٦٤(وقال املربّد

ن اخلرب، حنو قولك: (هل جاء زيٌد) فيقول من الكالم: أحدمها: أن تكون لقوم يتوّقعو 
ا يأتِ «وتقول:  »،قد جاء«لك: 

ّ
قد مات ). أي: تقول: (»قد أتى«فيقول لك:  »مل

                                                           
   . ٤/١٣٤، وانظر التخمري ٣١٧املفّصل  )٦٠(
   .٣١٧واملفّصل  ٨٩لبيت للّنابغة الذبياين انظر ديوانه صا )٦١(
ذيب اللغة ٥/١٦العني  )٦٢(  واللسان والتاج (قدد). ٢/٥٢٢والصحاح (قدد) ٢٦٧/ ٨، وانظر 
 .٢٢٤-٤/٢٢٣و  ١١٤- ٣/١١٣الكتاب  )٦٣(
  .١/١٨٠املقتضب  )٦٤(
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 ولو أخربه وهو ال ينتظره مل يقل:(قد مات فالن) ولكن يقول: (مات فالن) ن)فال
اليت للّنفي، وليس من  »ما«جواب ملتوقَّع وهي نقيض  »قد«: ()٦٥(وقال ابن فارس

ا إال أن تكون جوابً   َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ  ، وقوله ملتوقَّع االوجه االبتداء 
على املعىن ألّن القوم توّقعوا علم حاهلم عند اهللا تبارك امسه، فقيل هلم   ،]١املؤمنون:[
 ََح اْلُمْؤِمُنونَ َقْد أَفْـل واحلقيقة ما ذكرناه( .  

واملضارع، وذلك مع  قد ترد للّداللة على التوّقع مع املاضي: ()٦٦(وقال املرادي
هنا تدل على أّن اخلروج متوّقع، أي:  »قد«فـ .»قد خيرج زيدٌ «املضارع واضح، حنو: 

ذلك يستعمل يف ، ولامنتظرً  امنتظٌر. وأّما مع املاضي فتدّل على أنّه كان متوقـّعً 
  ).األشياء املرتقّبة

مع دخوله على املاضي، ألنّه ال  »قد«: (ال يتحقق التوّقع يف )٦٧(وقال أبو حّيان
يـَُتوّقع إال املنتظر، وهذا قد وقع). إذ خالف أبو حّيان قوَل ابِن مالك

وتكون : ()٦٨(
  فتدخل على فعٍل ماٍض متوّقٍع، أي: منتظٍر، لتقريبه من احلال).  احرفً 

                                                           
، ٣١٦، واملفّصل ص ٢١٣ -٢١١. وانظر األزهّية يف علم احلروف ٢٤٠الصاحيب  )٦٥(

 ٢٣٧/ ٢واإليضاح يف شرح املفّصل البن احلاجب  ٢/٦١وتفسريالكّشاف للزخمشري 
/ ٤، والتخمري ٢٢٤/ ١، وكشف املشكل يف النحو١٨١ومثار الصناعة يف علم العربّية ص

، وشرح ٤/١٨١١، واإلقليد يف شرح املفّصل ٨/١٤٧، وشرح املفّصل البن يعيش ١٣٣
  .٣٩٣-٣٩٢ملباين يف شرح حروف املعاين ، ورصف ا٤٤٤/ ٤الرضي على الكافية 

  .٢٥٤اجلىن الداين  )٦٦(
  .٤/٣٧٨، ومهع اهلوامع ٣/٢٠٩فوائد انظر املساعد على تسهيل ال، و ٢٥٥اجلىن الداين  )٦٧(
، واملساعد على تسهيل الفوائد ١٠٨، ٤/١٠٦، وانظر شرحه البن مالك ٢٤٢التسهيل  )٦٨(

٣/٢٠٩. 
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ا تأيت للتوقّ  احرفً  »قد«ا تقّدم من أقوال النحويني على ممّ و  ّ ع . قال جلُّّ◌هم: إ
مع  ْن خالف بعُضُهم اجلمهوَر، وقصر التوّقع. وإاللتوّقع مع املاضي واملضارع معً 

  على الفعل املضارع ،كأيب حّيان األندلسي.  »قد«
  ين فهو التقريب.، وأما الثا»التوقع«احلرفية هو  »قد«فاملعىن األول لـ 

من احلال إذا دخلت عليه   لتقّرب املاضي احرفً  »قد«: تستعمل التقريب - ٢
أي: صار جميء األخ يف حال الزيارة، أي: يف «زرُتك وقد جاء أخوك «كقولك: 

قد «وإذا دخلت على املاضي قرّبته من احلال، وذلك قولك: ( )٦٩(:وقتها. قال الرماين
 »رأيتك وقد قام زيد«ضي يف موضع احلال، تقول: قع املاوهلذا حسن أن ي »،جاء

أَنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبَـَعَك  أي: يف هذا احلال. وقد حتذف وهي منويٌّة، فمن ذلك قوله:
َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت  وكذلك قوله: ،»وقد اتبعك«أي:  ]١١١الشعراء: [ْرَذُلونَ األَ 

 اإذا وقع خربً  امر مع املاضي أيضً وتض ،»قد حصرت«أي:  ]٩٠النساء: [ ُصُدوُرُهمْ 
 »،قد ُقدَّ «أي:  ]٢٧[سورة يوسف:  إْن كان قميُصُه ُقّد من ُدبُرٍ لكان كقوله تعاىل:

  : )٧٠(ومن ذلك قول النابغة الذبياين
 أمســْت خــالًء وأمســى أهُلهــا احتملــوا

  

 أخىن عليها الذي أْخـىن علـى لُبَـدِ   
  

هول إىل اضي يُقرّبه من املاضي اعلى امل »قد«). أي: دخول قد احتملواأي: 
من الكالم فهي منويٌّة كما جاء يف اآليات السابقة، » قد«الزمن احلايل، وإذا حذفت

  )٧١(.وهذا رأي اجلمهور من البصريني

                                                           
ّجاجي ص للز  بتصّرف يسري، وانظر حروف املعاين ٩٩ -٩٨معاين احلروف للّرماين ص  )٦٩(

 . ١٣٣/ ٤والتخمري  ٨/١٤٧، وشرح املفّصل ٣١٦، واملفّصل ص ١٣
: من ، ولبد: أفسده الدهر. أخىن٩٩ص  و انظر معاين احلروف للرماين ١٦ديوانه ص  )٧٠(

 .نسور لقمان احلكيم
، إذا كانت معه قد ظاهرة أو مقّدرة إال الً ون على أنّه الجيوز أن يقع املاضي حاأمجع البصري )٧١(

  . ٢٥٢/ ١نصاف يف مسائل اخلالف انظر اإل
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قد قام « التقريب فيه فهو أّنك إذا قلت: (فأّما معىن )٧٢(:وقال ابن احلاجب
فإنّه ليس  »قام زيد«خبارك، خبالف قولك: ه قريٌب من إعلى أّن قيام ال كان دا  »زيدٌ 

ا مستفادة منفيه هذه  ّ   ).»قد«الّداللة، فثبت أ
اليت قرّبته من حال اإلخبار،  »قد«ن احلاجب قْدر استفادة املاضي من فوّضح اب

 افاسدً » قد«، وإّال كان املاضي من دون اأو تقديرً  الفظً  الً شريطة أن يقع املاضي حا
ال  )٧٣(:هذه املسألة برأي ابن احلاجب، إذ قال قوم من النحوينييف  ،من حيث املعىن

  حاجة إىل تقديرها وهو األظهر. 
تكون حرف تقريب فتدخل على فعل ماٍض  »قد«: ()٧٤(:وقال ابن مالك

 »قد«أي: فعل ماض غري جامٍد، وال جيوزمتصّرٍف، أي منتظر، لتقريبه من احلال). 
نَّ للحال. وأّما قول عديّ اجلامدا »ليس وعسى ونعم وبئس« )٧٥(مع   :)٧٦(ت ألّ

 لــــوال احليــــاُء وأّن رأســــي قــــد عســــا
  

 فيـــــــه املشـــــــيُب لـــــــزرُت أُمَّ القاســـــــمِ   
  

  اجلامدة). »عسى«هنا مبعىن اشتدَّ، وليست  »عسا«فـ
إذا دخلت على املاضي قرّبته من  »قد«م من أقوال النحويني، تبّني أّن ا تقدّ ممّ و 

  نويّة عند مجهور البصريني، ما عدا األخفش. احلال، وإذا مل تظهر معه فهي م
                                                           

 .٤/١٨١١، وانظر اإلقليد يف شرح املفّصل ٢٣٦- ٢/٢٣٥اإليضاح يف شرح املفّصل  )٧٢(
/ ١نصاف يف مسائل اخلالف اإل ، واألخفش من البصريني، انظرهذا ما قاله الكوفيون )٧٣(

٢٥٢ . 
  .٤/١٠٨لك شرح التسهيل البن ما )٧٤(
 .٤٤٥/ ٤ ، وشرح الرضي على الكافية٥٣٥ - ٢/٥٣٤انظر مغين اللبيب  )٧٥(
، وشرح ٢/٥٣٥، ويف مغين اللبيب ١٢٢البيت لعدي بن الرقاع العاملي، وهو يف ديوانه  )٧٦(

، واللسان (عثا)، والتاج (عسا). ورواية الديوان واللسان: (عثا) أي ٩٦/ ٤أبيات املغين 
 فسد.



  د. عبد الكايف املرعب -امسًا وحرًفا » قد«
  

١٣١

إّن القسم إذا ُأجيب مباٍض قوله: ( )٧٨(عن ابن عصفور )٧٧(ونقل ابن هشام
تَاللَِّه َلَقْد ، حنو: »قد«و »الالم«ـمن احلال جيء ب امتصّرٍف مثبٍت، فإن كان قريبً 

َنا وحدها، كقول امرئ  »مالال«جيء بـ  اوإن كان بعيدً  ]٩١: [يوسف آثـََرَك اللَُّه َعَليـْ
  )٧٩(:القيس

ــــــَة فــــــاجرٍ  ــــــاهللا َحْلَف  حلفــــــُت هلــــــا ب
  

 لنــاموا فمــا إْن مــن حــديث وال صــايل)  
  

  ألنَّ الفعل بعيٌد عن احلال. »لناموا«جاءت الالم وحدها يف قوله : 
يف اآلية والبيت عكس ما قاله ابن عصفور، إذ املراد يف اآلية: لقد  )٨٠(والظاهر

م ناموا قبل جميئه.  )٨١(،صرب وسرية احملسننيفّضلك اهللا علينا بال ّ واملراد يف البيت أ
ا يف حنو:  )٨٢(ومقتضى كالم الزخمشري ّ للتوقع ال للتقريب،  »واهللا لقد كان كذا«أ

فما  :فإن قلت ،]٥٩[األعراف:  اَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحً فإنّه قال يف تفسري قوله تعاىل: 
ذه ا   وقّل عنهم حنو قوله:  ،لالم إالّ مع قدباهلم ال يكادون ينطقون 

ــــــَة فــــــاجرٍ  ــــــاهللا َحْلَف  حلفــــــت هلــــــا ب
  

 لنـاموا فمـا إْن مــن حـديث وال صــايل  
  

                                                           
  بتصّرف. ١٣٥ واجلىن الداين ٥٣٨ - ٥٣٧/ ٢اللبيب  انظر مغين )٧٧(
 فيه.. واآلية ليست ٢٢٦ّرب البن عصفورانظر املق )٧٨(
، ويف اجلىن الداين ١١٢/ ٢ويف تفسري الكّشاف  ،٢٢٦ّرب البيت يف املق، و ٣٢ديوانه  )٧٩(

، ويف شرح أبيات مغين ٥٣٨/ ٢، ويف مغين اللبيب ١١٠، ويف رصف املباين ١٣٥
ا خّوفتين من السّمار أقسمت  :الذي يصطلي النار. يقول :، والصايل١٠٢/ ٤ اللبيب

ّ
مل

 . اإالّ نائمً  ا أن ليس منهم أحدٌ هلا كاذبً 
  .٥٣٩ - ٥٣٨/  ٢انظر مغين اللبيب  )٨٠(
 .٥٠٢/ ٢انظر تفسري الكّشاف  )٨١(
  .١١٣ – ١١٢/  ٢ انظر تفسري الكّشاف )٨٢(
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١٣٢

ْقَسم عليها اليت  األّن اجلملة القسمّية ال تساق إّال تأكيدً : ()٨٣(قلتُ 
ُ
للجملة امل

ا، فكانت َمِظنَّ  خاطب  عند استماع امل »قد«ًة ملعىن التوّقع الذي هو معىن هي جوا
  كلمة القسم).
  للتقليل. ا، وإّمنا تقع أيضً للتَّوقُّع والتْقريب فقط »قد«وال تكون 

للتقليل إذا دخلت على املضارع فهي تقلل من  »قد«تستعمل : التقليل - ٣
   .»قد يشفى املريض، وقد ينجح املهمل«عل، حنو: وقوع الف

قد (ليل، كقولك: ستقبل دّلت على التقوإذا دخلت على امل( )٨٤(:قال الرماين
ّرد من  »قد«إذا دخلت ). و فعل وقد خيرج أي: ذلك قليل منهي على املستقبل ا

وتدخل على ( )٨٥(:ناصب أو جازم أو حرف تنفيس دّلت على التقليل، قال الرضي
ّرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس، فينضاف إىل الت حقيق يف األغلب، املضارع ا

أي: باحلقيقة يصدر منه الصدق، وإن كان  ،»قد يصدقُ إّن الكذوَب «التقليل، حنو: 
زلة رّمبا إذا دخلت على املضارع،  ـوتكون للتقليل مبن( )٨٦(:). وقال الزخمشريالً قلي

اليت تأيت للتقليل مع املضارع  »قد«). شّبه الزخمشري كقوهلم: إّن الكذوب قد يصدق
 : )٨٧(اليت تأيت للتقليل تارة،كقول الشاعر »رّمبا«بـ 

  رّب مولــــــــــوٍد ولــــــــــيس لــــــــــه أبٌ أال
  

 ه أبـــــــــــــــــوانوذي ولـــــــــــــــــٍد مل يَلـــــــــــــــــد  
  

 . وللتكثري تارة أخرى كما سيأيت
: (قد ينبو ل، كقولكوتقليل املضارع يف اإلخبار يدل على تقريبه من احلا

اليت تفيد  »رّمبا«ى املستقبل تستعمل معه استعمال وإذا دخلت عل .)صارُمك
  التقليل، كما تقّدم يف قول الزخمشري. 

                                                           
 .١١٣/ ٢أي الزخمشري، انظر تفسري الكّشاف  )٨٣(
  . ٩٩معاين احلروف للرماين ص )٨٤(
 .٤٤٥/  ٤شرح الرضي على الكافية  )٨٥(
 . ١٣٤/  ٤،و التخمري ٢١٢، وانظر األزهّية يف علم احلروف ٣١٧املفّصل ص  )٨٦(
  .١٥٤، ١١٥/ ٤و ٢٢٦/ ٢نسب البيت إىل رجٍل من أزد السَّراة، وهو يف الكتاب  )٨٧(



  د. عبد الكايف املرعب -امسًا وحرًفا » قد«
  

١٣٣

  :)٨٩(قليل كقول الشاعر ا، وهو أيضً الً وقد تكون تقلي: ()٨٨(وقال املالقي
ــــــه ــــــْرَن مصــــــفرا أنامُل  قــــــد أتــــــرك الِق

  

 كـــــــــــأّن أثوابَـــــــــــه ُجمّـــــــــــْت بِفْرصـــــــــــادِ   
  

ا الذي تبقى به   . )واإلخبار يف مجيع ذلك الخيالفها فهو اخلاص 
بني الشيئني، والتقليل أّن التقريب يف احلقيقة تقليل املسافة ( )٩٠(ا تقّدم أال ترىممّ 

تقريب األجزاء بعضها من بعض، فكيفما كانت فهي متصّرفة يف الفعل، إما 
بالتقريب: فتقرُِّب زماَن الوقوِع من زمان اإلخبار، وإّما بالتقليل فتقلل وقوَع الفعِل 
نفِسِه بتبعيد زمانه، أال تراهم كيف بّعدوا أزمنة وقوع الصدق بعضها عن بعض بتقليل 

م قالوا: يقع ذلك منه أحيانً وقوع  ّ على الشذوذ  االصدق نفسه فيها منه، فكأ
ليل ثالثة.وال بّد تستعمل للتوقع تارة، وللتقريب تارة أخرى، وللتق »قد«إذن  .والندرة)

ا. »قد«من الوقوف على    اليت تفيد التكثري عند أصحا
قال » ارمبّ «ـزلة للتكثري، وتكون مبن احرفً  »قد« : تستعملالتكثير - ٤
  ، قال الشاعر:»رّمبا«ـزلة مبن »قد«(وتكون  )٩١(:سيبويه

ــــــرَن مصــــــفرا أناملــــــه  قــــــد أتــــــرك الِق
  

 كـــــــــــأّن أثوابـــــــــــه ُجمّـــــــــــْت ِبفرصـــــــــــادِ   
  

يف معىن التكثري حىت  »رّمبا«). أي: رّمبا أترك، إذ استعملت »رّمبا«كأنّه قال: 
إيّاه مصفّر األنامل، بقتله ِقرنه وتركه  )٩٣(فإّن الشاعر متّدح. )٩٢(صارت كاحلقيقة

                                                           
 .٢٥٨ -٢٥٧ين ، وانظر اجلىن الدا٣٩٢رصف املباين ص  )٨٨(
 .٤٩البيت لـ عبيد بن األبرص، وهو يف ديوانه ص  )٨٩(
 .١٧١١/ ٤انظر اإلقليد يف شرح املفصل  )٩٠(
 .١١٤/ ٦ ، واحملكم واحمليط األعظم البن سيده٤/٢٢٤الكتاب  )٩١(
  .٢٨٧ /٤ انظر شرح الرضي على الكافية )٩٢(
إْن ُقرع ِفناؤك من الغاشية  . أي:بتصّرف يسري ١٨١٢/ ٤يف شرح املفّصل قليد انظر اإل )٩٣(

ما أقام بذلك  اتم بذلك، فكثريً  والزوار الذين كانوا يقصدون َذراك، ويطرون حراك فال
إال الفناء الزوار، فقد جعل اخللوَّ بإزاء االزدحام من الناس كما ترى، وذلك ال يتحقق 

 .١٨١٢/ ٤اإلقليد  بكثرة اإلقامة.
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١٣٤

ُزُر! وهذا من باب محل النقيض على  واإلنسان إّمنا يتمدَّح مبا يكثر ال مبا يقلُّ ويـَنـْ
، أال ترى إىل اأيضً  »رّمبا«ا بـ النقيض، وهو باب عندهم واسٌع، وقد صنع مثل هذ

  )٩٤(:قوله
ـــــإْن ُمتْـــــِس مهجـــــوَر الِفنـــــاء فرّمبـــــا  ف

  

 أقـــــــــام بـــــــــه بعـــــــــَد الوفـــــــــوِد وفـــــــــودُ   
  

  .  ك ال يتحّقق إال بكثرة اإلقامةذلو 
  : )٩٦(، كقوله»رّمبا«يف موضع  »قد«: وتكون )٩٥(وقال املربّد

ــــــرَن مصــــــفرا أناملــــــه  قــــــد أتــــــرك الِق
  

 كـــــــــــأّن أثوابـــــــــــه جمـــــــــــت بفرصـــــــــــادِ   
  

  )٩٧(:وقوله
 وقـــد أقـــوُد أمـــاَم اخليـــِل َســـْلَهَبَةً◌◌ً 

  

 َيهــدي هلــا نســٌب يف احلــي معلــومُ   
  

  مبعىن التكثري يف هذين البيتني. »رّمبا«إذ جاءت ا أترك، ورّمبا أقود، أي: رمبّ 
هو  »رّمبا«زلة ـاليت تأيت مبن »قد«وال النحويني تبّني أّن األصل يفا تقّدم من أقممّ 

 »قد«فهو مستفاد من الّسياق. وتستعمل للتقليل كما تقّدم، وإذا ما جاءْت للّتكثري 
  مع املاضي واملضارع للتحقيق كما سنرى.

للّتحقيق، فتدخل على املاضي واملضارع إلزالة  احرفً  »قد«ستعمل ت: التحقيق - ٥
فتدخل على   ،حرف حتقيق »قد«(تكون  )٩٨(:الشك عنه، وحتقيق معناه. قال ابن مالك

                                                           
  .٨١٢/ ٤، واإلقليد يف شرح املفصل ٢٦٠/ ٣البيت يف تفسري الكّشاف  )٩٤(
، ٢٥٩ - ٢٥٨، واجلىن الداين ٤٤٥/ ٤، وانظر شرح الرضي على الكافية ١٨١/ ١املقتضب  )٩٥(

  ، واللسان والتاج (قدد).٦٢/ ٤بتصّرف يسري، والكلّيّات  ٥٤٣ - ٥٤٢/ ٢ومغين اللبيب 
  .١٧خترجيه يف ص  تقّد م )٩٦(
. وفرس سلهبة: الطويلة من ٤٠٣ة يف املفّضليات البيت لعلقمة بن عبدة، وهو من قصيد )٩٧(

ااخليل ا ذات :، يهدي   عرق كرمي.  يقودها نسب ال ينقطع ألّ
  .٥٤٥ -  ٥٤٤/ ٢انظر مغين اللبيب ، و ١٠٨/ ٤رح التسهيل البن مالك ش )٩٨(
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املاضي   كّل من بناء املضارع واملاضي لتقرير معناه، ونفي الشك عنه، ودخوهلا على
َع اللَُّه قـَْوَل كثري، كقوله تعاىل:  ادلة:  الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَهاَقْد مسَِ ، وقوله ]١[ا

، ]١١٥: طه[ َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدمَ : ، وقوله]٧٥:الصافات[ َوَلَقْد نَاَدانَا نُوحٌ  تعاىل:
، ]١٤٤:البقرة[ َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماءِ  ومن دخوهلا على املضارع قوله:

على  احرفً  »قد«. إذا دخلت ]١٨[األحزاب:  يـَْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِِّقَني ِمْنُكمْ  َقدْ وقوله: 
مع التوّقع والتقريب والتحقيق. و  )١٠٠(:فتفيد مع املاضي )٩٩(،املاضي واملضارع

   .التوقع والتقليل والتحقيق والتكثري )١٠١(:املضارع
يـُْنَصب  النافية اليت »ما« ـزلةللنفي وتأيت مبن احرفً  »قد«: رّمبا تستعمل النفي - ٦

 »قد«(وتكون : )١٠٢(اجلواب بعدها، كما مسُِع عن بعض الفصحاء. قال ابن سيده
ا. ُمسع بعض الفصحاء يقول : (ق، فين»ما«ـزلة مبن : ). أيد كنَت يف خٍري فتْعرَِفهُ فى 

 بنصب تعرَفه.  (ما كنَت يف خٍري فتعرَفُه)
 )١٠٤(:النافية، قال »ما«تأيت مبعىن  »دق«بأّن  )١٠٣(ونقل ابن هشام عن ابن سيده

) لكنَّ »تعرفَ «بنصب   »قد كنَت يف خٍري فتْعرَِفهُ « :: النفي، حكى ابن سيدهالسادس(
ذا قائالً  آخر يف هذا الباب عن  اأنّه نقل نص  اعلمً  )هذا غريبٌ : (ابن هشام مل يسّلم 

فَـُنِصَب  »قد«ا نُِفي بـ لتسهيل، بقوله: ورمبّ هو قوله: (وإليه أشار يف ا )١٠٥(ابن مالك
                                                           

  .٤/٦٢، والكلّيات ٢٥٩انظر اجلىن الداين  )٩٩(
  .٤/٤٤٥كافية لا ، وشرح الرضي على٢٥٩جلىن الداين انظر ا )١٠٠(
 .٤/٦٢ ، والكلّيات٤/٤٤٥، وشرح الرضي على الكافية ٢٥٩انظر اجلىن الداين  )١٠١(
  ).، واللسان والتاج (قدد٦٢/  ٤لّيات ، وانظر الك١١٥/ ٦ احملكم واحمليط األعظم )١٠٢(
 .١١٥/ ٦انظر احملكم واحمليط األعظم البن سيده  )١٠٣(
  .٥٤٥/ ٢ب يانظر مغين اللب )١٠٤(
، واملساعد على ٣٥-٣٤/ ٤، وشرح التسهيل له ٢٣١هيل البن مالك ص انظر التس )١٠٥(

  .٢/٥٤٥، ومغين اللبيب ٩٠/ ٣البن عقيل تسهيل الفوائد 



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٣٦

ما اجلواُب بعدها) هو «هو أن يكون كقولك لِْلَكُذوِبِ◌: و ( )١٠٦(:إذ قال. وخالفهما 
إىل املعىن، وإن كان صاحبا القولني  انظرً  »قد«ّمث جاء النصب بعد  ،»صادقٌ  رجلٌ 

يء قوله  )١٠٧(:حكما بالنفي لثبوت النصب، فهو غري مستقيٍم 
 يمٍ ســــــــــــــأترك منـــــــــــــــزيل لبــــــــــــــين متــــــــــــــ

  

 وأحلَْــــــــــــــــُق باحلجــــــــــــــــاز فأســــــــــــــــرتحيا  
  

 ]١٨ :األنبياء[ َبْل نـَْقِذُف بِاحلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغهُ  :)١٠٨(وقراءة بعضهم
   .)بالنصب
النافية، هذا ما مسَُِع  »ما«تستعمل للّنفي، وتأيت مبنـزلة  احرفً  »قد«ا تقّدم تبّني أّن ممّ 

  العلماءُ السماَع على القياس. عن بعض الفصحاء كما تقّدم، إذ رّجح 
يف بعض معانيها  »هل«أي: تستعمل  »هل«ترادفها  احرفً  »قد«وتأيت 

  . »قد«استعمال 
) إذ »هل«عن قد (وترادفها  )١٠٩(:قال ابن مالك :»هلْ «لـ  »قدْ « مرادفة - ٧

زلتها وتأيت مع ـ، وتكون مبن»قد«يف أحد معانيها استعمال  احرفً  »هل«تستعمل 
ولكّنهم تركوا األلف » قد«ـزلة إّمنا تكون مبن »هل«(وكذلك  )١١٠(:سيبويهالفعل قال 
ال تقع إال يف االستفهام). ووافق املربُد سيبويه، ووّضح قوله  »هل«إذ كانت 

زلة ـ، وتكون مبن)هل جاء زيد(وهي لالستفهام، حنو قولك:  »هل«ومنها  )١١١(:الً قائ
                                                           

 بتصرُّف يسري . ٥٤٦/ ٢انظر مغين اللبيب  )١٠٦(
/ ٦ر احمليط ، وتفسري البح١٠٧/ ٣، ويف تفسري الكشاف ٣٩/ ٣البيت يف الكتاب  )١٠٧(

  .١٩٧/ ٤، وأوضح املسالك ٢٨٠
/ ٤، وأوضح املسالك ٢٨٠/ ٦، وتفسري البحر احمليط ٣/١٠٧ظر تفسري الكّشاف ان )١٠٨(

 ، وقال الزخمشرّي قراءة النصب فيها ضعف، ووافقه أبو حّيان.١٩٧
 . ٢١١/ ٣انظر املساعد على تسهيل الفوائد ، و ٤/١٠٩شرح التسهيل البن مالك  )١٠٩(
 .١٨٩/ ٣الكتاب  )١١٠(
، وشرح ٤٤٧- ٤٤٦/ ٤ظر شرح الرضي على الكافية ان، و ١٨٢ -١٨١/ ١املقتضب  )١١١(

  .١٥٢/ ٨املفّصل البن يعيش 



  د. عبد الكايف املرعب -امسًا وحرًفا » قد«
  

١٣٧

ا خترج  ]١ :[اإلنسان اِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ ْنسَ إلِ َهْل أََتى َعَلى ا : يف قوله »قد« ألّ
 ،»أَْم هل فعلتَ «يها حروف االستفهام، حنو قولك: تدخل علو عن حّد االستفهام، 

  )١١٢(:وإن احتاج الشاعر أن يلزمها األلف فعل، كما قال
تنا  ســـــــــائْل فـــــــــوارَس يربـــــــــوع بشـــــــــدَّ

  

 َأَهـْل رَأْونـا بســفح القـف ذي األكــم  
  

ا خرجت عن حّد االستفهام »قد«ىن مبع »هل«إذن جاءت  بدخول أحد حروفه  ألّ
 )١١٥(وابُن األنباري )١١٤(والزّجاج )١١٣(ووافق الفرّاءُ  »أََهل قمتَ «عليها،كقولك: 

  . »قد«مبعىن  »هل«سيبويه، جميء  )١١٨(وغريُهم )١١٧(وأبو حيّان )١١٦(والزخمشريُّ 
بويه ما قاله :إّن بأنّه مل يَر يف كتاب سي اوخالفهم ابن هشام يف املغين معتذرً 

يف الكتاب. فلعّل ابَن  اأّن نّص سيبويه جاء واضحً  ا. علمً »قد«زلة ـتكون مبن »هل«
هشام مل يتسنَّ له الوقوُف على نسخة الكتاب اليت وقف عليها النحويون الذين 

  سبقوه،أو غاب عنه نصُّ الكتاب. 
عند ُجلِّ  »قد«مبعىن  »هل« ، وتأيت»هل«ترادفها  احرفً  »قد«ا تقّدم تبّني أنَّ ممّ 

  الّنحويني واملفّسرين كما مّر يف اآليات السابقة.

                                                           
 ،ين يربوع، فأصاب منهم و قتل وسىبالبيت لزيد اخليل الطائي قاله يف غارة أغارها على ب )١١٢(

/  ٦، ويف شرح أبيات املغين ٤/٣٣٦ ، ويف مغين اللبيب١٨٢/ ٤املقتضب والبيت يف 
٧٦ .  

  .٣/٢١٣للفراء انظر معاين القرآن  )١١٣(
  .٥/٢٥٧انظر معاين القرآن للزّجاج  )١١٤(
 .٤٨٠/ ٢انظر البيان يف إعراب غريب القرآن البن األنباري  )١١٥(
 .٦٦٥/ ٤، وتفسري الكشاف ٣١٩انظر املفّصل ص  )١١٦(
  .٣٨٥/ ٨انظر تفسري البحر احمليط  )١١٧(
  .٩٩، ومعاين احلروف للرماين ص ٢انظر حروف املعاين للزّجاجي ص  )١١٨(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٣٨

فهي على  اامسً  »قد«. أما اوحرفً  اُتْستـْعَمل امسً  »قد«هذا ما َخَلْصُت إليه أّن 
اسم فعل ماٍض مبعىن كفى،  وثانيهما:اسم يكون مبعىن حسب.  أحدهما:ضربني: 

  تستعمل استعمال أمساء األفعال.
فهي مثل قط، وقط مثل جبل، وجبْل مثل حْسُب. وقد  اامسً  »قد«ت وإذا كان

وقدي وقدين، وقط وقطي وقطين، وجبل وجبْلي وَجبَِلي، وحسيب سواء، وكّلها تعين 
  من حْسُب. ااالكتفاء واالحتساب، وهي أقّل متّكنً 

 الً وتنصب مفعو  الً لفعل ماٍض مبعىن كفى فهي ترفع فاع االيت تأيت امسً  »قد«وأما 
  .»رمهان، وقدك درهٌم، وقدين درهمٌ د اقد زيدً «به، حنو قولك: 

  فتستعمل يف سبعة معاٍن: اصرفً  احرفً  »قد«وأّما 
والنفي  -٦والتحقيق  -٥والتكثري  -٤والتقليل  -٣ والتقريب -٢التوقع  -١
   يف أحد معانيها . »قد«مبعىن  »هل«واستعمال  -٧

  

  
  

  



  ١٣٩

  
  
  

  الشعر وأثره في بناء الثقافة
  
  

   )∗(محمد علي محمودد. 
  

الثقافة من أنفس ما تدَّخره األمة من كنوز، وأجّل ما تتحلَّى به بني األمم، ولعّل 
سطور التاريخ تشهد أن العلم هو السّر الكامن وراء ما وصلت إليه بعُض الشعوب 

 
َ
ن امتلك مفاتيَح املعرفة، واستضاء من رُقّي، وتشهد أن أبواب اخللود مل تُفتح إال مل

بنور العقل، وأوقد يف نفسه ناَر العزمية، وأشعل يف قلبه نور اإلنسانية، وروَّى أزاهَري 
سلوكه من رحيق اخلُُلق القومي، واستمسَك وهو يف ميادين اخلوف حببال الشجاعة 

  والثبات.
، مث إذا عرف املرُء الً وال شك أن للثقافة موارَد وينابيَع، ال بُّد من معرفتها أو 

 ايف آفاق األمل، نافيً  ابالصرب، ناظرً  اطريَقه إليها فما عليه إال أن جيُِدَّ السََّري متسلحً 
َلل، متيقِّظً 

َ
ينتظر بتلهُّف كلَّ جنٍم جديد ُيِشعُّ يف ليايل الُعمر، وكلَّ  اعن عينيه رماد امل

ار احلياة، حريصً  حتت مساء العلم قطرُة مَطر، وال يف على أال تفوَته  امشٍس ُتشرُق يف 
أنه حيُسن باملرء أن يتعلََّم «مبذهب أيب عمر بن العالء:  اأرِض املعرفة حّبُة َرمل، متيقِّنً 
  )١(».ما دام حيُسن به أن يعيش

                                                           
 والرتاث من مصر. باحث يف األدب )∗(
  .عقد الفريد البن عبد ربهال )١(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٤٠

وموارد الثقافة واسعة، لكنين سأقتصر يف هذه احملاضرة على واحد منها أال وهو 
اتنا وحياة أجدادنا، مث أحتدَّث عن أثره يف بناء الثقافة، الشعر. فأُبـَنيِّ أمهيَته يف حي

  وتوظيفه يف االرتقاء بأساليب التعبري، وتنمية احملاكمات العقلية والتفكري.

  أهمية الشعر في الحضارة العربية:

نظر العرب إىل الشعر على أنه خزانة املعرفة، وموطن احلكمة، فقد روى البخاري 
: . كما روى عنه أنه قال»إن من الشعر حكمةً : «قال  يف صحيحه أن النيب

. وهذا يدّل »أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد: أال كل شيء ما خال اهللا باطل«
  وخريا. اوصدقً  اكان يرفع من شأن الشعر، ويرى أن فيه علمً   على أن النّيب 

 برجز وهو يرجتز ،ينقل الرتابكان يوم اخلندق   أن النيب  اويف البخاري أيضً 
ة، بعد أن تصرَّف ببعض األلفاظ حبيث أدى املعىن دون الوزن، عبد اهللا بن رواح قاله

 ]٦٩س: ي[ َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يـَْنَبِغي َلهُ ولعّل ذلك من أدبه مع القرآن الكرمي 
  :والرجز هو

 لـــــــــــوال أنـــــــــــت مـــــــــــا اهتـــــــــــدينا اللهـــــــــــمَّ 
  

 وال تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقنا وال صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلينا
  

 علينــــــــــــــــــــــــــــا كينةً ســــــــــــــــــــــــــــ نْ لَ فــــــــــــــــــــــــــــأنزِ 
  

 القينـــــــــــــــــــــــا ت أقـــــــــــــــــــــــدامنا إنْ بِّـــــــــــــــــــــــوثَـ 
  

 عــــــــــــــــدا قــــــــــــــــد بغــــــــــــــــوا علينــــــــــــــــااأل إنَّ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً أرادُ  إنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وا فتن  أبين
  



  د. حممد علي حممود - الشعر وأثره يف بناء الثقافة 
  

١٤١

. ايوًمـ قـال : ردفـت رسـول اهللا ، أنـه الشريد، عن أبيـه عمر بنِ وروى مسلٌم عن 
 »هيـــه«قلـــت: نعـــم. قـــال  »؟ اأيب الصـــلت شـــيئً  هـــل معـــك مـــن شـــعر أميـــة بـــنِ «فقـــال 

  .حىت أنشدته مئة بيت »هيه«. فقال امث أنشدته بيتً  »هيه«ل . فقاافأنشدته بيتً 
، ويف هـــذا دليـــل علـــى أن النـــيب كـــان يُعَجـــب اواملعـــروف أن أميـــة مل يكـــن مســـلمً 

ـــعر، وحيـــّب أن يســـمعه، حـــىت روى الرتمـــذي أن يتناشـــدون الشـــعر  الصـــحابة كـــانوا بالشِّ
. وروى الرتمــذي مويتــذاكرون أشــياء مــن أمــر اجلاهليــة، وهــو ســاكت فرمبــا يتبســم معهــ

. وهــذا ويأتيــك باألخبــار مــن مل تــزود :يتمثــل بشــعر ابــن رواحــة، ويقــولأنــه كــان  اأيًضــ
  شطر قاله طرفة بن العبد، وهو من شعراء اجلاهلية، والبيت بتمامه:

 الً ســــتُبدي لــــَك األيــــاُم مــــا ُكنــــَت جــــاه
 

 ويأتيـــــــــــــــك باألخبـــــــــــــــار مـــــــــــــــن مل تـــــــــــــــزود
 

لى تعلمه، فقد روى احلاكم يف وكان الصحابة يهتمون بالشعر وحيّضون ع
قال: إذا خفي عليكم شيء من   -رضي اهللا تعاىل عنهما - ابن عباس  مستدركه أن

  .القرآن فابتغوه يف الشعر، فإنه ديوان العرب
قال: تعلَّموا حماسَن الشِّعر، فإنه يدل على  -  -وُروي أن عمر بن اخلطاب 

 )٣(.عِرض له أَمٌر إّال أَنَشَد فيه بيَت ِشعري ال يكادوُروي أنه كان  )٢(مكارِم األخالق.
  وهذا يدل بال شك على مبلغ اهتمام الصحابة بالشعر، وحضِّهم على حفظه وروايته.

وُروي أن عتبة بن أيب ُسفيان قال لعبد الصمد مؤدِّب أوالده: وَعلِّمهم كتاَب 
ِعْلٍم إىل غريه  ُختْرِْجهم منوال اهللا، مثَّ َروِِّهم من الشِّعر أعفَّه، ومن احلديث أشَرَفه، 

احلكماء  كموه، فإنَّ ازدحاَم الكالم يف السَّمع َمَضلٌَّة للفهم، وعلِّْمهم ِسيَـرَ حّىت حيُْ 

                                                           
  .ربيع األبرار للزخمشري )٢(
  .البيان والتبيني للجاحظ )٣(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٤٢

م ُدوين ْ دَّْدهم يب وأدِّ وهذا القول  )٤(.وأخالَق األدباء، وجنِّبـُْهم حماَدثة النساء، و
يم، والشعر فيها يأيت باملرتبة الثانية حيوي على إجيازه نظريًة متكاملة يف الرتبية والتعل

  بعد القرآن الكرمي من حيث وجوب تعّلمه وحفظه.

وأصحابه، ومن جاء بعدهم،  مما تقدَّم يظهر أن للشعر مكانًة عند النيب 
ا ألبنائهم، وكان هذا دأَب الناس يف  ا، ويُدرِّسو م كانوا يروون األشعار وحيفظو وأ

  وائد اليت جننيها من حفظ الشعر وقراءته؟العصور الالحقة. فما الف

إن فوائد الشعر ووظائَفه أكثر من أن ُحتصى، بل إن منها ما هو خفيٌّ يكتسُبه 
اإلنساُن وُحيصُِّله، وهو ال يعلم. وُميكن القول بأن الفوائد العامة اليت جينيها اإلنسان 

اب اللغة وصقل وقراءته، تصّب يف أربعة اجتاهات عامة، هي: اكتسمن حفظ الشعر 
اللسان، وتزويد العقل باملنطق والتجارب وأصول احملاكمات، وتنمية احلّس اجلمايل 
وحتقيق التوازن النفسي، وتقومي السلوك الفردي واجلماعي. وإذا حتقَّقت كل هذه األمور 
يف اإلنسان ارتقى يف مدارج الكمال، وذلك هو الغرض املنشود من املبادئ والقيم، 

  .رجّوة من العلوم والفلسفات واألديانوالغاية امل

  اكتساب اللغة وصقل اللسان: -الً أو 

أو  االشعُر مهما تنوعت تعريفاته فهو كلمات، والذي يعدُّ نفَسه ليكون كاتبً 
ال بّد له من ذخرية لغوية، يعتمد عليها يف التعبري عن أفكاره  اأو متكلِّمً  اخطيبً 

ر كثرية، أمهها الشعر، وتأيت أمهيته من سهولة وجتاربه. وهذه الذخرية كامنة يف مصاد
يكتسب  احفظه، وبساطة تناوله، وُقربه من النفس، وتنوُّع أبوابه ومداخله. فمنه إذً 

  اإلنسان اللغَة، ويتعرَّف طرائق استعماهلا، ويفهم مقاصدها.

                                                           
  .البيان والتبيني للجاحظ )٤(



  د. حممد علي حممود - الشعر وأثره يف بناء الثقافة 
  

١٤٣

  ولننظر إىل قول ابن الفارض:
ّــــــــــــَك ُمْتِلِفــــــــــــي  قلــــــــــــيب ُحيَــــــــــــّدثين بأَن

 

 فْــَت أَم مل تـَْعــِرفِ روحــي فِــداَك عرَ 
 

 مـــا يل ِســـَوى روحـــي وبـــاِذُل نفِســـهِ 
 

ـــيَس ِمبُســـِرف ـــواُه ل ـــن يـَْه  يف ُحـــّب َم
 

 واســــَأْل جنــــوَم اللّيــــِل هــــل زاَر الَكــــَرى
 

 َجفــين وكيــف يــزوُر َمــن مل يـَْعــِرفِ 
 

 لــــــو َأّن ُروحــــــي يف يــــــدي َوَوَهْبُتهــــــا
 

َبّشـــــــــري ِبُقـــــــــُدومكْم مل أُْنِصـــــــــف
ُ
 مل

 

ُتضاف إىل ما خيتزنه عقله،  اُتكسب القارئ ألفاظً  الً بيات مثإن قراءة هذه األ
وجتعله أمام صورة حمبوب مل تكن من ُمدركاته. وهذا احملبوب يصدق عليه أن يكون من 
البشر، ويصدق عليه أن يكون اخلالَق سبحانه. فقراءة الشعر وحفظه تزيد من إمكانات 

  ة النفس بنغمات خفّية.التعبري والفهم ودقة التصّور، إضافة إىل مداعب
ا تُورُث عيا يف اللسان، وفقرً  يف القرحية، وجفاء يف الطَّبع،  اأما قلة املطالعة فإ

َحلِّق الكاليب  الً يف الفهم، ويف هذا املقام يُرَوى أن األعشى مدح رج اوسوءً 
ُ
امسه امل

جلها، فلما بقصيدة طويلة ذكر فيها كرَمه، فأقبل أشراف الناس عليه وخطبوا بناته أل
اتـََّفق أن زار بالد فارس، مسع به كسرى فأرَسل إليه، وطلب منه أن يُنِشَده بعَض 

  ِشعره، فأنشده القصيدة اليت قاهلا يف احمللِّق، ومطلعها:
ُــــَؤرِّقُ 

ــــهاُد امل ــــُت ومــــا هــــذا السُّ  أَرِْق
 

 ومـا َيب مــن ُسـْقِم ومــا َىب َمْعَشــقُ 
 

 : ذكـر أنـه سـهر مـن غـري سـقٍم وال عشـق! فقـالفقال كسرى: فسروا لنا ما قال! فقالوا
  )٥( كسرى: إن كان سهر من غري سقم وال عشق فهو لص!

وذلك ألنه نظر إىل األعشى بأعني الُقضاة والوالة، ومل ينظر إليه بأعُني الشعراء، 
ولو كان يعتاد مطالعة الشعر وإنشاده لَعرف أن املرء يسهر من غري عشق أو مرض، 

  ا.ودون أن يكون لص 

                                                           
  .الشعر والشعراء البن قتيبة )٥(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٤٤

  تزويد العقل بالمنطق والحكمة والتجارب وأصول المحاكمات: -اثانيً 
الشعر حيوي بني أنغامه وقوافيه خالصَة احلكمِة والتَّجاِرب، ويكفي أّن الشاعر 

يشعر مبا ال يشعر به غريه، فإذا مل يكن  « -كما يقول ابن رشيق   – ألنهُمسِّي بذلك 
 اسمُ  كان  ... و استظراف لفظ وابتداعهمعىن وال اخرتاعه، أ عند الشاعر توليد

  ».ال حقيقة االشاعر عليه جمازً 
وحكمًة، فإذا مل يكن كذلك مل يصدق  افالشاعر احلقُّ كان من أكثر الناِس علمً 

عليه االسم، ولن يشيع ما قاله، ولن ينشده الناس إال إذا شاؤوا أن يسخروا منه أو 
ظه فقد أقام يف رياض احلكمة واملعرفة، يشتمُّ ينتقصوا َقدرَه، لذلك فمن يقرأ الشعر وحيف

  أزهاَرها، ويروى مبائها، ويهنأُ يف ظالهلا، وينتقي ما حيلو له من مثارها.
  ولننظر إىل قول أيب متام:

ـــــرِء يف احلَـــــيِّ ُخمِلـــــقٌ وطُـــــ
َ
 وُل ُمقـــــاِم امل

 

ـــــــــــــــاغَرتِبْ   تـََتَجـــــــــــــــدَّدِ  ِلديباَجَتيـــــــــــــــِه َف
 

ــــُت الَشــــمَس زيــــَدت َحمَبَّــــ ــــِإّين رأَي  ةً َف
 

 ِإىل النــاِس َأن لَيَســت َعَلــيِهم ِبَســرَمدِ 
 

فهنـا عمـد الشـاعر إىل إثبـات فكرتـه وتوثيــق جتربتـه بتمثيـل مـن الواقـع، فكـان أدَعــى إىل 
 !اإلقناع، ويُروى أن ُعمارة بَن عقيل بِن الشـاعر جريـر حـني مسـع األبيـات قـال: هللا درّه

لــى كثــرة القــول فيــه، حــىت َحلَبَّــب إىل النــاِس لقــد تقــدَّم يف هــذا املعــىن مجيــَع َمــن َســبَـَقه ع
   )٦(االغرتاَب.

  وقال املتنيب يف خولة أخت سيف الدولة:
ـــــــال جـــــــِد ناِشـــــــَئةً  َوَمهُّهـــــــا يف الُع

َ
 َوامل

 

ــــــــــا يف الَلهــــــــــِو َوالَلعِــــــــــبِ  ــــــــــمُّ أَتراِ  َوَه
 

 َوِإن َتُكن ُخِلَقت أُنثى َلَقـد ُخِلَقـت
 

 بِ َكرميـَـــــًة َغــــــَري أُنثــــــى الَعقــــــِل َواَحلَســــــ
 

 هاَوِإن َتُكـــن َتغلِـــُب الَغلبـــاُء ُعنُصـــرَ 
  

ــِإنَّ يف اَخلمــِر َمعــًىن  ــيَس يف الِعَنــبِ َف   َل
  

                                                           
  .أخبار أيب متام للصويل )٦(
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١٤٥

، بــدليل الً فهنـا يــذكر أن خولـة مــن البشـر، ولكنهــا تفوَّقَــت علـيهم، وهــذا لـيس ُحمــا
مـن طريـق احلـواّس أتـى الـنفَس «أن اخلمرة تتفوَّق على العنب، وهي بنتُـه. وهـذا الـدليل 

لــذلك تقبلــه الــنفُس وتــأنُس بــه، وتـَُفضِّــُله علــى الــدليل الــذي يأتيهــا مــن  )٧(،»والطبــاع
: إن الشــيء الــذي يتولَّــد مــن الشــيء إمــا أن ُيســاويه، أو الً طريــق العقــل، كــأن يُقــال مــث

يتفوَّق عليه، أو ينزل دونه، وخولة من البشر وتفوَّقت عليهم. وواضح أن الدليل األول 
هلـا  ، وأقـدمُ ا، وأقـوى لـديها ِذَممًـاالنفس رمحًـأمسُّ ب« جلرجاين:كما يقول عبد القاهر ا  -

  )٨(.»ُصْحبة، وآكُد عندها ُحرمة
ومــن أهــم وظــائف الشــعر يف البنــاء العقلــي احلــّث علــى التأّمــل يف املوجــودات، ويف 
َغيَّبـــــات خلـــــف الـــــزمن والطبيعـــــة. ولعـــــّل التأّمـــــل مـــــن أقـــــدس خصـــــائص العقـــــل 

ُ
تلـــــك امل

نطق املرء اجلماَد، ويَفّر من عاَلمه الضَّّيق إىل عاَمل ليس لـه حـدود، اإلنساين، إذ به يست
ـا يف  اروَحـه مـن قيـود اجلسـد، حملًِّقـ ايتنّقل فيه بسرعة الربق على أجنحـة اخليـال، ُحمـرِّرً 

أرجـــاء الـــدنيا وملكـــوت الســـماء، ومـــن أمثلـــة التأمـــل يف الشـــعر قـــول ابـــن خفاجـــة علـــى 
  لسان اجلبل الذي استنطقه:

 ل: أال كــــم كنــــت ملجــــأ قاتـــــلوقــــا
 

 ومـــــــــــــــــــوطن أواه تبتـــــــــــــــــــل تائـــــــــــــــــــب
 

 وكــــــم مــــــر يب مــــــن مــــــدجل ومــــــؤوب
 

 وقــــــال بظلــــــي مــــــن مطــــــي وراكــــــب
 

م يـــد الـــردى  فمـــا كـــان إال أن طـــو
  

ـــم ريـــح النـــوى والنوائـــب  وطـــارت 
  

 فمــا خفــق أيكــي غــري رجفــة أضــلع
  

 وال نـــوح ورقــــي غــــري صــــرخة نــــادب
  

 ةٍ فَــــــــَأَمسَعين ِمــــــــن َوعِظــــــــِه ُكــــــــلَّ ِعــــــــربَ 
  

 يـَُرتِمجُهـــــــــا َعنـــــــــُه ِلســـــــــاُن الَتجـــــــــاِربِ 
  

بــــــُت َعنــــــُه  ــــــيتَوقُلــــــُت َوقَــــــد َنكَّ  مطّي
  

ـــــــبِ  ـــــــن ُمقـــــــيٍم َوذاِه ّـــــــا ِم  َســـــــالٌم فَِإن
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  .أسرار البالغة للجرجاين )٨(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٤٦

وممّا ُحيصِّله قارئ الشعر، إضافة إىل التدّرب على توثيق التجارب واإلقناع باألدلة 
رؤه من ِسَري الشعراء احملسوسة والتأمل، ُسرعُة البديهة وحسُن اجلواب، وذلك مما يق

  وجمالسهم، ومن أمثلة ذلك:
فقال:  ،ا: لقد قلت فيك شعرً للمأمون فقال يبغي العطاء، املأمون أتى اشاعرً أن 

  أنشدنيه. فقال:
 حيــــــــــاك رب النــــــــــاس حياكــــــــــا

 

 اكـــــــــــــاإذ جبمـــــــــــــال الوجـــــــــــــه رقّ 
 

 بغـــداد مـــن نـــورك قـــد أشـــرقت
 

 جبــــــــــــــــــــــــدواكا العــــــــــــــــــــــــودُ  قَ وورَّ 
 

، وأنشد اطرق ساعة، وقال: يا أعرايب، وأنا قد قلت فيك شعرً فأ راد املأمون أن ُميازحه،فأ
  يقول:

 حيــــــــــاك ربُّ النــــــــــاس حياكــــــــــا
 

 أخطاكـــــــــا لـــــــــتَ إن الـــــــــذي أمَّ 
 

 قــد خــال كيســه اأتيــت شخًصــ
 

 ألعطاكـــــــا اولـــــــو حـــــــوى شـــــــيئً 
 

فضحك  يستطاب. افقال: يا أمري املؤمنني، الشعر بالشعر حرام، فاجعل بينهما شيئً 
  )٩( ال.املأمون وأمر له مب

  :حد األمراءكتب إىل أومن ذلك أن بعضهم  
 ارأيـــــت يف النـــــوم أين مالـــــك فرًســـــ

 

 ويل وصـــــــــيف ويف كمـــــــــي دنـــــــــانري
 

 فقـــــــال قـــــــوم هلـــــــم فهـــــــم ومعرفـــــــة:
 

ــــــــت وللمــــــــال التياســــــــري اخــــــــريً   رأي
 

 اقصــص منامــك يف دار األمــري جتــد
  

 ذاك، ولألحـــــالم تفســـــري! تفســـــريَ 
  

  وما حنن بتأويل األحالم بعاملني!: أضغاث أحالم األمري على الكتابفوقع 
مـا يقـدِّم  اومن هذا الباب ما يتعلمه القارئ من حماكمات خاصة بالشعر، إذ كثـريً 

ـا لـو وردت يف  الشاعر تعليالت تقبلهـا الـنفُس وتطمـئّن إليهـا لطرافتهـا وغرابتهـا، مـع أ
                                                           

  .لناس مبا وقع للربامكة لإلتليديإعالم ا )٩(



  د. حممد علي حممود - الشعر وأثره يف بناء الثقافة 
  

١٤٧

الــيت يُفضِّــل  النثــر ملــا كــان هلــا يف ميــزان العقــل قيمــة. ومــن ذلــك قــول املتنــيب يف قصــيدته
  فيها نساء البادية على نساء احلواضر:

َـــــــة ُحســـــــنُ   اَحلضـــــــاَرِة َجملـــــــوٌب بَِتطرِي
 

 َويف الَبـــــــداَوِة ُحســـــــٌن َغـــــــُري َجملـــــــوبِ 
 

 َوِمـــن َهـــوى ُكـــلِّ َمـــن لَيَســـت ُممَوََّهـــةً 
 

 تـَرَكــــُت لَــــوَن َمشــــييب َغــــَري َخمضــــوبِ 
 

ال يعــــرفَن اجلمــــاَل  فهــــو يعلــــل أنــــه رغــــب عــــن خضــــب شــــيبه، لعشــــقه النســــاَء اللــــوايت
املصــطََنع. وهــذا التعليــل تقبلــه الــنفس، وتســتلذ برتديــده وتكــراره، مــع أنــه ال يثبــت أمــام 

لـو مل تـَُفضَّـل الباديـُة بشـعٍر إال هـذا لكـان «حاكم العقـل. وقـد قيـل يف هـذه القصـيدة: 
  )١٠(.»فيه مقنع وكفاية

  تنمية الحّس الجمالي وتحقيق التوازن النفسي: -اثالثً 

إن احلّس اجلمايل هو الذي ُميكن اإلنسان من املقارنة بني اخلري والشر، واُحلسن 
والُقبح، وهو الذي يُرسِّخ يف النفس اإلنسانية حبَّ الفضيلة والقيم، فيتحّرك سلوك 

  اإلنسان باجتاه اخلري والطُّهر واجلمال.
ّس أنه يُنمِّي احل -ولعّل من أهم وظائف الشعر، على اختالف موضوعاته 

اجلمايل، ألن ما من فكرة أو جتربة يطرحها الشعر، إال وهي مكسوة بعواطف الشاعر 
وأحاسيسه، وتصل إىل قلب القارئ من هذا الباب، فتوقُظ شعورَه وتستبيح وجدانه 
لتغرس فيه املواقف اجتاه اخلري والشر، تلك املواقف تتمثل يف حّب اخلري ومراقيه، 

  والنفور من الشّر ومهاويه.
هذا أبو متام يدعو يف شعره إىل الرتفُّع عن الدناءة واملخازي والغدر واللؤم، ف

  والتمسك بالوفاء واحلياء وُحسن الفعل، يقول:

                                                           
  .الآليل يف شرح أمايل القايل للبكري )١٠(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٤٨

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــٍق َدنيًئ ـــــــــــــــَت يف ُخُل  اِإذا جاَري
 

ــــــــــــواءُ   ــــــــــــِه َس ــــــــــــن ُجتاري    فََأنــــــــــــَت َوَم
خــــــــــازي

َ
ــــــــــُب امل ــــــــــُت احلُــــــــــرَّ َجيَتِن  َرأَي

 

 َوَحيميــــــــــــِه َعــــــــــــِن الَغــــــــــــدِر الَوفـــــــــــــاءُ 
 

ٍة ِإالّ وَ  ــــــــــــــن ِشــــــــــــــدَّ  َســــــــــــــَيأيت مــــــــــــــا ِم
  

ا َرخــــــــــاءُ  ِ ــــــــــن َبعــــــــــِد ِشــــــــــدَّ  َهلــــــــــا ِم
  

ـــــــَدهَر َحـــــــّىت  ـــــــذا ال ـــــــد َجرَّبـــــــُت َه  َلَق
  

ــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــاَدتين الَتجــــــــــــــــاِرُب َوالَعن  أَف
  

ــــــــِه مــــــــا يف الَعــــــــيِش َخــــــــريٌ  ــــــــال َوالَل  َف
  

ـــــــــــــاءُ  ـــــــــــــَب اَحلي ـــــــــــــُدنيا ِإذا َذَه  َوال ال
  

ـــــــــــوٍم ِكـــــــــــرامٍ  ـــــــــــن َق  َلئـــــــــــيُم الِفعـــــــــــِل ِم
  

 ُعــــــــــــواءُ  اِهم أَبَـــــــــــدً لَـــــــــــُه ِمـــــــــــن بَيـــــــــــنِ 
  

ويف هذه األبيات يُظِهُر لنا الشاعر صورًة قبيحة للؤم، وهذه الصورة تزداد قَتامًة 
، حني يقيُم اللئيُم بني قوٍم كرام، فيبدو كالكلب يف صورة إنسان، ويف هذا غري اوتنفريً 

 تنمية قليل من تنفري الطبع من هذه الصورة، والرغبة يف التربُّؤ منها. وذلك ُيسهم يف
  احلّس اجلمايل.

ومما قرأته يف تنمية احلس اجلمايل بالقيم أبيات قاهلا شاعر جمهول يف الوفاء، 
  )١١( من شخصية جمنون ليلى مادة لفكرته ودعوته، قال: امتخذً 

جنُــــــــــــوُن يف الَبيــــــــــــداِء َكلًبــــــــــــا
َ
 رأى امل

  

ـــــــال ـــــــَن اإلحســـــــاِن َذي ـــــــُه ِم  فَجـــــــرَّ َل
  

 فالُمـــــــــــوُه علـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــاَن ِمنـــــــــــهُ 
  

 ُلوا: ِملْ أنَلــــــــَت الَكلــــــــَب نَــــــــيالوقــــــــا
  

ـــــــالَم فـــــــإنَّ َعيـــــــِين 
َ
 فقـــــــاَل: َدُعـــــــوا امل

  

ــــــــــــــــى  رأتــــــــــــــــُه َمــــــــــــــــرًّة يف َحــــــــــــــــيِّ لَيَل
  

ا، وإىل التزوُّد منها،  وهذا جربان يدعونا إىل التأّمل يف حلظات السعادة اليت منّر 
أن وأال نسمح للملل واليأس أن حيجب ما يف حياتنا من مجال، إنه يعرُض ذلك بعد 
  فاتته فرصة املتعة ومضت، وكأنه حيثُّنا على تدارك ما فاته قبل أن يفوتنا حنن، فيقول:

 يــا َزمــاَن احلُــبِّ َهــل يغــين اَألَمــل
 

 ِخبُلــــوِد الــــنَّفِس َعــــن ذكــــِر الُعهــــود
 

                                                           
  .درة األسرار حملمد بن قاسم احلمريي )١١(



  د. حممد علي حممود - الشعر وأثره يف بناء الثقافة 
  

١٤٩

ــــــــــــــل َل
َ
ُــــــــــــــدانينا َويُنســــــــــــــينا امل  َأو ي

  

ـــدود َســـكَرة الَوصـــِل َوَأشـــواقَ   الصُّ
  

ــــــــــ ــــــــــا لَيَل ــــــــــا مــــــــــا تـَرَكن ــــــــــو َعَرفن  ةً َل
  

 تَنَقضـــــــــــي بَـــــــــــَني نُعـــــــــــاٍس َورقـــــــــــاد
  

 لَـــــــــو َعَرفنـــــــــا مـــــــــا تـَرَكنـــــــــا َحلظَـــــــــةً 
  

ـــــــــــــوٍّ َوُســـــــــــــهاد ـــــــــــــَني ُخل ـــــــــــــين َب  تَنَث
  

 لَـــــــــو عَرفنــــــــــا مــــــــــا تـَرَكنــــــــــا بُرَهــــــــــةً 
  

 ِمــــن َزمــــان احلُــــبِّ َمتضــــي ِبالبعــــاد
  

، وإن اولعل الشكوى من أقرب موضوعات الشعر إىل القلوب، ألن الناس مجيعً 
بعضهم، فهم ُشركاُء يف احلزن، وهذا هو السبب الذي كانت السعادة تظهر على 

  جيعل األغاين احلزينة مقبولة عند اجلميع، على عكس أغاين الفرح.

ا ُحتاكي ما يف قلبه من ضيق  والقارئ حني يتصل بأشعار الشكوى حيسُّ بأ
بأن  اومهوم، فيتفاعل معها وينفعل، مث ينفصل عنها بالتأمل والرضا، ويشعر أحيانً 

مل متعة، وللحزن لذة، وهكذا يعتاد البحث عن اجلمال حىت يف حلظات القهر لأل
  من الضيق واهلموم والغربة وقد أدركه العيد: اوالعذاب. قال املتنيب شاكيً 

ــــــدَت يــــــا عيــــــدُ   عيــــــٌد بِأَيَّــــــِة حــــــاٍل ُع
 

ــــــدُ  ــــــَك َجتدي ــــــَأمٍر في ــــــا َمضــــــى أَم ِب  ِمب
 

ــــــــــــا اَألِحبَّــــــــــــُة فَالَبيــــــــــــداُء دونـَُهــــــــــــمُ   أَّم
 

ــــــــا بيــــــــدُ  ايــــــــَت دونَــــــــَك بيــــــــدً فـَلَ   دوَ
 

 َمل يَــرتُِك الـــَدهُر ِمــن قَلـــيب َوال َكبِـــدي
  

ــــــــــــي ــــــــــــٌني َوال جيــــــــــــدُ  ائً َش  تـُتَـيُِّمــــــــــــُه َع
  

 يـــــــــا ســـــــــاِقَييَّ َأَمخـــــــــٌر يف ُكؤوِســـــــــُكما
  

ــــــــــمٌّ َوَتســــــــــهيدُ  ــــــــــُكما َه  أَم يف ُكؤوِس
  

ــــــــــــخَرٌة أَنــــــــــــا مــــــــــــايل ال ُحتَــــــــــــرُِّكين  َأَص
  

ــــــداُم َوال َهـــــذي اَألغاريــــــدُ 
ُ
 َهـــــذي امل

  

 ِإذا أََردُت ُكَميــــــــــَت الَلــــــــــوِن صــــــــــاِفَيةً 
  

ا َوَحبيـــــــُب الـــــــَنفِس َمفقـــــــودُ  ُ  َوَجـــــــد
  

 مـــــــاذا َلقيـــــــُت ِمـــــــَن الـــــــُدنيا َوَأعَجبُـــــــهُ 
  

 َأّين ِمبــــــــــا أَنــــــــــا بــــــــــاٍك ِمنــــــــــُه َحمســــــــــودُ 
  



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٥٠

 
ً
، وحني يقف معها القارئ بعقله اعميقً  افهذه األبيات تتضمن مشاعر حزن، وأمل

ختتزنه نفُسه من حزن وأمل، فيجين منها املواساة، وإحساسه، جيدها تتناغم مع ما 
  ويتلذَّذ مبداعبتها لروحه املغموسة يف ظلم احلياة.

والتوازن النفسي، أو البناء النفسي السليم، من أهم أهداف الفلسفات والعلوم 
واألديان، والذي يقرأ الشعر جيد فيه كلَّ ما يؤمِّله من حتقيق الذات، ومداعبة الرغبات 

وتة. وقد يذهُب بعضنا إىل القول بأن الشعراء يتكلمون يف الرضا والغضب، املكب
  والتفاؤل واليأس، والرمحة والقسوة، فكيف نأخذ عنهم مواقفنا ونظرتنا إىل احلياة؟

م يتكلمون يف كل تلك احلاالت، ويهيمون يف كّل األودية، ولكن يف   واحلقيقة أ
مود أيَّدناه، وإن دعا إىل غري ذلك ففيه كل ذلك فائدة، فإن دعا الشاعر إىل خلق حم

إىل  الً فائدة هي تطهري النفس من املواقف غري املألوفة يف العرف والتقاليد، ولننظر مث
  حقَده على الناس: اقول املتنيب مصوِّرً 

ــِم َأن َتســَتعِمَل اَجلهــَل دونَــهُ   ِمــَن احلِل
 

ظــــاملِِ  نــــاسِإذا اِتََّســــَعت يف ال
َ
 طُــــرُق امل

 

ـــــــــ  رَِد املـــــــــاَء الَّـــــــــذي َشـــــــــطرُُه َدمٌ َوَأن َت
 

 فـَُتســـــقى ِإذا َمل ُيســـــَق َمـــــن َمل يُـــــزاِحمِ 
 

ــــــــا ّــــــــاَم َمعــــــــرَِفيت ِ ــــــــن َعــــــــَرَف األَي  َوَم
 

 َوِبالنــــــــــاِس َرّوى ُرَحمــــــــــُه َغــــــــــَري راِحــــــــــمِ 
 

ا تدعو إىل القسوة يف معاملة الناس، وإىل االنتقام منهم،  فظاهر هذه األبيات أ
ف اإلنساين، ولكن قبل أن ندُعَو إىل رفضها، علينا أن وهذا ال يتوافق مع الُعر 

  نتساءل ماذا حيصل يف نفوسنا حني نقرؤها؟

الذي حيصُل أن كلَّ إنساٍن َمرَّت به ظروف تعرَّض فيها لظلِم الناِس وإيذائهم، 
ونشأت يف قلبه رغبة االنتقام، ولكنه كبتها حتت سلطان الُعرف والتقاليد، واحلّس 

ساحمة. وحني يقرأ هذه األبيات ُحيّس بتناغم إحساس اجلمايل الذي مي
ُ
تدح العفَو وامل

ا مرفوض سابقً  ، االشاعر مع إحساسه، فيميل إىل الطمأنينة، على حني أن مضمو
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  فال خوف من بناء موقف فكرّي عليه.

من األفكار نقبلها من الشعر وال نقبلها من النثر، ومن  اوهلذا السبب نرى أن كثريً 
ك، ما زعمه أحد الشعراء أنه سأل عطاء بَن أيب رَباح عن ُحكم الُقبلة َحرام هي أمثلة ذل

  )١٢( أم حالل، قال:

: هــــل يف تــــزاُورٍ  َِكــــيَّ
 ســــألُت الَفــــىت امل

 

 وقُبلــــــــــــــِة ُمشــــــــــــــتاِق الُفــــــــــــــؤاِد ُجنــــــــــــــاحُ 
 

 فقـــــال: َمعـــــاَذ اِهللا أن يـُــــذِهَب التـَُّقـــــى
 

ِـــــــــــــــنَّ ِجـــــــــــــــراحُ   تالُصـــــــــــــــَق أكبـــــــــــــــاٍد ِ
 

ا من حرارة الدمع، وفيما يلي أبيات  يذكُر فيها صاحُبها ما يبُثُّه بني كلما
وصدق العاطفة، وأسرار احلب، وخالصة التجارب، كلُّ ذلك يُهديه للقارئ، ليتلذَّذ 

  )١٣( عرب مرآة األبيات مبا ُحيسُّه هو من عاطفة جتيش وأمل يشتعل، يقول:

 َســقيُت الشــعَر مــن دمــع العيــون
 

 ومــــن شــــوق الفــــؤاد ومــــن حنيــــين
 

 وُعـــــــــذُت بـــــــــه وقبَّلـــــــــُت القـــــــــوايف
 

ـــــــــــَر يل شـــــــــــجوين  فأبكـــــــــــاين وفجَّ
 

ـــــــــــــــــــ  افهأنـــــــــــــــــــذا أعانقـــــــــــــــــــه مطيًع
 

 وأمـــــــــــزُج فيـــــــــــه شـــــــــــكِّي بـــــــــــالَيقنيِ 
 

 وُأخــــرُِج فيــــه مــــا ُختفــــي ضــــلوعي
 

صــــــــون
َ
 مـــــــن األســــــــرار واحلُـــــــبِّ امل

 

 فيـــــــــأَنُس َمـــــــــن يُطاِلُعـــــــــه وَيســـــــــلو
  

ـــــــــونِ  ـــــــــه ويلـــــــــي للجن  وأُنســـــــــُب في
  

  لسلوك الفردي والجماعي:بناء القيم وتقويم ا -ارابعً 

قال عمر بن اخلطاب: تعلَّموا الشِّعر فإن فيه حماِسَن تُبتَـَغى وَمساِوئ تـُّتقى. وقال 
وعلِّمهم الشِّعَر يَنُجُدوا وَميُجُدوا، أي «عبد امللك بن مروان للشَّعِيبّ معلِّم أبنائه: 

                                                           
  .أخبار النساء البن اجلوزي )١٢(
  .األبيات لصاحب البحث )١٣(
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يب ولده، والشعُر جيب على الرجل تأد«وقال معاوية:  )١٤(.»وُكَرماء ايكونوا ُفرسانً 
  )١٥(.»أعلى مراتب األدب

فللشعر أثر يف بناء الِقيم كالشجاعة واملروءة والِعّفة والصدق والكرم، ألن الشاعر 
ا أحدً  فإنه جيلوها يف ُصَور حمبَّبة إىل النفوس، وحني  احني يفتخر بالقيم أو ميدح 

ستحيي منها اإلنسان، يهجو فإنه ُيظهر اخرتاق القيم يف صورة تنفُر منها الطباع وي
  ويدخل شعره النفس بال استئذان، وقبل أن يطرق باب العقول.

ونلُت الرئاسَة  : عّلموا أوالدَكم الشِّعَر فإّين أدركُت اِخلالفةَ قال معاويةُرِوي أن 
على الِفراِر  بأبياِت ابِن اإلطنابِة، فإنين يوَم اهلرير ُكّلما عزمتُ  املنـلةىل هذه إووصلُت 
  قوَله: أنشدتُ 

 أبَــــــــــــــْت يل ِعّفــــــــــــــيت وأىب َبالئــــــــــــــي
 

 وأْخـــــذي احلمـــــَد بـــــالثَّمِن الـــــرّبيحِ 
 

 وقـــــويل ُكّلمـــــا جَشـــــَأْت وجاَشـــــتْ 
 

ــــــدي أو َتْســــــَرتحيي َــــــِك ُحتَْم  مكان
 

  )١٦( ي أو تسَرتحيي.دفأثبُت وأقول: مكانِك ُحتمَ 

علـى   أبياته الـيت خَرَجـت اوهذا قطري بن الُفجاءة، يثبت يف ساحات القتال، ُمردِّدً 
  نفَسه: اكلِّ لسان، وَردَّدها ِمن بعده كلُّ َمن وَقف يف تلك املواقف، قال ُمصبـِّرً 

ـــــــوُل هلـــــــا، وقَـــــــْد طـــــــاَرْت شـــــــَعاعً   اأَق
 

 ِمــــــــن األَْبطــــــــال: َوْحيــــــــِك ال تـُرَاِعــــــــي
 

ــــــــــْومٍ  ــــــــــاء يـَ ــــــــــأَْلِت بَق ــــــــــو َس  فِإنَّــــــــــِك ل
 

 علــى اَألَجــِل الــذي َلــِك َلــْن ُتطــاعي
 

ـــــــــــوْ  اَفَصـــــــــــبـْرً 
َ
 اِت َصـــــــــــبـْرً يف َجمـــــــــــاِل امل

  

ــــــــــــــَتطاعِ  ــــــــــــــوِد ِمبُْس ــــــــــــــُل اخلُُل  َفمــــــــــــــا نـَْي
  

                                                           
  .نور القبس للحافظ اليغموري )١٤(
  .العمدة البن رشيق )١٥(
  .نضرة اإلغريض للمظفر العلوي )١٦(
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أعرف يف هذا  وهذه األبيات تشجع أجنب خلق اهللا، وما«قال ابُن ِخلِّكان: 
  )١٧( ».الباب مثلها، وما صدرت إال عن نفس أبية وشهامة عربية

وحضُّوا ومن القيم اليت يُرسُِّخها الشِّعُر الِعّفُة، إذ معَظُم الشعراء أمُروا بالِعّفة 
يئة النفس هلا دون تصريح، وهذا أيضً اصرحيً  اعليها، إما أمرً    ا، وهذا كثري، وإّما يف 

كثري، ولكنه مما ُحيصِّله املرء وهو ال يدري، ومن أمثلة ذلك قول العباس بن األحنف 
  :الً متغزِّ 

 أَبكـــــــي الَّـــــــذيَن َأذاقـــــــوين َمـــــــَودَّتـَُهم
 

ـــــــــدوا  َحـــــــــّىت ِإذا أَيَقظـــــــــوين لِلَهـــــــــوى َرَق
 

 جــــــاروا َعلَّــــــَي وََمل يوفــــــوا ِبَعهــــــِدِهمُ 
  

 وفــوَن ِإن َعِهــدواقَــد ُكنــُت َأحَســبـُُهم يُ 
  

ــــــــَن الــــــــُدنيا َوُحــــــــبُُّكمُ   َألَخــــــــُرَجنَّ ِم
  

ــــــــِه َأَحــــــــدُ  ــــــــواِنِح َمل َيشــــــــُعر ِب ــــــــَني اَجل  َب
  

فالقارئ حني يُطالع هذه األبيات، تصطَبُغ نفُسه حبالة من األمل املرضي، 
بَّب، فيكتفي من احملبوب بأن مينحه حلظات مثل هذه ومسحة من احلزن احمل

اللحظات اليت عاشها حتت سلطان األبيات، ويكون ذلك داخل أسوار الفضيلة 
  والعفة ال خارجها.

رشدين، 
ُ
وهناك فرق كبري بني أن يتلقَّى اإلنسان هذه الِقَيم من أفواه اخلطباء وامل

اع والَعواطف، فالطريق األول طويل ألنه وبني أن حيصِّلها عن طريق الشِّعر بلغة الطِّب
ا، وبني  يأيت من جهة العقل، والنفُس تشّك يف كل ما يأتيها من العقل وُخيالف رغبا
الرفض والقبول رحلة طويلة من الرتدُّد، وبني امليل إىل املنفعة أو الرغبة أمد طويل من 

  الصراع النفسي والتفّكر. 
فإنه يدخل إىل النفس مباشرة، مث يتسلَّل  -شعر وهو طريق ال -أما الطريق الثاين 

فوق حجر يف بناء املبدأ إىل أن  افيه حجرً  اإىل العقل بني اللحظة واألخرى، واضعً 

                                                           
  .يات األعيان البن ِخلِّكانوف )١٧(
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يكتمل. فتكون النفُس هي اليت فرضته على العقل وثبََّتته فيه، كما لو حتوَّل اللصُّ إىل 
  تائب زاهد، وألقى بعد ذلك َوعَظه على القاضي.

وسيلة لبناء القَيم واملبادئ، وتشجيع اإلنسان على التحّرك حنو  اإذً  فالشعر
طموحه، حترَُّك العامل بدقائق األمور، وما تُفضي إليه الدروب، ويف هذا الباب يصدق 

  قول أيب متام:
ــعُر مــا َدَرت  ولــوال ِخــالٌل ســنَّها الشِّ

 

كـــــارِمُ 
َ
ُـــــؤَتى امل ـــــَن ت ـــــن أي ـــــال ِم ـــــاُة الُع  بُغ

 

ر كبري يف بناء شخصية اإلنسان، ألنه يشعر بأن له يف ميدان وحلفظ الشعر أث
الس باحلديث واحلوار.  ا. وللشعر أيضً االعلم واملعرفة نصيبً  دور عظيم يف إغناء ا

الُس ُتدار على أخبار الشعراء ونوادرهم وألغازهم وحماسِن شعرهم،   افقدميً  كانت ا
  ويف ذلك قال أبو نواس:

ــــــــــُب عــــــــــنهمُ  أتَتبَّــــــــــُع الظَُّرفــــــــــاءَ   أكُت
 

 كيما ُأَحـدَِّث َمـن ُأحـبُّ فَيضـَحكا
 

*****  
يف بناء الثقافة والشخصية، وله فوائد كثرية،  اعظيمً  امما سَبق يتضح أن للشعر أثرً 
حتّفظوا األشعاَر : «أنه قال اخلطاِب  عمر بنِ ُميكن تلخيصها فيما روي عن 

ويعلُِّم حماِسَن األعماِل،  ،األخالقِ  ىل مكارمإاألخبار، فإّن الشِّعَر يدعو  وطاِلعوا
األفعاِل، ويفُتُق الِفْطنَة، ويشَحُذ القرحيُة، وحيدو على ابتناِء املناقِب  ويبعُث على مجيلِ 

َيِب، وحيضُّ على عن األخالِق الدنيئِة، ويزُجُر عن ُمواقـََعِة الرِّ  واّدخار املكارِم، وينهى
  )١٨(». الرَُتبِ يلمعا

                                                           
  .ُنضرة اإلغريض يف ُنصرة القريض للمظفر العلوي )١٨(



  ١٥٥

  
  
  

 اَخِصيَصات التـَّْرَداد أسلوبي و  »يا بن آدم« حديث:
  )أسلوبية جمالية في الخطاب النبويدراسة (

  
  )∗(محمد األمين خالديد. 

  المقدمة 
هذا مما يذيع يف ية ال تقل أمهية عن مجال اإلجياز؛ و أسلوب التكرار نكتة بيان

بنور اهلدي،  ممتلئصنعة نظم بديع الا يف التكرار معً از و إذ مجع بني اإلجي خطابه 
عد وال حتصى يف علم العربية التكرير مرادفات ومعادالت بيانية معجمية ال تُ وللتكرار و 

ن العريب ا عجيبة يف البيابل وقد أخذ صورً  ،كالتكرار  ؛ حيث إن التـَّْردادخاصة البديع
؛ )١(»االرتداد الرجوع. و د الرتديد..الرتدادى، صرفه ...و يْ دِّ رِ  و اا ومردودً ا ومرد رد  هُ دَّ رَ «

  التكرار .فالرتديد و الرتداد كالتكرير و 
قد ورد يف القرآن العظيم ، و عيةاإلقناه غاياته البيانية والتوصيلية و ل هذا األسلوبو 

نه ؛ وقد قيل عن التكرار إعينةغريه كي يؤدي رسالة خمصوصة للمتلقني يف أْسيقة مو 
، وله فوائد منها خالفًا لبعض من غلط حماسن الفصاحةأبلغ من التأكيد وهو من «

  )٢(.»الكالم إذا تكرر تقرر ،، وقد قيلالتقرير 
                                                           

 والرتاث من اجلزائر.باحث يف األدب  )∗(
، ١ج،، بريوت لبنانادي، القاموس احمليط، دار اجليلآبيي الدين حممد بن يعقوب الفريوز حم  )١(

  .وكذا يف املزهر صيغة تـَْفَعال،: لسان العرب مادة ردَّ . كما ينظر٣٠٤ص 
 ،بريوت لبنان ، دار الفكر،اإلتقان يف علوم القرآن ،ن جالل الدين السيوطيعبد الرمح  )٢(

  . ٦٧، ٦٦ص: ،٢ج
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١٥٦

ومنه فاحلديث القدسي يشع بدالالت جليلة ليس من اهلّني اخلوض فيها إال على 
وكذا البيان النبوي، إال أن األمر  ،من الرجوع إىل القرآن الكرمي ملعرفة خصائصه بـَيِّنة

والتحّوط يف الوقت نفسه حيمل  ،يان يكون مدعاة إىل احلذراجللل يف حبث هذا الب
فهي جنيسة اخلطاب القرآين، فليس من  ،الدارسني على االلتفات إىل هذه اخلُُطب

  منها دون علة موضوعية. شُ والتخوُّ عن حبثها  جية البحث العلمي الصدُّ العدل يف منه

  نموذج الدراسة
إن اهللا عز وجل يقول يوم «:  رسول اهللا قالقال:  -   -ن أيب هريرة ع

؟ وأنت رب كين. قال: يا رب كيف أعودُ دْ عُ فلم تَـ  القيامة: يا ابن آدم مرضتُ 
عدته  ا مرض فلم تعده. أما علمت أنك لوالعاملني. قال: أما علمت أن عبدي فالنً 

ك فلم تطعمين. قال: يا رب وكيف أطعمك؟. تَ مَ استطعَ  لوجدتين عنده؟. يا ابن آدم
العاملني. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟ أما وأنت رب 

علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين. 
قال: يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العاملني. قال: استسقاك عبدي فالن فلم 

   )٣(.»أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عنديتسقه. 
بعض اخلصائص  طُ سْ ارية ومتوضعها ههنا حيسن بالدراسة بَ ولبيان الشبكة التكر 
يف مستويات تتقصى ابتناء اللغة والداللة يف حوار مشهدي  ،اللغوية والبيانية واجلمالية

 ،واحلضور التوقعي ،الداللة قَي◌ُ بْ ض يوم قيام الناس لرب العاملني؛ لكنه مشهد سَ عرِ يَ 
فاملستويات إطالالت خمتلفة من أوجه د فعل القراءة؛ فجرَّ  ،ألنه حيصل يف الدنيا

  متقلبة عديدة تضيء خمزون الداللة وفيض اجلمال البياين.

                                                           
د. عبد الرمحن طالب، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،  األحاديث القدسية الربانية،  )٣(

  .١١، ١٠م، ص١٩٩٩ - ه١٤١٩
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  مستويات النظم البياني في الترداد
  المستوى اإلفرادي:  - ١

تتنازع هذا املستوى بنيتان صرفيتان متماشجتان تؤلفان شبكة البيان النصي يف 
ما يصطنع بني الض َحتُْدثهذا احلديث، وعملية اإلسناد  مائر واألفعال؛ فهما بنيتان 

  متاسك النص وتواشج أجزاء اخلطاب.
ومعلوم يف هذا النص حضور شبكة ضمائرية كثيفة تتنوع بني املتكلم واملخاطب 

 ا، استخبارً اوجوابً  الً وهي أطراف الرسالة البيانية ضمن تعاقبية احلوار سؤا ،والغائب
ائعها الفعلية يف الزمن املاضي احلقيقي/ الدنياوي، ؛ وتلك حمادثة مشهدية متت وقاوإقرارً 

؛ ومهما يكن من سحر هذه لكنها حمادثة مستقبلية موصولة بالزمن املنتظر األخروي
 ار للمتلقي كي يربط بني احلاصل واملرتقب معتمدً البناء اللغوي ميسَّ  املشهدية، فإن

تمعة من خالل تعانق الضم ائر باألفعال على اختالف اجلمل الوحدات البيانية التصويرية ا
  تها وشبهها كما يف اجلداول التالية:تها وامسيِّ فعليِّ 

  

 أطراف الرسالة
  

 الضمير الجلي (المتصل)

  اهللا
(المرسل/ المتكلم  ١

 أنا)

  ابن آدم
(المتلقي/  ٢

 المخاطب أنت)

  العبد
(المخبر عنه/  ٣

 الغائب هو)

 

  مرضت (التاء)
  فلم تعدين (الياء)

  ياء)عبدي (ال
  لوجدتين (الياء)

  استطعمتك (التاء)
 فلم تطعمين (الياء)

  أعودك (الكاف)
  أما علمت (التاء)
  أما علمت (التاء)

  أنك (الكاف)
  لوعدته (التاء)

 لوجدتين (التاء)

  مل تعده (اهلاء)
  عدته (اهلاء) لو

  عنده (اهلاء)
  أنه (اهلاء)

  فلم تطعمه (اهلاء)
 لو أطعمته (اهلاء)

  الضمائر المتصلة. نادإس): ١جدول ال(
 طرفا الرسالة

 نوع الضمير 
  اهللا ١

(المرسل إليه/المخاطب 
 أنت)

  ابن آدم ٢
 (المرسل / المتكلم أنا)

  الضمري اجللي
 (املنفصل)

  وأنت رب العاملني 
 وأنت رب العاملني

  وأنت رب العاملني 
 وأنت رب العاملني



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٥٨

  ناد الضمير المنفصل الجلي) إس٢الجدول (
لةأطراف الرسا  

  
 نوع الضمير

من المرسل(ابن  ١
  آدم)

إلى المرسل إليه(اهللا)

  من المرسل(اهللا) ٢
إلى المرسل إليه(ابن 

 آدم)

العبد (المخبر  ٣
  عنه/

 الغائب)
  الضمري اخلفي املقدر

 (احملذوف)
  أعودك (أنا)
 أطعمك (أنا)

  فلم تعدين (أنت)
  مل تعده (أنت)

  مرض (هو)
  استطعمك (هو)

  الضمير الخفي المقدر المحذوف ناد) إس٣الجدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمير 

المتكلم عن اهللا النبي  ١
  صلى اهللا
 عليه وسلم

المتكلم عن ابن آدم  ٢
  النبي صلى
 اهللا عليه وسلم

  الضمري اخلفي املقدر
 (الغائب / هو)

  يقول يوم القيامة ....
  قال أما علمت ....

  يا رب كيف أعودك
 قال يا رب وكيف أطعمك

  ناد الضمير الخفي المقدر الغائب) إس٤الجدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمير 

  المرسل (اهللا) ١
 المتكلم أنا

  المرسل إليه (ابن آدم) ٢
 المخاطب: أنت

  الضمري اخلفي املقدر
  (املنادي واملنادى)

 من العايل إىل السافل

  يا ابن آدم (الداعي)
  يا ابن آدم
 يا ابن آدم

  )يا ابن آدم (املدعو
  يا ابن آدم
 يا ابن آدم

  ناد الضمير الخفي المقدر بالنداء) إس٥الجدول (

 طرفا الرسالة
 نوع الضمير 

  المرسل (ابن آدم) ١
 المتكلم أنا

  المرسل إليه (اهللا) ٢
 المخاطب أنت

  الضمري اخلفي املقدر
  (املنادي واملنادى)
 من السافل إىل العايل

  يا رب (الداعي)
  يا رب
 يا رب

  دعو)يا رب (امل
  يا رب
 يا رب
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١٥٩

  ر بالنداءناد الضمير الخفي المقدَّ ) إس٦الجدول (

بكثرة متنوعة  موجوديف بنية اخلطاب؛ وهو  يّ ومبحث الضمائر ذو حضور أساس
حلوار، وبنية الضمائر تلك ذات إجياز الرسالة البيانية اجلامعة بني السرد وا معمتعددة 

ال خيفى «ظائف والدالالت كما أنه الو  ُصنفوت خمتلفة حسب تلك اجلداول لتنماز
الدور الذي تقوم به اإلحالة ضمريية كانت أو إشارية، يف ربط أجزاء خطاب 

ناد والربط بني الضمري إلسففاعلية اإلحالة هلا متظهر بارز هو عملية ا )٤(،»معني
وبشىت صوره وأنواعه ما بني جلي (متصل) و(منفصل)  اأو امسً  الً أكان فع ،واحملال إليه

داليل واجلمايل، عناية بتفعيله الرتدادي الب ر، لذلك ختص الدراسة الضمريَ مقدَّ  وخفيٍّ 
تكتسب أمهيتها بصفتها نائبة عن األمساء واألفعال والعبارات « ما دامت الضمائر

كلمة أو عبارة أو مجلة أو عدة مجل. وال تقف   واجلمل املتتالية؛ فقد حيل ضمري حملَّ 
ا تربط بني أجزاء أمهيتها عند هذا احلدِّ   الً النص املختلفة، شك؛ بل تتعداه إىل كو

بسبب  ،سرعة وسيولة داللية ، وهلذا جيد املتلقي ُيسرًا يف زمنية االستيعاب)٥(»وداللة
االقتصاد البياين وتكثيف العبارة واختزاهلا بنيابة الضمري عنها خاصة اختزالية الضمري 

(املنفصل)،  ضغاط أقوى منه يف الضمري اجلليففيهما ان ،(اخلفي) واملتصل املسترت
طويل النفس الداليل، وهذا من  الً بنيته القصرية يف مسافة البيان يضم حممو  معوالضمري 
ر، مث إن انتشار الضمائر يف اخلطاب يصنع الثَّ  ضمري يف بيانية العربية وإيقاعهامجالية ال

فكك يف متواليات الكالم، جمال للت فال ،من شبكته الوحدات الدالة املتالقحة فيما بينها
  روح التماسك النصي وتنوير الِفَكر املبتغاة. مما يعزز
ا من الضمائر اليت ال عبارة (يا ابن آدم مرضت فلم تعدين) جتمع حشدً  الً فمث

                                                           
  . ١٧٣ص  ،م١٩٩١: ١املركز الثقايف، بريوت، لبنان، ط حممد خطايب، ،لسانيات النص  )٤(
 .١٣٧ص، ١صبحي إبراهيم الفقي، ج علم اللغة النصي،  )٥(
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١٦٠

ها املسترت ضمري املتكلم املنادي الداعي يف الوقت غىن عنها يف داللة الكالم؛ فخفيُّ 
ملخاطب املدعو، ألن الرسالة الندائية تستوجب طرفني، مث نفسه ال بد من ضمري ا
(مرضت) متكلم وكذا ضمري خفي مقدر للمخاطب (فلم  ضمري جلي متصل يف فعل

تعدين) يف حني ضمري جلي متصل (ياء املتكلم) فالعبارة أوجز ما يكون لكن الرتداد 
الضمري من  الضمريي فيها قد ورد مخس تارات ليعلم دوره يف تناسج اخلطاب، ألن

   آكد الروابط يف صناعة النص واجلملة وإقامة الداللة.
دية مثل عْ لية والبَـ بْ ومن فاعليات التموضع الضمريي األداء التوصايل باإلحالة القَ 

ا مرض فلم تعده)، فتاء (علمت) حتيل إىل هاء (تعده) (أما علمت أن عبدي فالنً 
ا إىل (فالن) وحتيل إىل حتيل بعدي اخلفي يف (عبدي)  »هو«ضمري الا، كما أن بعدي 

، يف ديةعْ ضمري هو يف فعل (مرض) واهلاء املتصلة يف فعل (تعده) وهذه إحاالت بَـ 
كلما ربط ضمري الحق بسابقه لتتعني حدود الفعل   الً قب جترين عملية اإلحالة حني أ

ة وحدثه والضمري ووصفه، وكل يؤدي إىل تناغم يف السياق وتراص املكونات البياني
ا اخلاصة والعامة؛ وترداد الضمائر بأنواعها املكثفة املتكاثرة تنشئ تضمام   )٦(ابدالال

وترداد ضمائر الغائب يف اإلخبار بنفي العبادة واإلطعام واإلسقاء له  ا يف البنية.ُحمكمً 
داللة الرتاخي الذي اتصف به ابن آدم وختاذله يف االستباق إىل اخلري، ويف ضمائر 

 اع العبد احملتاج وقد تُرك وشأنه.تكررة صورة مشهدية قامتة دالة على ضياهلاء امل
ني العبارات بقوة ارتكاز إضافة إىل الداللة العميقة هاته فإن مثة وظيفة تالصق قوي بو 

 ،وضمري الغائب يذكر فيكون قرينة لفظية دالة على االرتباط مبذكور متقدم« اهلاءات
زلة ذكره؛ ـزل منـجري ذكره أو قيام داللة عليه تتن وذلك أن الشيء ال يضمر إال بعد

ومن آليات النظم )٧(.»ا هي قرينة املرجع اليت تفيد االرتباط واملطابقةن قرينته دائمً أي إ
 رة ( وأنت رب العاملني) ثالث مراتالصريف البديع للبنية الضمائرية أن تكررت عبا

                                                           
  أي مطلق التضام والتصاّف.  )٦(
  .٨٠، ص١سلوم، دار احلوار، سورية، ط تامر نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب،  )٧(
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ناد ، حييل إىل إساسقى جمازً طعم ويُ اد ويُ عابن آدم بأن اهللا تعاىل يُ  ُفجاَءةِ ا بعد تعقيبً 
لرزاق بكل ما يعلق دوابه األفعال البشرية إىل اهللا تعاىل عالمة على تكفل اهللا الشايف ا

 مذنبٍ  وإشهادُ  مقتنعٍ  خاصة، مث إن عبارة (وأنت رب العاملني) برتدادها إقرارُ وعباده 
 اطب صاحب اجلالل تعاىل ُمركزً وحاد عن أمر اهللا تعاىل؛ وابن آدم خيا اع أجورً قد ضيَّ 

على ضمري (أنت) وفيه إعظام؛ لذلك ال يرد ترداد الضمري إال ألداء غاية بالغية مثل 
  )٨(.»خطاب املستحضر يف القلب والذهن، ويكثر هذا يف خطاب الذات اإلهلية«

ومن املباحث الصرفية اليت هي ظاهرة يف نسيج اخلطاب القدسي املدروس بعد 
مبحث الفعل ذي العالمات الظاهراتية الناتئة اليت تستوجب الدرس،  ،مبحث الضمري

وميكن اختزاهلا يف جتليني اثنني؛ مها صيغة استفعل والصيغة املركبة من حرف النفي 
والفعل؛ والتحليل الصريف ال حيرز موقعه يف السياق إال إذا اتسم بتفعيل داليل مجايل 

هامة تتوقف على معرفتنا بفاعلية اللغة، ومن هنا فإن دالالت «صيغي يف نظم النص 
على نشاط  اما مل يكن مرتكزً  الً اوميكن القول بوجه عام إن البناء الصريف لن يكون فعَّ 

فاعلية السياق. أما البناء الذي ينظر إليه مبعزل عن هذه الفاعلية أو هذا  الرتكيب أو
رتاط فعلي ك الفاعلية اشوبرهان تل )٩(.»االنشاط فال بد أن يكون قريب املرمى واضحً 

(استسقيتك/ استسقاك) على طريف الفعل ومها ابن آدم (استطعمتك/ استطعمك) و
وعبد اهللا (أخوه)؛ فرتكيب بناء النص يقوم على تنازع كل األطراف على عملييت 

  اإلطعام واإلسقاء. 
، الً طوي امنً واتا داللة حتمل فعل الرتداد يف ِطالب الطعام واملاء ز والصيغتان ذ

، وتردادمها يوحي باإلحلاح وقد )١٠(»أشهرها الطلب معانٍ «وصيغتهما استفعل هلا 
وردا من جهتني، جهة أوىل من اهللا تعاىل وجهة ثانية من العبد، مث إن ورودمها على 

                                                           
 .١٢٠، ص٢٠٠٢، اب العرب، دمشقحسني مجعة، احتاد الكتَّ  يف مجالية الكلمة،  )٨(
 .٩٩تامر سلوم، ص نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب،  )٩(
 .٤٠، ص١٩٨٨سكندرية، اإلعبده الراجحي، دار املعرفة اجلامعية،  الصريف، التطبيق  )١٠(
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الطلب من ابن آدم الذي رد أخاه من غري إطعام  استجابةهذه الشاكلة يؤكد انتفاء 
صرار واإلعراض، فكانت الصيغة هاته خمتارة لتنقل صورة أو إسقاء، فقوبل اإلحلاح باإل

رغم جميء الصيغة حاملة لداللة بابن آدم والعبد، وذلك بفعل حركية الفعل املتوثبة، و 
ا يف منظومة اجلمال ولدى املتلقي قبل يوم فإ ،املضي املستمر يف النظام اللغوي

 اظور فتجعله مشهودً نالقيامة ذات فاعلية مشهدية تستقرب البعيد وتستعجل امل
؛ وههنا تكمن إبالغية املشهد األخروي يف بيانية احلديث القدسي، وفيه قريًبا احاضرً 

ما فيه من إنقاذ النفس البشرية قبل وقوع الواقعة، وكم هي هذه اخلصيصة مشهورة يف 
ا خطري حساس يف االدّكار والوعظ والردع والتنبيه بل اإلقناع  نصوص عدة، ألن شأ

ا) ا (موضوعي ا حقيقي شهاد، وشدة مثل هذه املعاين والدالالت تكون باعثً واإل
الجتالب البناء املخصوص الذي يفي حبقها كهذا الرتداد الصيغي (استفعلتك/ 

هو  كهذه  ، إضافة إىل اإليقاع الناجم عن صيغ)١١(استفعلك/ استفعلتك/ استفعلك)
  ظل الصيغة املختارة املرتجم للموقف النفسي.

هي (فلم تعده)، (فلم تطعمه)، (فلم فما الصيغ املركبة اجلميلة املرتددة يف النص وأ
ونعين بالصيغة املركبة البنية الصرفية املتكونة من حرف + فعل أو من فعل «تسقه)، 

ثله صيغة و الفعل أو فعل الكينونة وما ما الكينونة وما ماثله + فعل، حيث يعد احلرف
، )١٢(»بة قد شكلت ظاهرة أسلوبية متميزةذه الصيغ املركواحدة ذات داللة واحدة، ه

وباألخص يف نص مكثف غري طويل،   ،ترد يف إطار الرتداد حنيوهي آكد يف التميز 
كهذا احلديث القدسي؛ فجمع بني مجاليتني من اإلعجاز يف أعلى مكان ترداد عبارات 

                                                           
وحروف الزيادة (ا. س ت) وقد دخلت على الفعل داللة اخلرب اإلنكاري، وهو ضرب بالغي   )١١(

ينقل إنكار املخاطب طلب العبد السائل، وهذا يعزز وظائف الرتداد الصريف بالغيا...، انظر: 
املؤسسة اجلامعية للدراسات جميد عبد احلميد ناجي،  يب البالغة العربية،األسس النفسية ألسال

   .١٤٠ص  م،١٩٨٤-ه ١٤٠٤: ١والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
 . ٩٧ص ،١٩٩٣د.م.ج، اجلزائر،  رابح بوحوش، ي،ري البنية اللغوية لربدة البوص  )١٢(
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  خمصوصة مع إجياز وقصد ليس بالكالم املسهب املسرتسل. 
الصيغ اجتماع بني حرف النفي واجلزم (مل) والفعل املضارع (تفعل)  ويف تلك

وقد انتفى فيه الفعل، فحال العبادة واإلطعام  )١٣(وهي تعرب عن املاضي املستدمي
ا يف  واإلسقاء منعدم، ولكن إعجازية هذه الصيغة املركبة يف اخلطاب القدسي أ

من جهة السياق  أّماضى، سياقها السردي معلقة بيوم القيامة لتحيل إىل ما م
ا حتيل إىل حاضر املتلقي ومستقبله؛ وهذا من فوائد اإلطالق يف عبارة  املشهدي فإ
(يا ابن آدم) وهي مجلة خمتارة يف اخلطاب القدسي مثلها مثل قوله تعاىل يف كثري من 
السياقات القرآنية (يا أيها الناس)؛ مجلة تؤسس خلاصة من خاصيات التلقي يف بيانية 

  النص القدسي وإبالغيته.
ات، وقد تقابلت هنا إيقاع الرتداد الصيغي والصريف هلذه العبار  وليس خيفى
الطرفني، إضافة إىل  يشي بانقطاع الصلة واملودة بني التحدث صوتً أدوات النفي(مل) 

اية كل مفصل لتوحي بنهاية كل (إيقاع صيغة  تفعلة) اليت تتعاقب على األذن يف 
مما ينشر نغمية جرسية يف الفواصل بسبب التناسب النغمي، مما  مشهد على حدة،

ا صورة املنع اليت  ا املسؤول ذلك  يُواِجهيؤدي بالصوت إىل أن ينتقل إىل احلركة وكأ
(مل تفعله) داللة ترداد  السائل أو املريض، وترداد احلروف الساكنة يف تلك الصيغة

  املنع ورمبا الطرد والقهر والنهر... 
هناك نوع من األلفاظ يرسم صورة املوضوع، ولكن ال جبرسه الذي يلقيه يف و «

ه الذي يلقيه يف اخليال، ولأللفاظ كما للعبارات ظالل خاصة يلحظها األذن، بل بظلِّ 
 )١٤(،»احلس البصري، حينما يوجه إليها انتباهه، وحينما يستدعي صورة مدلوهلا احلسية

لقي يف تقبل الصورة السمعية ومدى أثر تلك ح مهمة املتواألستاذ سيد قطب يوضِّ 
نه وصف املتلقي ذاك بأنه بصري وصاحب يف عملية التلقي والتوصيل، حىت إ املهمة

                                                           
 .٢٤٧لثقافة، الدار البيضاء، املغرب، صمتام حسان، دار ا : اللغة العربية معناها ومبناها،ينظر  )١٣(
 .٧٩- ٧٨سيد قطب، دار الشروق، بريوت، لبنان، ص  التصوير الفين يف القرآن الكرمي،  )١٤(
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انتباه؛ ولعل مثل هذه احلال سبب من أسباب الصناعة املشهدية يف اخلطاب القدسي 
لقي قبل فوات تقع زمنيته النهائية بعد، لكنه واقع يف زمنية ابتدائية توقظ املت ملَّاو 

وهي مستويات  ،الفرصة بآليات تبيانية كالرتداد الصيغي والصريف والصويت واإليقاعي
   )١٥(تتداخل فيما بينها كما يرى الباحث هنريش بليث.

على بنية  اي قائم أساسً ـظاهرة الرتداد الرتكيب : حبثُ المستوى التركيبي - ٢
هدية، مما هيأ للرتاكيب أن اخلطاب القدسي املدروس يف أنه ذو بنية حوارية مش

تنقسم قسمني اإلنشاء واخلرب، واملالحظ غلبة احلوار على السرد واحتواؤه له، كما أن 
 «هذه الرتاكيب ختتصر يف نظام املثاين واألزواج الرتكيبية اليت تؤالف بني اإلنشاء واخلرب

ائية يف النص لتخدم ثن ترسَّختإن ثنائية اجلملة العربية، خربية وإنشائية، 
  والشكل التايل يعكس هذه اهلندسة الرتكيبية للحديث املدروس:  )١٦(،»الضدية

  فصيلة التركيب األول:

  .يا ابن آدم مرضت فلم تعدين
  .يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين
  .يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين

ا النداء الذي هو قنا ة فالفصيلة األوىل افتتاحية تؤطر النص الكامل، وأسلو
اإلرسال بني ذات اهللا تعاىل واملخاطب (ابن آدم)؛ وفحوى الرسالة (مرضت فلم 

يف الوقت نفسه  ،ي للفصيلة إنشائي ندائي على أساس احلوارـتعدين)؛ فاإلطار الرتكيب

                                                           
البالغة واألسلوبية، هنريش بليث، تر: د.حممد العمري، منشورات دار سال،  نظر:ي  )١٥(

 .٤٢- ٤١، ص ١٩٨٩: ١املغرب، ط
الشيخ  جملة الفضاء املغاريب،، (مقال) ابن محاد منوذجً بنية اخلطاب الشعري، مرثية بكر   )١٦(

  .١٥٥، ص١م، ع٢٠٠٢ -ه١٤٢٣بوقربة، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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يضم رسالة اإلعالم باملرض وعدم الزيارة وهذا خرب يتلو اإلنشاء؛ ومنه فالفصيلة 
فسه للرسالتني (استطعمتك فلم تطعمين) (استسقيتك جمموع تركيبني كالزوج؛ واألمر ن

فعل  ثنائية فرعية بني فعلني فعل اإلجياب مث جيدفلم تسقين)، واملتدبر يف تركيب اخلرب 
ي التفريعي يف الفصيلة ـ؛ ومنه يالحظ فعل الرتداد الرتكيبالسلب يف كل الرسائل الثالث

ال تستقيم بنيته «ليه)، والنداء املخاطب (املرسل إالذي يؤكد غاية واحدة هي عصيان 
واملنادى وجواب النداء، : أداة النداء، ةالنحوية والداللية إال باعتماد عناصره الثالث

من أنواع اجلمل العربية؛ ألنه منط لغوي، متميز يف اللغة العربية، ذو  انوعً  فنعده إذن
  )١٧(.»ملصطلحاتلة الندائية) أدق ام تام. وتفيد هذه النتيجة أن مصطلح (اجلمعًىن 

فأداة النداء (يا) واملنادى (ابن آدم) وجواب النداء (مرضت فلم تعدين) وهو 
تركيب أسلويب منتظم األجزاء ووجه من أوجه اإلرسال والتواصل، والرتداد واضح يف 

  على االنتباه إىل فحوى الرسالة. النداء ثالث مرات كلها حتث املنادى

  أما الفصيلة الثانية:

  .كيف أعودك؟ وأنت رب العاملني  قال: يا رب
  .قال: يا رب كيف أطعمك؟ وأنت رب العاملني
  قال: يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العاملني.

وفيها تكرار النداء وهو طلب ينبعث اآلن من املرسل إليه على شاكلة التعجب 
واالندهاش؛ نداء مصحوب باستفهام وكالمها أسلوبان إنشائيان يعدان من مسات 

الضطراب يعلق  ياالقائم بني اهللا تعاىل وابن آدم، فجواب النداء يرد اآلن إنشائ احلوار
كيف أعودك؟/ كيف أطعمك؟/ كيف أسقيك؟) وهي تركيبات تردادية باملرسل إليه (

اجلو النفسي املتوتر للمتكلم يف مشهد ذي هول أمام عظمة اهللا تعاىل، لكن  ُتْظهر
                                                           

حممد   خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين، دراسة صوتية تركيبية، )١٧(
 .٢٣٧، ص٢٠٠٣كراكيب، دار هومة، اجلزائر، ط: 
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ية الثالثة املبتغاة يف جنيستها الندائية هو منح اجلميل يف هذه الرتاكيب االستفهام
ن اإلبالغ مَ كْ زمن سابق حلدوثه الفعلي، وهنا مَ  املتلقي صورة هذا اهلول املوقفي يف

كأنه يدعو   اعلى ضمري املطلق) مناديً رتاكيب اليت تنطق بلسان ابن آدم (هلذه ال
مره ال يدري كيف يف حرية من أ اويلتجئ إىل اهللا تعاىل وقد ظلم نفسه مستفهمً 

  .!حيامي عن نفسه
ة وهي صورة واحدة متوحدة،  فاهلرع بالرتكيبات الندائية إىل اهللا تعاىل متجانسة متشا

  ت غري متحدة يف استفهامات متجددة.لكنها ترتدد ثالث مرات بدفعات خمتلفا
، ذاك الشق األول منه، وقد غالب فيه اإلنشاء اخلرب بنداء اوتتضمن الفصيلة زوجً 

واستفهام، حىت إذا انقضت مرحلة الطلب واجللبة والفزع أعقبتها مرحلة الوعي واهلدوء 
ي الزمي فيه إشهاد وإقرار بذكر ـواليقني برتكيب خربي يثبت الربوبية هللا تعاىل، يف ترداد تركيب

  املتلقي حقيقة الرجوع إىل اهللا تعاىل والفرار إليه يف كل األحوال واألهوال.

  ثة :والفصيلة الثال

  مرض فلم تعده؟ اقال : أما علمت أن عبدي فالنً 
  قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟ 

  استسقاك عبدي فالن فلم تسقه؟ أما قال :
ا تذكري يكون يف تركيب استفهامي رد اهللا تعاىل خملوقه ابن آدم، وال يُذكِّروهنا 

 امتعجبً  اقبل مندهشً ابن آدم من  ه بهعلى صيغة الرتكيب االستفهامي الذي توجَّ 
جاحظ العينني باهت الوجه، إال أن االستفهام هنا إحالة إىل تقرير ما مل يؤده ابن 

يفيد التوبيخ، وقد  بالغيا اوكأن فيه غرضً  ،واإلسقاء آدم من واجب الزيادة واإلطعام
اظر املتكافئ يف الفصيلة الثالثة بتنوع يف الرتداد وهندسة تركيبية فلم يقع التن حدثتْ 

وحدات األزواج كما يف الفصيلتني السابقتني، فال أثر للتطابق الكامل عدا يف 
ه إدارة احملادثة املشهدية ولفظ (عبدي) مث أداة النفي قال) وب( وحدات فعل القول
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ا تشاكلت يف غري تطابق كامل، إذ ورد يف ( فلم) أما الوحدات البواقي فإ
أما علمت) فقط، واحتد االستفهام الثاين (  احتاد يف وحدةاالستفهامني األول والثاين

املخالفات البيانية إمياءات دقيقة إىل اختالف   هذهفالن)؛ ويفمع الثالث يف وحدة (
كل تلك احلاالت اليت أنظمة الرتاكيب وهي اإلحياء بتخاذل ابن آدم عن فعل اخلري يف 

بني احلضور  الً لوحدات وتباينها قليتنوع ا ىأملت بأخيه، والتخاذل ذاك هو الباحث عل
والغياب؛ فعبارة (أما علمت) تستقر يف الزوج األول والثاين من الفصيلة ومل تستقر يف 
الزوج الثالث ذلك ألن تردادها يف األول والثاين ضروري ذكره حيث حتقق ترداد (أما 

ج الثالث ألن سياق وزيادة يف التفريع، لكنه غاب يف الزو  اعلمت) يف الزوج الثاين إحلاحً 
االستسقاء أخطر من املرض واجلوع، فالعطش يستوجب النجدة بأسرع وقت فوري، 
وهذه آلية أسلوبية مباغتة حيث حذف الرتداد الثالث (أما علمت) لإلخطار بأمر أبلغ يف 

  الداللة وآكد باالنتباه والعناية.

بد ومثة وقفة أسلوبية تباين األزواج يف ذكر الع اال حذفً  اوعن فنية التلوين ذكرً 
ا/ أنه استطعمك عبدي فالن) (استسقاك عبدي تردادية موحية (أن عبدي فالنً 

فالن) فال جتانس يف الرتدادات سوى لفظ (عبدي) وهذا ثبوت له إمياءة إىل حال 
وصف لصورة البؤس واحلاجة كما يف الرتداد تقرير و  ،العبد املريض اجلائع الظامئ

 تعاىل يف ضمري الياء املتصل وهنا ظل داليل على عناية اهللا النتساب العبد إىل اهللا
بني   حني مثة حتول للرتدادات األخرىيف تعاىل هلذا املخلوق وكبري حرمته يف عينه 

يف الزوج األول ألنه زوج يبتدأ به يف  دَ رَ ، فالتأكيد بأن وَ اوغيابً  ااألزواج حضورً 
تها األوىل وإمنا أضيف إليها اهلاء ألداة يف هيئالثاين فلم يؤكد با أما يف الزوج ،التأكيد

عالمة على كرب اخلطيئة اليت وقع فيها املرسل إليه، يف  ،للربط واإلحالة إىل العبد نفسه
لسياق احلذف الذي أصاب  احني ال أثر ألداة التوكيد يف الزوج الثالث إطالقا تبعً 

ف بيانية أسلوبية تكثِّ عبارة (أما علمت) فسقطت من الزوج الثالث؛ وتلك شجاعة 



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٦٨

ر يف املتلقي فتحرز املكانة املناسبة، بل تشرك املتلقي يف النص فتشع أدبية تؤثِّ 
ا يبعده عن الرتابة اجلافة الساكنة؛ ا أسلوبي االستيعاب وصنع الصورة وتزيد الرتداد تلوينً 

  فهو ترداد يتموسق والقصد األسلويب ويتالقح معه.

يئة (فالنً ومثة التخالف يف لفظ (فال ا بالنصب، ) تنوينً ان) فجاء يف الزوج األول 
 ،بالرفع؛ واللفظ نكرة فيؤدي معىن اإلطالق اوأما يف الزوج الثاين والثالث (فالن) تنوينً 

 ،ألن صورة هذا العبد واحدة يف التعميم، لكنها يف الواقع تسري مسرى التخصيص
رض والعوز، والتنوين مع فيخص هذا االسم كل من جرى عليه هذه احلال من امل

التنكري ُيشرب الرتكيب بأدبية مائزة تشد بنية الرتكيب فتؤكد داللته، ويدعو الدكتور 
تنوين التمكني ويقال له تنوين الصرف، ألنه يلحق االسم املعرب «حسني مجعة هذا 

فهذه الوحدة البنائية أضفت على الرتكيب توشية خاصة يف الداللة؛  )١٨(»فو املصر 
ا) يتناسب وسياق التأكيد بعد (أن) كما ان كذلك فإن النصب املبتدئ به (فالنً وملا ك

بعد ذلك  أن اخلطاب يبدأ بإطالق التنكري وبتنوين النصب، وكأن املرسل إليه مل يتنبَّ 
ضمن الزوجني التاليني ففي ذلك إشعار للسامع أن  االعبد، وأما يف تنوين النكرة رفعً 
لزوج األول من اخلطاب، كما أن السياق يف الرفع تبع العبد قد ُعلم بعد تركيب ا

للفاعلية املسندة إىل العبد وحركية املشهد خالف الرصد األويل يف امسية الزوج األول 
) اأن اللزومية بفعل (مرض) اختصت بالنكرة املنونة (فالنً  ا) وثبوتيته، علمً ا(أن فالنً 

) تستدعي اشرتاكه مع املرسل إليه؛ االواصفة ذلك العبد، لكن النكرة املنونة (فالنً 
ا يستحضر الصورة وحتوهلا من هيئة  فحركة التنوين تنقل السامع والقارئ إىل مشاهد 

وتغدو قضية التعريف أوالتنكري حالة من حاالت «لتخالف احلركة  اإىل أخرى تبعً 
رسالة اللغة يف عملية التشكيل والصياغة وعالقتها بالداللة فهي حبق أثر فين ممتع و 

تؤدي وظائف حمددة كما قال رومان جاكوبسون، وقد أدرك مجالية ذلك كله عبد 
                                                           

 .١٦٣حسني مجعة، ص يف مجالية الكلمة، )١٨(



  ديد. حممد األمني خال -» يا ابن آدم«حديث 
  

١٦٩

عن التمتيع الفين يف  الً وفض )١٩(،»القاهر اجلرجاين خاصة والبالغيون اآلخرون عامة
/ فالن)، فإن مثة وظيفة التقنيع واإلقناع الداليل، وهي اتلك احلال وهي تنكري (فالنً 

  أعظم غاية من رسالة الناص. ، وتلكاناجحً  اتكفل قارئً 

ا فيصل ما يف تلك احملاورة وردود املرسل إليه، وهو  وعن الفصيلة الرابعة فإ
اإلعالم باملصري وخيبة املرسل إليه الذي هان عليه أن يعطل فعل اخلريات فيبوء 
باحلرمان من رضا اهللا تعاىل، وكم هي حرمة اهللا تعاىل البن آدم لو خشي ربه، أما 

  !عنده يستجيب ألوامره ونواهيه فرائضه ونوافله...؟ اأن يكون ربه موجودً يكفيه 

  ؟دته لوجدتين عندهعُ  أما علمت أنك لو

  أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟

  أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي.

وهذه األزواج الرتاكيبية زيادة يف تعميق االستفهام من الرب تعاىل إىل ابن آدم، 
خيه يف حاجته والتلطف به، فجاءت الرتاكيب مزدانة استجابته ألعلى عدم  أصرَّ وقد 

ذا تضاعف أزواج  ،مبضاعفة الطلب االستفهامي بأسلوب الرتكيب الشرطي و
يتلوه  خربيا ازوجً  ،عام وهو إنشائي طليبالفصيلة هذه حبيث حيتوي زوج االستفهام ال
لزوج اخلربي هذا تركيب الشرط الذي جبملة امسية متصدرة بأن، يف حني يتضمن ا

أداة الشرط مث فعله مث جوابه؛ وهذه الكثافة يف تراكيب الفصيلة  ،ينقسم ثالثة أقسام
اية املشاهد القصصية يف هذا املوقف املتصور ذهني  الواقع حمتواه يف ا األخرية حتكي 

  احملاسب به يوم اآلخرة. الدنيا عمليا

                                                           
 .١٦٥حسني مجعة، ص  يف مجالية الكلمة، )١٩(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٧٠

تماع املكّونات اإلفرادية للنص القدسي من باجالمستوى التردادي:  - ٣
الصرف إىل املعجم إىل الرتكيب يتبّني جمال املكون الصوري الكلي العام، وله ثالثة 

  أوجه بارزة هي:
  الترداد الداللي العام للموضوع: - أ

املوضوعات اجلزئية من املرض والعيادة واالستطعام وعدمه واالستسقاء  مع تنوّع
وع الذي هو وحدة النص/ اخلطاب مكون داليل متوحد فحواه وعدمه، فإن املوض

وعدم  بني أوامر الرب  تتقلَّب ،إيصال الداللة الكلية الناطقة مبتقابالت معنوية
ي تؤكده فاء العطف، ـابن آدم هلا، وهي صور معنوية ختضع لسرد زمين ترتيب استجابة

ذه الداللة تتضاعف زمنية احلكي اخلطايب لتحيل إىل  زمن األمر  ،زمنني غابرينو
مث زمن غابر مستدمي هو زمن التذكري  ،وزمن عدم االستجابة لألمر ،بفعل املعروف

  العالق بقراءة النص وتلقيه يف كل زمان ومكان ولدى أي إنسان تلّقى النص.
ل الداللة بني املرسل واملرسل إليه هذه املنظومة الرتكيبية من توصيومن آليات 
طوفات عليها؛ فهي حامل بياين على مجع الداللة مث تركيب صورة املعطوفات واملع

املعىن الكلي بعد األجزاء، فيحمل املتلقي نفسه على املناظرة بني السابق والالحق 
فتجتمع لديه الرسالة تامة غري منقوصة، وهلذا  ،والكائن واملنعدم واحلاضر والغائب

، وهذا يف )٢٠(»لعطف هو التناظريذهب أمحد املتوكل إىل أن املبدأ الذي حيكم ا«
  صدد احلديث عن مبدأ اإلشراك يف املستوى الداليل.

واحلديث عن اإلشراك يف الداللة مدعاة إىل ذكر األدلة املوضوعية واملعنوية اليت 
وابن آدم املتلقي وقد حاد عن طلب  ،كوجود املوىل تعاىل اآلمر  ،اإلشراك الداليل ّيئ

يف اجلمل املعطوفة املتناسقة  الً شراك من املعىن إىل املعىن ممثاملوىل، فينتقل جمرى اإل
 ا فتكتمل صورة الداللة.يشد بعضها بعضً 

                                                           
 .٢٦٣حممد خطايب، ص  لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب،  )٢٠(



  ديد. حممد األمني خال -» يا ابن آدم«حديث 
  

١٧١

وإن اختلفت يف  ةبني تلك الرتدادات الثالث اوقارئ هذا النص ال جيد اختالفً 
ا تفصيل وبسط للموضوع الواحد، ومثة عالقة ج ا فإ امعة بني املعطوف جزئيا

ي عالقة التضاد يف غالبها (مرضت فلم تعدين/ استطعمتك فلم واملعطوف عليه ه
  تطعمين/ استسقيتك فلم تسقين).

يف هذه املثاين األوائل  الً جمم اا متوحدً داللي  الً وبرتكيز مرتّو يُلغي الدارس حق
(مرضت فلم تعدين/ استطعمتك فلم تطعمين/ استسقيتك فلم تسقين)، فيحتاج 

ينظر عادة « بني عالقة اإلمجال بالتفصيل لذا ر شأنه مااإلمجال إىل تفصيل بياين آخ
إىل العالقات اليت جتمع أطراف النص أو تربط بني متوالياته (أوبعضها) دون بُُدّو 
ا عالقات داللية، مثال ذلك  وسائل شكلية تعتمد يف ذلك عادة، ينظر إليها على أ

مل/ املفصل ...، وهي يف نظرنا عالقات العموم/ اخلصوص، السبب/ املسبب، ا
حتقيق  اعالقات ال يكاد خيلو منها نص حيقق شرَطْي اإلخبارية والشفافية مستهدفً 

     )٢١(.»ا يف ذلك بناء الالحق على السابقدرجة معينة من التواصل، سالكً 
وحضور هذه العالقة بقطبيها مشروط وجود أحدمها باآلخر عالمة علمية حتمية 

ا تردادية اختزالية ال تطول مسافتها  على فاعلية الرتداد ونفاذية إبالغيتها، واجلميل أ
ا مرّكزة مكثّفة تفي بالداللة املتغّياة يف أسرع وقت وبأدق إفهام.   الزمنية، بل إ

واحملاورة بني اهللا تعاىل وابن آدم تفصيل متديدي لُيعني قوة الداللة واملعىن (قال: 
ا مِرَض ل: أما علمت أن عبدي فالنً يا رب كيف أعودك ؟ وأنت رب العاملني ؟ قا

  فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده ؟...)
مل (يا ابن آدم مرضت فلم تعدين) قد يؤدي باملتلقي إىل  فاملثىن األول ا

اإلغماض واإلغالق حىت حد اإللغاز فال يعقل درجة الداللة العليا وهي نسب املرض 
إذا به متلّق ُيسَعُف ا هو كذلك ايف سبحانه وتعاىل)، وبين(اخلالق الش إىل الذات العلية

                                                           
  .٢٦٩، ٢٦٨لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، حممد خطايب، ص  )٢١(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٧٢

ملة املكّتمة نشرً  مول مبعية املنشور يعضد  ابه فتنشر له الداللة ا يف املثاين الثواين، وا
  انسجام اخلطاب وتضام أجزائه ويُفّسر غوامض النص وإْغرابَُه.

  إيقاعية الحديث القدسي وتردادها: - ب
  عية يف احلديث القدسي تقسيمني مها: ميكن تقسيم اإليقا

إيقاعية داخلية منشؤها بناء الصوت ومباين األلفاظ والسياقات الرتكيبية املنتظمة 
ملفاصل  ابائتالف أو اختالف، مث إيقاعية خارجية صائتة تربزها الفواصل القدسية تبعً 

ني هاتني إال الدالالت الكربى والصغرى؛ ومهما يكن ال ميكن متييز ما بني اإليقاعيت
من جهة الدراسة التدرجية، فهما صنعتان إعجازيتان متماشجتان حكمهما البياين 

  املعىن الكلي للنص وبه جيتمعان ال يفرتقان.
إذا كان مظهر جتلي اإليقاع «و واإليقاع الداخلي تبع للفظ وهندسة الصوت،

ها، فإن مظاهر اخلارجي هو احلركات والسكنات املتزنة يف مددها ومقاديرها وأدوار 
جتلي اإليقاع الداخلي هو منطوق اللغة بوجه عام، فاألصوات اللغوية إيقاعية بالقوة، 

 ايف النص انتظاًما وتوزيعً  وإيقاعية بالفعل إذا انتظمت وحايثت يف انتظامها وتوزيعها
  )٢٢(.»ينتج اإليقاع صوتيا

وترتّبت وفيه ومثة خصيصات نغمية إذا ما تكّررت ويف ِعقد صويت قد انتظمت 
نشأ عن ذلك إيقاع ينبعث من استجابة النفس وتعاملها معه بتلق جيد  ،متوضعت

ي؛ فإن ـتصطفي ذاك االصطفاف الصويت والرتكيب ابـَْرَدُه القارئ والسامع ألن مثة روحً 
تلك الروح مشعة بنور اللغة املنتقاة وغايتها إفهام اإلنسان وإقناعه ما دامت لغة 

ك وتعاىل ارتضاها للخلق ابتغاء إقباهلم على مأموراته ونفورهم عن الوحي واحلق تبار 
  منهياته.

                                                           
د.م.ج، وهران، د. خمتار حبار،  فته،ي القدمي يف اجلزائر إيقاعه الداخلي ووظيفالشعر الصو   )٢٢(

  .٢٧ص ،م ١٩٩٧اجلزائر، 



  ديد. حممد األمني خال -» يا ابن آدم«حديث 
  

١٧٣

ا نوعان؛ نوع أفقي يتكون من توحد الرتدادات وإيقاعية احلديث القدسي داخلي 
اإليقاعية مقذوفة ذات وحدة معنوية (يا ابن آدم مرضت فلم تعدين، قال: يا رب  

ا مرض فلم تعده. ت أن عبدي فالنً كيف أعودك؟ وأنت رب العاملني. قال: أما علم
 ع لدى متلقي هذا الرتداد يظل حياأما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده)؛ فالتوق

، وكل الرتدادات متناغمة ذات اواحدً  اا ما دامت الوحدة املعنوية َتسرد مشهدً ثابتً 
بن آدم نفس متشابه يف تواٍل حركي ينهمر يف صوتية نفسية خمصوصة؛ إذ الرتدادة (يا ا

مرضت فلم تعدين) حاملة املتلقي على توقع الرتدادة (قال: يا رب كيف أعودك؟) 
ذلك أن املخاَطب حممول على اإلجابة رغم أنفه، وهذا من إعجاز التوقع اإليقاعي 

بل له من قوة  ،وتلقيه يف اخلطاب القدسي فهو موسوم بإجياد االستجابة لدى متلقيه
، الً إليه يُدفع املتخّيُل وعليه حيمل مح هديا ضاجامش ااجلرس اخلفي ما يُبث حسً 

وهكذا يصري أمر كل الرتدادات اإليقاعية األفقية وهي منظومة بنغمية املسافة البيانية 
حتسُّس اإليقاع  - اوناظرً  اوقارئً  اسامعً  -على املتلقي  املؤقتة بقدر حمسوب ُميلي

خياطب الروح يف اإلنسان والعظمة  القدسي الذي تطمئن إليه النفس قبل السمع ألنه
ال من نغم  ،يف الذهن والوجدان يف القلب، وهلذا فحياة اإليقاع من عطاء املعىن وغناه

 حسيا نفسيا ااملتلقي فيكون إيقاعً  بِّ بلُ  الصوت واللفظ حيث الداللة هي اآلخذة
قاعه، ناسب إيختييل صور ذهنية ت ،يوحي يف نفس املتلقي« فوق جرس الصوت الذي

، والبالغيون الرتاثيون قد عربوا عن هذه الظاهرة امعينً  وُتشيع يف نفسه جوا نفسيا
بتجسيدهم الصورة اليت يوحيها جرس اللفظة بشخوص حية تتناسب واجلو املوسيقي 

  )٢٣(.»النفسي الذي حيدثه إيقاع اجلرس
ا البيانية  دامت واألمر نفسه يتكرر مع باقي الرتدادات اإليقاعية األفقية، ما مسافا

املَزّمنة واحدة متناظمة متناغمة ليتم تشابه الوحدة املعنوية فيما بينها وبني الوحدة املعنوية 

                                                           
  .٥٦األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، د. جميد عبد احلميد ناجي، ص   )٢٣(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٧٤

فيتفق وقع املشهد السابق مع املشهد الالحق لتطابق هناك قد احتد مع  ،اليت تليها
ة اإليقاع يف املرض إيقاعية النغم؛ هلذا ال كبَري فرٍق يذكر فيما بني األثر الذي ترتكه ترداد

والعيادة وبني تردادة االستطعام واإلطعام كما تردادة االستسقاء واإلسقاء، واألثر غاية  
، لذلك يظل الشعور مبضمون هذه املشاهد  اوتوقعً  اكربى من احلديث القدسي إقناعً 

كاإليقاع النفسي والداليل املرتدد كلما قرئ هذا النص أو مسع، وبأخص يف حال احلوار 
وهكذا جند يف هذا احلوار اجلو الذي ينقل لنا أجواء اآلخرة.. من «ملشهدي املتوقع ا

  )٢٤(.»أجل أن نعيد النظر يف مواقفنا يف الدنيا
وأما النوع الثاين يف اإليقاع الداخلي فعمودي خيتص بتخالف الوحدات املعنوية 

يقاع العمودي ؛ أي إن اإلمن جهة االنتقال من حقل إيقاعي داليل أول إىل آخر تالٍ 
اخلفي يتم بفعل املقارنة بني وقع املشهد السابق مث الالحق؛ فإن صورة اإليقاع من 

(يا ابن آدم مرضت فلم تعدين. قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب  مفصل
و عدته مرض فلم تعده. أما علمت أنك ل االعاملني. قال: أما علمت أن عبدي فالنً 

بن آدم استطعمتك فلم تطعمين. قال: يا رب وكيف يا الوجدتين عنده) إىل مفصل (
أطعمك؟ وأنت رب العاملني قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟ 
أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟) هي صورة التقابل بني معىن خفي 

فوقه  لد املتلقي حىت إذا ما استجمع داللة ذلك املعىن وقع معىن خفي آخريف خَ  قرَّ 
يؤكد تكرارية اللفظ املطابق للمعىن نفسه كما بني (يا ابن آدم) األوىل والثانية والثالثة؛ 
ففعل الواحدة تلو األخرى حيدث اإليقاع العمودي اخلفي خفاء األثر الذي ترتكه 
نداءات من الرب تعاىل إىل اإلنسان، وقس على ذلك يف كل أجزاء الرتدادات 

  اإليقاعية األخرى.

                                                           
  .١٧٩، ص٢حممد حسني فضل اهللا، ج احلوار يف القرآن،  )٢٤(



  ديد. حممد األمني خال -» يا ابن آدم«حديث 
  

١٧٥

 إيقاعيا اسجً ك اإليقاع اخلفي األفقي مع اإليقاع اخلفي العمودي يقيم نوتشاب
فو اخصيبً  ذلك ألن « اوتركيبً  ااوزة نغم الصوت إفرادً متج ،تتيقظ له النفس وإليه 

ما أثار الوجدان  ااإليقاع يف حقيقته ليس ما صفق يف األذن فحسب، ولكنه أيضً 
مما يثبت أن النفس حمط اإليقاع  )٢٥(،»يوحرك املشاعر ومحل على االنفعال الداخل

األصيل، فلو كانت األمساع حمل اإليقاع حلق لغري العقالء أن يتأثر باإليقاع؛ فالنفس 
ا ما هي نفس مؤثر فيها فتغدو مؤِولة ما وقر يف أقطارها بعد البشرية املتلقية خطابً 

عية خفية تتواىل يف فر شرطني مها متنظم وحدات إيقاتلقي األذن؛ وال يتم ذلك إال بتو 
مث فاعلية الرتداد يف املتلقي وقد شد ذهنه به؛ وهذا كله قد  ،دفعات بيانية ثابتة املسافة

علم األسلوب التطبيقي بفرعيه، السياقي واألثري، قد «تكفلت به بعض املناهج مثل 
 على حنيمن فحص املكونات اللغوية...  اأسهم يف إيضاح احلدث األديب انطالقً 

من  على اكتشاف الظاهرة الفنية - أي أسلوبية األثر–سلوبية التحليل األكرب حترص أ
ا املكان الذي جيسم يف األثر الواردة فيه، لذلك يستساع أن نسميها أيضً  خالل

  )٢٦(.»أسلوبية الظواهر
فمهمة علم األسلوب التطبيقي السياقي تُعىن بدراسة الشرط األول الذي خيص 

 ،توالية وهي تفعل فعلها النغمي املخزون داخل النفس املتلقيةتلك الوحدات اإليقاعية امل
مث علم األسلوب التطبيقي األثري وهو خمصوص بدراسة الشرط الثاين أي جس نبض 
الفاعلية الرتدادية يف ذلك املتلقي؛ ومنه ال يتحقق كمال التأثري والتأثر واالستجابة إال 

هذا من غايات االدّكار الذي دعا إليه و  ،اوجوهرً  الً بعد حتقق النظام اإليقاعي شك
القرآن الكرمي، وهو  قريب ههنا يف إيقاعية البيان القدسي؛ حيث اإليقاع املشهدي هو 

باملتلقي ما ارتبط هو  االذي يتحول إىل هاجس يظل مرتبطً  ،ذخرية التأثر النفسي اجلواين

                                                           
  .٢٩الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر، خمتار حبار، ص  )٢٥(
)، (مقال)، جملة فصول، د. عبد ج (ولد اهلدىإبداعية الشعر، منوذ افر األسلويب و التض  )٢٦(

  .١٠٩، ص ٢، ع٣مج ، ١٩٨٣السالم املسدي، مصر، يناير، فرباير، مارس، 



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٧٦

ها واحدة من نفسه بتلك الرسالة ضمن اخلطاب، من أجل ذلك فإن القراءة وتكرار 
هو كامن يف نسيج اللفظة املفردة، و « هعلى تذوق الرتداد اإليقاعي داخلاحلوامل احلقيقية 

  )٢٧(.»وتركيب اجلملة الواحدة وهو يدرك حباسة خفية وهبة لدنية
وأما اإليقاع اخلارجي يف هذا اخلطاب املدروس فيمكن استيضاحه يف األمثلة التالية، 

من عالقات تشكلية  )٢٨(اصلة القرآنية والفاصلة القدسيةمع الرتكيز على ما بني الف
 ً   .اوإبالغً  احييل املتدبر إىل وحدة اخلطابني مصدرً  اوتأثريية رسالية تتشابه تشا

لكنه  - فيما أرّجح مما قرأت - ومنه فاحلديث عن الفاصلة القدسية غري مطروق
عن القرآن العظيم  لفتأن احلديث القدسي خي مع حديث ال يبعد عن الفاصلة القرآنية،

إذ احلديث القدسي يقرأ قراءة احلديث الشريف، ومهما يكن فإن هذا  ،يف حقيقة التالوة
  ملنع ما بينهما من كبري ائتالف. االفارق الصويت التنغيمي الرتجيعي ال يكون حاجزً 

الفاصلة يف القرآن الكرمي هلا مزية هامة ترتبط مبا قبلها «والفاصلة القدسية مثل 
هلا،  اهيدً ، وكأن ما سبقها مل يكن إال متاالكالم حبيث تنحدر على األمساع احندارً  من

ظ ختل املعىن يف اآلية، ... فليست فواصل القرآن جمرد توافق ألفاوحبيث إذ حذفت ال
  )٢٩(.»قبلها من نص يف اآلية مباوأوزان، بل هلا عالقة وثيقة 

  دسية حبق وهي:ا من خصائص الفاصلة القوهذا القول يتضمن بعضً 
أ/ ارتباط الفاصلة مبا قبلها أي التطابق الداليل بني رأس اجلملة القدسية 

ومكونات بيانية؛ واالرتباط صنو الرتابط وكالمها مظهر  ومفتتحها وما بينهما من دوالٍّ 
بياين ينسج صورة اخلطاب القدسي، إذ ما كان للفاصلة أن تكون لوال التمهيد 

                                                           
  .٨٨سيد قطب، التصوير الفين، ص  )٢٧(
  .الفاصلة القدسية على منوال الفاصلة القرآنية ما دام اخلطاب موصوالً مبصدرية إهلية إعجازية  )٢٨(
 ، وينظر: اإلتقان يف علوم القرآن٣٨، ٣٧بد الفتاح الشني، ص الفاصلة القرآنية، د. ع  )٢٩(

  .٧٧، ص١ج ،الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، و ١٠٠ - ٩٦ص



  ديد. حممد األمني خال -» يا ابن آدم«حديث 
  

١٧٧

 الً ول إىل منتهاها، فهي موقع الوقف وعنده يستقر املعىن كامالداليل األول الذي يؤ 
  .الً متكام

ا عالمة على  ب/ إن آلية احلذف اليت إن أصابت الفاصلة ووْقع سقوطها فإ
سالة الوظيفية؛ بل هو ما إيقاع التماسك الداليل داخل انسجام اخلطاب وإبالغ الر 

للنّـَفس الصويت واملدد الداليل للجملة  القارئ /املتلقي ألن الفاصلة توقيع بياين يتوقعه
ا على الوقع اجلمايل عند قً ات معلِّ املفيدة، ويف هذا يقول الدكتور عبد العزيز طليم

النص ذاته، الذي هو مصدره، أنه منبثق من مع إن الوقع اجلمايل، « »وولف إيزر«
يف هذا  وال ريب )٣٠(،»يؤدي إىل متثالت لدى القارئ هي ما يصبح الوقع نفسهفإنه 

ضمن النص املدروس حيث إن ابن آدم هو املقصود بالنداء وذاك داللة عظمى على 
  عناية اخلطاب اإلهلي واإلسالمي بوزن اإلنسان وإشعاره بذلك.

ج/ والفاصلة القدسية مل ُتسق إليقاع التوازن الصويت واجلرسي وإمنا رسالتها 
  موضوعية ختدم املعىن وتسري يف ظله وإمارته.

إن الفاصلة القدسية يف هذا النموذج ذات فضاءين جزئي مث   ذا نقولوعلى ه
  كلي وفحوى هذا كما يأيت:

الفضاء اجلزئي خيص املعاين الثواين اليت يتكون منها كل مفصل على حدة وهي 
(يا ابن آدم مرضت فلم تعدين) (قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني) (قال 

عدته لوجدتين  لم تعده) (أما علمت أنك لومرض ف اأما علمت أن عبدي فالنً 
عنده)؛ فهذه فواصل ثوان يتوقف عندها املعىن اجلزئي الدائر يف فلك السرد واحلوار 
ضمن تداولية تنقسم بيانيتها بتناظم جرسي خاص ينظم الدالالت ويرسخها يف 

                                                           
الوقع اجلمايل وآليات إنتاج الوقع عند وولف غانغ إيزر (مقال)، جملة دراسات سيميائية أدبية   )٣٠(

  .٥٠، ص٥، ع١٩٨٦غرب، لسانية، د. عبد العزيز طليمات، مطبعة النجاح اجلديدة، امل



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٧٨

م تق وم املتلقي، وهي فواصل نغمية ضمائرية يف غالبها حتيل إىل األعالم الذين 
وعال، وابن آدم املخاطب وأخيه  فاعلية احلوار والسرد من ضمري رب العزة جلَّ 

السقيم (فلم تعدين/ فلم تعده/ عنده)، مث هناك فاصلة تتقاطع ونظام الفاصلة القرآنية 
العاملني)، وميكن اعتباره  ذات تنغيم معجز وترنيم عذب املخرج عميق الداللة (رب

مدى التعالق املشرتك يف نظم اخلطاب املعجز بني القرآن  حييل إىل تناصا إيقاعيا
  العظيم واحلديث القدسي.

 معز مضمونه ـوفضاء هذه الفواصل الثواين منضغط بناؤه حمبوك نسجه مكتن
ا تتناغم والوقع  قصر اجلمل الفواصلية، وهي سريعة يف إيقاعيتها الفورية والربقية أل

جتليات الفواصل القرآنية (يوم القيامة)؛ وهذا من  احلدثي الذي خيتزله املشهد القيامي
للنظم اخلاص يف كل موضع، وتابعة  االقرآنية إشعاعً  ملوسيقاوملا كانت هذه ا« القصرية

لقصر الفواصل وطوهلا، كما هي تابعة النسجام احلروف يف الكلمة املفردة، والنسجام 
لقرآن أحس بذلك اإليقاع األلفاظ يف الفاصلة الواحدة ... وحيثما تال اإلنسان ا

يف السور القصار، والفواصل السريعة، ومواضع  اواضحً  االداخلي يف سياقه؛ يربز بروزً 
يُعربَّ  فحسم املوقف املشهدي يف يوم احلساب )٣١(.»التصوير والتشخيص بصفة عامة

فترتادف الفواصل القدسية ُمعلمة ُمنذرة بإملاعات اإليقاع املشحون  عنه جبمل قصرية،
  !دالالت املصري واألحكام الربانية املاضية يف قدرها وقضائها...ب

ة وهي املفاصل الثالثة كلها بأحيازها يأما الفضاء الكل فموقعه املعاين الرئيس
ا كتقسيم فواصلي قدسي عام وفيه جتليات إعجازية منها:  ودالال

ت اهللا تعاىل ة يف ترداد بنية نغمية تتصل بذاي/ تتمثل الفاصلة القدسية الرئيسأ
  إحياًء باملوئل موئله سبحانه وتعاىل وإليه املآب، وهي الوحدات:

                                                           
 .٨٥، ٨٤التصوير الفين، سيد قطب، ص  )٣١(



  ديد. حممد األمني خال -» يا ابن آدم«حديث 
  

١٧٩

(... لوجدتين عنده/ ... لوجدت ذلك عندي/ ... وجدت ذلك عندي)، هي 
املعجز حيث يلتقي الدال باملدلول يف منتهى الفاصلة ورأس اجلمل  )٣٢(أحياز امليقاع

ود ذاته تعاىل عند ذلك املريض، واملعىن القدسية املنبئة عن كمال املعىن األول وهو وج
الثاين وهو وجود املطعِم ثوابَه عند الكرمي الوهاب واملعىن الثالث هو وجود الساقي 

  غوثَه بني يدي الرمحن املنعم يوم ال راحم إال هو.

وقُتها زمنية سرد املشهد وإبالغ رسالته )٣٣(،فاملعاين الثالثة هي موقوتة ُمبّيئة
ا رأس اجلملة القدسية وفاصلتها املعلنة عن لفظة معينة من املشهد وبيئته ،للمتلقي

  الذي يعرض املوقف واحلساب واجلزاء.

هذا النظام اإليقاعي القدسي وهو  ،/ مما أخذ بليب وعلى ذائقيت استحوذب
يتموضع يف نظم نغمي حيفظ ماء املعىن ويتجلى يف تشكل مجايل مائزِِه عن إيقاعيات 

كأنه ترسيخ إعجازي يعضد بنية اإليقاع يف القرآن الكرمي وميهد اإلبداع البشري؛ و 
  .إيقاعية احلديث الشريف وخطب النيب 

حيمل صفة التناسب والتقابل اإليقاعيني  يوشاكلة هذا اإليقاع الفاصلي الرئيس
  ا وذلك فيما يلي:  املعجزين معً 

)؛ وهو / التناسب اإليقاعي يف فواصل أشباه اجلمل (عنده/ عندي/ عندي١
وكذا  اوداللة وعددً  ااحلريف ترتيبً  هِ بَ إيقاع مكرر بإيقاعية الصوت املعجز وتناغم الشَّ 

  :اوساكنً  اتناغم الشبه يف القالب املعجز وزِنِته متحركً 

                                                           
 اكقولنا امليقات، وهو جممع زمان الشيء ومكانه كاإلحرام، وامليقاع من فعل وقع ويقع موقعً   )٣٢(

  .، فامليقاع جممع زمكانية النغم املعجزاوإيقاعً  اووقعً 
  بيئتها املكانية وموقعها يف النص. ويراد حتديد  )٣٣(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٨٠

  

  ◌ُ  /عنــَدهْ 
  ح = حركة  عنــِدي
  س= ساكن  عنــدي

باألصل  اس= (ح)= متحرك رفعً   
 وساكن بالوقف

  
  اسب اإليقاع الفاصلي يف إعجاز ترسيمة (تن  (ح) س  ح  س  ح
  الرتداد القدسي)  س  ح  س  ح
  س  ح  س  ح

ا وزِنة معجزين ا يف الشبه اإليقاعي صوتً وال يكاد السامع / املتلقي يسجل اختالفً 
ا ا إيقاعي سوى ضمري الفاصلة القدسية األوىل وبه ُخيتم  رأسها؛ ألن مثة تناغمً يف 

اهلاء (عنده) والضمريين العائدين على العبد ا آخر، يف أفقية رابطة بني ضمري ضمريي 
املريض (فلم تعده/ لو عدته)؛ فلهذا تطابق اإليقاع على اإليقاع وعليه وقع لوحدة 
الضمري املقصود به الغائب (املريض)، وكذلك للوحدة الداللية إذ لو متت زيارة 

لزيارة؛ على وجود ا -عند املريض - املخاَطب املريض لتطابق وجود الذات العلية 
 اتنماز به عن الفاصلتني األخريني تبعً  ،فاهلاء يف الفاصلة إعجاز باملخالفة اإليقاعية

ه ولذاته، ومنه فاملتلقي وراء تناسب الدال يف ذات اوليس جريً  ،لألداء الداليل والرسايل
لنظام السجع أو الفواصل يف القرآن جيده قد اختذ يف بعض األحيان وسائل « كراملدَّ 

 اجلأ إليها القرآن أو إكراهً لف األصل والقياس يف اللغة، ومل يكن يف هذا ضرورة قد ختا
إليقاع الصويت يف مماشاًة لللسجعة ألن تأيت فيما اختري هلا من مكان.. وإمنا كان ذلك 

السياق، وساعد على ذلك حتمل الكلمة نفسها لذلك الوضع اجلديد .. وكان األهم 
ا الصوتية املختارة من إحياءات نفسية عميقة من هذا هو ما حتدثه الكلمة يف  صور



  ديد. حممد األمني خال -» يا ابن آدم«حديث 
  

١٨١

ذا قد أحدثت أثرها املطلوب، وما أقدر ألفاظ القرآن وهي تستغل  -  فتكون 
  )٣٤(.»على التعبري والتصوير -  خصائصها الصوتية

ومعىن هذا أن من آيات اإلعجاز اختصاص القرآن الكرمي وكذا احلديث القدسي 
وال  -نواع اخلطاب والبيان، فاإلعجاز وتر ال كفؤ لهبسمات متفردة عن غريه من أ

فهو أعلى من أن يقارن بغريه؛ ومصدريته  -نقول إن اإلعجاز خروج عن الشعر والنثر
ا ال يشعر فيه املرء بإكراه أو إحالل الربانية حتمله على أن يتصف بإيقاع معجز أيضً 

  يف غري موضعه املتناسب معه.
لية أحدثت جديد البناء ملا يتفق ومقام املخاطب وكلمة (عندي) ذات محولة دال

واملتكلم والغائب؛ وألن الصورة الصوتية لوحدة الفاصلة (عندي) دالة على ملك 
يف مشهد احملشر وروعه، ذات ضمري حضوري يثبت  االواحد القهار وقد جتلت عيانً 

ثالثة، وأما األوىل صفة احلياة والقيومية له تبارك وتعاىل، وهذا يف الفاصلتني الثانية وال
ا (عنده) أبلغ يف ذلك امللك وأدخل ألنه ذو اجلالل واإلكرام وهو النافع  فوحد
ا تنوعت الفواصل فلم تتكرر إال ألداء  واملانع؛ فلتنوع املعاين اإلعجازية وموضوعا

  داللة جديدة عميقة.
ا من قسم املتوا٢ وهو  )٣٥(زي/ والفنية املعجزة األخرى يف إيقاع هذه الفواصل أ

واملراد هنا ما أمسيته زنة القالب  – »يف الوزن وحروف السجعة«اتفاق الفاصلتني 
ا متناغمً  الً ، وهذا يتخذ تقاب-املعجزة والصوت املعجز يف منتهى الفاصلة ورأسها 

؛ لذلك ظلت تضاعيفهاايز عن الوحدات اإليقاعية السابقة يف مدارج اجلمل و مي
ا ختتم مجل املفاصل إعالنً إيقاعية (العندية) فاصلة ق لوقع الداليل لا دسية الزمية 

  ب األذن لنغماته وأجراسه.ومتام تشرُّ 
                                                           

د األديب دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن، د. صالح الدين حممد عبد النق  )٣٤(
  .١٨٥، ص٢التواب، ج

  وغريها. ١٠٠-٩٦، ص ٢ينظر: اإلتقان، السيوطي، ج  )٣٥(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٨٢

/ وإيقاعية التقابل يف الفاصلة القدسية الرتدادية واحدة من أظهر جتليات ٣
التماسك النصي واالنسجام اخلطايب يف شد عضدية البنية الداخلية واخلارجية هلذا 

والتناسق  ويري؛ فالفاصلة آلية من آليات التناغم الداليلالنموذج املشهدي التص
وجتميع الصورة اإليقاعية الواحدة للوحدة اخلطابية اليت  )٣٦(النظمي لآليات الكرمية

  اتضحت يف الزمة اإليقاع (عنده/ عندي/عندي).
والتماشج بني اإليقاع الفاصلي القدسي والرتداد الالزمي بّني إعجازه ههنا وبه 

ضام املعنوي ىن الدوال ومقاطع اإليقاع ويقع بعضها على بعض من جهة التَّ تتماسك بُ 
  .واإلحايل مث التطابق النغمي

دقائق اإلنعامات الربانية على العبد املؤمن  ُتظهروالفواصل اإليقاعية القدسية 
ا إيقاعات مألى باستجاشته  ،التقي إذا أخذ باألوامر والنواهي واتقى شر امليعاد؛ فإ
  ز.و عليه إال االستجابة لربه عساه من اجلحيم ينجو وبالنعيم يففما 

/ ومثة عالقة وطيدة العرى بني املتلقي وإعجاز التماسك اخلطايب بسبب كثري من ٤
اآلليات البنائية والداللية واإليقاعية كالفاصلة القدسية الرتدادية، وهي تتواتر على ذلك 

 سمعيالبشر جمبولون فطرة على ذلك التفاعل الاملتلقي بالتذكري والتأكيدية املسددة؛ و 
اإليقاعي منذ تفتح السمع لدى الصيب وقد خرج إىل الكون وحباه اهللا تعاىل بالبصر 

و كذلك متفرد يف والفؤاد يف السؤال عنها؛ وبالسمع يُتمّتع باإليقاع يف اخلطاب وكم ه
ة لكل الناس، ومتعة ل متعة حسيذاته يشكِّ  ... واإليقاع يف حدِّ « اخلطب اإلعجازية

فكرية مجالية للذين يستطيعون تذوقه يف األعمال الفنية، وهو يبدو يف مجيع الفنون على 
  )٣٧(».هيئة تكرار لعنصر ثابت، وعلى هيئة تناسب وتناسق وتوافق

                                                           
  .٨٩-٨٤سيد قطب، ص  ينظر: التصوير الفين،  )٣٦(
ة للنشر موسوعة اإلبداع الفين، د. نبيل راغب، مكتبة ناشرون، الشركة املصرية العاملي  )٣٧(

  .٥٩م، ص١٩٩٦، ١لوجنمان، لبنان، ط



  ديد. حممد األمني خال -» يا ابن آدم«حديث 
  

١٨٣

وتكرار وجود الذات العلية والطعام والشراب ضمن الفواصل يف مكان (العندية) 
ذا مكون نغمي حي اوقد تردد ثالثً  فر أثره يف السامعة وهي تصغي إىل جالل اخلطاب 

عندي/ عندي) كي يـَْيُسر  اجلمال املستماز املتجسد يف الفاصلة وزنتها املعجزة (عنده/
فيرتك أثره الفّياض يف نفس املتلقي؛ وهلذا فَتْشَكال املتحرك والساكن برتداد  ادّكاره

يبهر املخاَطب وحيمله  امتقنً  انعً هندسي معجز مكنون بدالالت عالية املقام يصنع ص
أن  »ريتشاردز«ري البياين اإليقاعي، وهلذا يرى على التدبر وتوقع املوقف والتواؤم مع املث

الشكل املعقد اخلاص للتتابع اإليقاعي الزمين، وهو الوسيلة اليت متكن « الوزن هو
وهذا هو  )٣٨(،»الكلمات من أن يؤثر بعضها يف البعض اآلخر على أكرب نطاق ممكن

سحر اإليقاع أنه يسري يف صورة اخلطاب كله وبذلك يوِقع االنسجام والتضام الذي 
ا املتلقي.   يُبلغ توصالية فائزة ينعم 

/ ومن اإلعجاز نكتة التناص وهو الرتداد بالعدول واالنزياح وأدعوه ٥
كهذه   اوظيفي  اث املبىن واملعىن تردادً ن اخلطاب املعجز يْستورِ ، إذ إ»االسترياث«

الفواصل الرتدادية املقدسة اليت تكّرر الوجودية وكينونة الذات العلية يف شهود احلياة 
َوالَِّذيَن َكَفُروا سبحانه وتعاىل إذ يقول يف كتابه ّزهة هللا ـالدنيا بصورة خمصوصة من

َوَوَجَد اللََّه  اُه ملَْ جيَِْدُه َشْيئً َأْعَماُهلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاءَ 
ة وهذه اآلية الكرمية تربز لزومي ،]٣٩النور:[ ِعْنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه َواللَُّه َسرِيُع احلَِْسابِ 

الظرف:عند)؛ وهي بيان حقيق بالرتداد الُعُدويل فعل الوجود للعندية (شبه مجلة 
تعاىل الواجد احلي القيوم حياسب كل بأخذ نص من آخر؛ وذات اهللا  االستيراثي

ووجد هذا الكافر وعد اهللا باجلزاء على عمله «مته من خري أو شر نفس مبا قدَّ 

                                                           
  .٦٦نفسه، ص  )٣٨(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٨٤

؛ فالوجود وجود وعد اهللا تعاىل )٣٩(»باملرصاد فوفاه حسابه عمله الذي جازاه عليه
  الذي ال خيلف امليعاد.

عجازي الذي يوقع وهلذا فإيقاعية الفواصل القدسية ضرب من أضرب التناص اإل
 اوإسقاطً  الً يف إيضاح الصورة وإجياد التذكري وضرب املثال للقياس عليه استدال اتشاركً 

ه لو زار أخاه العبد املريض؛ ومنه فاحلديث القدسي خطاب كوجود ذلك اآلدمي ربَّ 
   ان.يفسر القرآن الكرمي ومها من مشكاة اإلعجاز سيَّ 

  

  

  

   
          

    

                                                           
  .٤٢٣، ص٦تفسري البحر احمليط، حممد بن يوسف أبو حيان األندلسي، مج   )٣٩(



  ١٨٥

  
  
  

 صورة أنطاكّية

  دية العربّيةفي المخيلة الّسر 
  

  )∗( د. أحمد علي محمد

  : المقدمة

فغاية ما يسعى إليه إمعان  ،كثرية  غراًضاال يضمُر هذا املبحُث املوجُز يف قرارته أ
وبيان السبب الذي  ،النظر يف اجلانب األسطوري املرسوم يف املخيلة العربية ملدينة أنطاكية

  ،. من أجل ذلك جممل األساطري والرموز العربيةأضيف إىل اورة رمزً جعل من تلك الص
 االنتقال إىل املدونات ومن مث ،يف بعض املصادر األدبية الً الّنظر أو كان البُدَّ من 

  .، إلبراز تلك الصورة وحتليل ما تنطوي عليه من معاٍن ورموزالسردية
  أنطاكّية في المصادر العربية:

لذا فهي مؤلفة من  ،كّية يف كالم العرب تُقاُل على الفألِ ذكر املعري أنَّ أنطا 
 ،كما تقول: الطية من طويت  ،وكية على وزن فعلة من كويت ،أنطى مبعىن أعطى
بأنطاكّية فذكر قول  وكأّين به وقد مرَّ «. ويف موضع آخر قال: )١(والنية من نويت

  :امرئ القيس
                                                           

 أستاذ األدب والنقد يف جامعة البعث حبمص. )∗(

   .١١٢م ص:١٩٧٨رسالة الصاهل والشاحج) طبع مبصر أبو العالء املعري ( )١(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٨٦

ـــــــــَة فـــــــــوَق عقمـــــــــةٍ   َعَلـــــــــوَن بأنطاكّي
  

ـــــــ   ـــــــِربِ َكُجرمـــــــِة َحنْ  ٍل أو كجنَّـــــــِة يـَْث
  

وهو الّلفظ الذي جيُب أن ُتّشتَق منه أنطاكّية لو كانت  ،وخطر له أّن النطك
كما   ،واحلق أّن أنطاكّية بتشديد الياء )٢(.»مهمٌل مل حيكه مشهوُر من الثقات ،عربية

 دورمبا ُنسبت كما يور  ،)٤(وأصلها أنطيوخيا )٣(أورد ابن منظور يف اللسان كلمة رومية
سّري «فقيل إنّه  ينَة جمرى النوادرإىل أنطيوخوس الذي جرت حكايُة بنائِِه املد ،النويري

 ،من البحر واجلبل اقريبً  ،واء واملاءراَء الختيار مكان يكون طيَب اهلحكماَء ووز 
وعيون املاء  ،؛ ألنّه جبلي حبري حيكم عليه اهلواء الغريبواختاروه ،دوا هذا املكانفوج

خارج سورها وعليه  ،وهو العاصي ،والبحرية احللوة شرقيه والبحر املقلوب العذبة حوله
 ،ذه الصفاتفعرّفوا ملكهم ه ،وفيه املراكب حتمل الغالت إليها وغري ذلك ،طواحينها

لبنائها فوجدوه يف مسافة يومني  اجيدً  اوطلبوا حجرً  ،وأخرج النفقات ،فأمر  ببنائها
ئة ومن الَعَجِل ستم ،ئة رجلألفا ومثامننائني مثانني هلا من الرجال والب عملفاست ،منها
ئة زورق لنقل احلجارة فنجزت يف ثالث سنني وم ،ئة محاروألف وتسعم ،عجلة
  .)٥( »ونصف

 ،من أنطاكّية الروماملوصوفة يف الكالم اآلنف  ،متيز بعض املصادر أنطاكّية الشام
ا مدينةاملعنية  من مدائن جهنم كما سنُعرض  باحلديث النبوي الشريف الذي ذكر بأ
  . االحقً 

اجلراح يف عهد أمري املؤمنني تعرَّف العرُب أنطاكّيَة بعد أن فتحها أبو عبيدة بن 

                                                           
  .١١٢ص: ،م١٩٧٨رسالة الصاهل والشاحج) طبع مبصر عالء املعري (أبو ال )٢(
  .٣٢١م، ص:١٩٥٢ئ ط دار املعارف أبو العالء املعري (رسالة الغفران) حتقيق بنت الشاط )٣(
  م : نطك. ،لسان العرب) طبعة بريوتابن منظور ( )٤(
حتقيق د. سهيل زكار طبع دار الفكر بدمشق   ابن العدمي (بغية الطلب يف تاريخ حلب) )٥(

  .٣/٢٤٤ص: ،م١٩٧٨



  د.أمحد علي حممد -صورة أنطاكية يف املخيلة السردية 
  

١٨٧

وكانت كما يذكر ابن األثري  ،حنو سنة مخس عشرة للهجرة ،ر بن اخلطاب عم
اكّية بأنط أْن رَّتب ،فلما فتحت كتب عمر إىل أيب عبيدة ،عظيمَة الذكر عند املسلمني«

ا مرابطة ،مجاعًة من املسلمني    .)٦(»وال حتبس عنهم العطاء ،واجعلهم 
مدينٌة عظيمة ليس يف اإلسالم وال يف بلد الروم «أنطاكّيُة كما يورد ابن العدمي 

ا يف حلف جبل ،مثلها وهو من شرقها مطل عليها ال تقع عليها الشمس إال بعد  ،أل
   .)٧( »ساعتني من النهار...

َواْضِرْب  يف كالم بعض املفسرين أّن اهللا تعاىل قد ذكر أنطاكّية يف قوله:وجاء 
اشتهر «كثري: فقال ابن   .]١٣الزمر:[َهلُْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلونَ 

رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن  ،عن كثري من السلف واخللف أّن هذه القرية أنطاكّية
  .)٨(.. .س وكعب األحبار ووهب بن منبهابن عبا

فسماها هنا  ،]٧٧الكهف: [َحىتَّ ِإَذا أَتـََيا أَْهَل قـَْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها: ويف قوله
 َوأَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن لُِغالَمْنيِ يَِتيَمْنيِ ِيف اْلَمِديَنةِ مث مساها مدينة يف قوله تعاىل : ،قرية

ا أنطاكّية . وذكر]٨٢الكهف: [ ّ   .)٩( ابن العدمي أّن ابن عباس رضي اهللا عنه قال: إ
وقيل إنّه ذكرها  ،يف بعض شعر امرئ القيس ا،كما جرى ذكرها، كما أشرنا آنفً 
  : يف شعره فمن ذلك قوله واألمكنة غري مرة كما ذكر ما حوهلا من اجلبال

 بكـــى صـــاحيب ملـــا رأى الـــدرب دونـــه
  

 رابقيصــــــــــا الحقــــــــــاِن وأيقــــــــــن أنَّــــــــــ  
  

  .)١٠(وهو حاجز بني أنطاكّية وطرسوس ،: الدرب جبلفقال الشارحون

                                                           

  ) املصدر السابق. ٦(

  املصدر السابق. )٧(
  املصدر السابق. )٨(
  .٤/٣٢٠م ص:١٩٩٢ب)  طبع يف القاهرة اية األر النويري ( )٩(
  .٣/٢٣٥بغية الطلب) ص: ابن العدمي ( )١٠(
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  وذكرها زهري بن أيب ُسْلمى يف قوله:
ــــــــة فــــــــوق عقمــــــــة  وعــــــــالني أنطاكّي

  

 وراد احلواشــــــي لونــــــه لــــــون َعْنــــــَدمِ   
  

والسيما وصفه الّلوحة اليت   ،وكذلك انطوى بعُض كالم البحرتي على ذكرها
متّثل معركة أنطاكّية اليت دارت بني  فيها صورة ،كانت على أحد ُجُدِر إيوان كسرى
  الروم والفرس وقد أشار إليها يف قوله:

 أنطاكيـــّـــــ  فـــــــإذا مـــــــا رأيـــــــت صـــــــورة
  

 وفُــــــــــــرسِ  ـــــــــــــَة ارتعــــــــــــَت بــــــــــــني رومٍ   
  

 وأنـــــــــــــو شـــــــــــــروا واملنايـــــــــــــا مواثـــــــــــــلٌ 
  

 َن يُزجــي الصــفوَف حتــت الــدِّرفسِ   
  

يف كالمهم  اكثريً   أهليهالوا أنطاكّية ودار ذكُرها وذكُر ومن الشُّعراء الذين نز 
وكان  ،وأقام فيها مدة ،ئة للهجرةقيل إنّه دخلها سنة أربعني ومخسمإذ  ،القيسراين

  ب بإفرجنيات من نسائها سلنب لبَُّه لزرقة أعينهن فقال:شبَّ 
 فرجنيــــــــــــــــــــــــــةٌ  لقــــــــــــــــــــــــــد فـَتَـَنْتــــــــــــــــــــــــــين

  

ــــــــــــــــا    يـَْعبُــــــــــــــــقُ  نســـــــــــــــيُم الَعبــــــــــــــــِري 
  

ــــــــــــــا غصــــــــــــــنٌ   نــــــــــــــاعمٌ  ففــــــــــــــي ثوِ
  

 مشــــــــــــــــــرقُ  قمــــــــــــــــــرٌ  ويف تاجهــــــــــــــــــا  
  

 وإن تـــــــــــــــــُك يف عينهـــــــــــــــــا زرقـــــــــــــــــةٌ 
  

 أزرقُ  فـــــــــــــــــــــإنَّ ســـــــــــــــــــــنان القنـــــــــــــــــــــا  
  

  مث قال يف وصف أنطاكّية:
 حريــــــــا يف الثغــــــــوِر مــــــــن بلــــــــدٍ وأ

  

 ثغــــــــرُ  كأنّــــــــهُ يضــــــــحُك ُحســــــــًنا    
  

ــــــــــــا ّ ــــــــــــرى قصــــــــــــورًا كأ ــــــــــــعٌ  ت  بِّي
  

 ناطقـــــــــــٌة يف خالهلــــــــــــا الصــــــــــــورُ   
  

 آهلـــــــــــــــة نطاقـــــــــــــــا هـــــــــــــــاالت
  

 يبســــــــــُم يف كــــــــــّل هالــــــــــة قمــــــــــرُ   
  

ـــــــــــا كّلمـــــــــــا شـــــــــــعرنســـــــــــوافر    بن
  

ــــــــــــــــاء واخلفــــــــــــــــر رقعهنبــــــــــــــــ    احلي
  

 مــــــن كــــــّل وجــــــٍه كــــــأَن صــــــورته
  

 بـــــــــــــدر ولكـــــــــــــن ليلـــــــــــــه شـــــــــــــعر  
  

 حاربَــــــــهُ  الســــــــلو مــــــــافهــــــــو إذا 
  

 الضــــــفائر الظفــــــركــــــان لتلــــــك   
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قد ُعرَف برقة غزله فمن  ،واشُتهر يف أنطاكّية شعراُء منهم أبو األعني األنطاكي
  شعره يف هذا الباب قوله:

 ال وحلــــــــو اهلــــــــوى ومــــــــن التجــــــــين
  

 ر يف ورد خـــــــــــــدهوخبـــــــــــــط العـــــــــــــذا  
  

 بلحظـــــــــــــــــي ألذيـــــــــــــــــنبَّ وجنتيــــــــــــــــــه
  

 مثــــــــــل مــــــــــا أذاب قلــــــــــيب بصــــــــــده  
  

وكان  )١١(،تقول العرب يف حديثها لكّل شيٍء يأتيها من جهة الشام هو أنطاكي
ا« ،الرشيُد ممن أحب سكناها : يا له شيخ منهم فقال ،وكره ذلك أهلها ،وقد استطا

: ألّن الطيَب الفاخر يتغري فيها أمري املؤمنني ليست هذه من بلدانك قال كيف ؟ قال
  )١٢(.»فرتكها ورحل. ،والسالح يصدأ فيها ولو كان من قلع اهلند ،حّىت ال ينتفع

؛ ألّن الرشيد لو أراد انطوى عليه اخلرب اآلنف اقصصي  امن الواضح أن مثة جانبً 
ا فالقضية كما نراه ،أن جيعلها مدينة له يف الثغور ملا عطفه قول القائلني عن ذلك

قصصية هدفها بيان قيمة هذه املدينة عند العرب املسلمني ليس أكثر، وما يدخل 
 اليس خوفً  ،ز األسطورة انصراف الرشيد عن السكن يف هذه املدينةهذا اخلرب يف حيِّ 
يغزو عاما وحيج  ألنه ممن كان ،من أن تصدأ السيوف ابل خوفً  ،من تغيري الطيب

   ا.عامً 
فلما هزمت جيوش هرقل  ،معاقل الروم يف الشام وروي أّن أنطاكية كانت آخرَ 

فاستقبل الشام وقال: السالم عليك يا  ،خرج منها حّىت إذا أتى الرُّها ،يف الريموك
  )١٣(.اسورية سالم مودع ال يرى أنّه يرجع إليك أبدً 

  أنطاكية في المدونات السردية:

                                                           
  .٢٣٦الروض املعطار يف خرب األقطار) ص:احلمريي ( )١١(
  .٢١٩-٣بغية الطلب) ص:دمي (ابن الع )١٢(
  املصدر السابق. )١٣(
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   التنين: - ١
وكان ذلك مما  ،فزع الناس منها زاد يف ،ذكر اجلاحظ أنّه كان بأنطاكّية  تنني  

رأيت الثلث األعلى من منارة «يقول:  ،يرويه أهل الشام وأهل البحرين وأهل أنطاكية
فقلت هلم : ما بال هذا الثلث  ،مسجد أنطاكّية أظهر جدًة من الثلثني األسفلني

يء إال فكان ال ميرُّ بش ،ترّفَع من حبرنا هذا ا: ألن تنينً دَّ وأطرى ؟ قالوااألعلى أج
وكانت أعلى مما هي  ،لرأس هذه املنارة احماذيً  ،فمر على املدينة يف اهلواء ،أهلكه
فأعادوه بعد  ،حذفت من اجلميع أكثر من هذا املقدار ،فضربه بذنبه ضربة ،عليه

  )١٤(».ذلك ولذلك اختلف يف املنظر
ا اجلاحظأنت ترى من ه ويف  ،أنه أسهم يف صناعة اخلرب ،ذه الرواية اليت جاء 

 ،وهذا يدلك على أن عقل اجلاحظ علمي ،الوقت نفسه وجه إليه سهام الشكِّ 
انظر كيف يفجؤك بقوله إن  ،يوظف اجلانب األسطوري يف اخلرب لإلمتاع ليس غري

وأنت تالحظ  ،مث ينسب هذه القولة إىل أهل الشام وأنطاكية والبحرين ا،بأنطاكية تنينً 
ا بالشام وال ،أن مثة مباعدة بني هذه األمكنة  تعرف ملاذا ذكر البحرين هنا وقر

أو أنه يريد أن  ،وكأنه يريد أن حييلنا على اجلانب احلكائي للرواية ليس غري ،وبأنطاكّية
مث ميضي ليؤكد املسألة  ،لبس احلكاية اسردي  الً أن مثة متخي ايرسل يف النفس اعتقادً 

فزعم أنه  ،األسطوري مبعىن أدق أو الذي جنم عنه التفسري ،اليت جنمت عنها األسطورة
وهذا منحى  ،ورأى ثلثها األخري خيتلف عن سائر أجزائها ،رأى املنارة رأي العني

 ،رأى اجلاحظ املنارة رأى العني اوالسؤال هل حق  ،ي يف فكر اجلاحظ ويف سلوكهـجتريب
 ،؟ مث يعرض على لسان أهل أنطاكية العلة يف ذلكوصف الواصفنيأم تراءت له من 

  .وهو يف ذلك جمرد ناقل

                                                           
  .٣٩الروض املعطار) ص:احلمريي ( )١٤(
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فهو ذو  ،وال يعرضها على جهة التصديق ،إن اجلاحظ ال يستسلم لألسطورة إذن
وليس ذلك فحسب بل إنّه ال يريد من قارئه أن يستسلم  ،ي كما قلناـعقل علمي جتريب

وإمنا أراد أن يصرف األذهان إىل ما تثريه األسطورة من  ا،كرت آنفً ألسطورة التنني اليت ذُ 
ويف الوقت نفسه ال يدع عقل  ،ومجال وسحر إذا ما عرضت بني أطواء الكالم فتنة

ومل « السامع ينصهر فيما يورده هلذا يبادر إىل نقض االعتقاد حبقيقة األسطورة يف قوله:
ومن العجب أنك تكون يف جملس وفيه عشرون  ،يزل أهل البقاع يتدافعون أمر التنني

وأصحاب التثبيت يدعون العيان واملوضع  ،بعضهمفينكره  ،فيجري ذكر التنني ًال،رج
   )١٥(.»وهذا اختالف شديد ،ومن يعاينه كثري ،قريب

وبقيت من كالم اجلاحظ عبارة البد من تسليط الضوء عليها وهي أن التنني زاد 
ا يف الذاكرة العربية ،من فزع الناس من أنطاكية ا مكانً  ،وهذه إحالة على صور  الكو

يقول  ،خمتلف يف جوهرها ويف هيئتها ،والتنني أسطورة ،يها تننيظهر ف اعجائبي 
وكنيته أبو مرداس، وهو  ،كأكرب ما يكون منها  ،التنني ضرب من احليات«الدمريي: 

يف فمه أنياب مثل  )١٦(،وقال القزويين: إنّه شر من الكوسج ،نوع من السمك اأيضً 
واسع الفم  ، مثل الدمأمحر العينني ،وهو طويل كالنخلة السموق ،أسنة الرماح

إذا حترك ميوج  ،خيافه حيوان الرب والبحر ،من احليوان ايبتلع كثريً  ،براق العينني ،واجلوف
تأكل من دواب الرب ما ترى، فإذا   ،وأول أمره يكون حية متمردة ،البحر لشدة قوته

 فتفعل بدواب البحر ما كانت تفعله ،احتملها ملك وألقاها يف البحر ،كثر فسادها
ا ،بدواب الرب آخر حيملها فيلقيها يف يأجوج  افيبعث اهللا هلا ملكً  ،فيعظم بد
  )١٧(.ومأجوج

                                                           
  .٣/٧٦احليوان) ص:اجلاحظ ( )١٥(
  بق.املصدر السا )١٦(
  فارسية معربة. ،الكوسج: مسكة عظيمة )١٧(
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وقد زعم بعضهم كما يروي الدمريي  ،ومن صفات التنني أنه يف غاية الضخامة
له  ،كفلوس السمك  امفلسً  ،ولونه كلون النمر ،طوله حنو فرسخني اأنه رأى تنينً 

 ،وهو ضخم كالتل ،ورأسه كرأس اإلنسان ،مسكةجناحان عظيمان على هيئة جناحي 
   )١٨(.اوعيناه مدورتان كبريتان جدً  ،وأذناه طويلتان

 ،وهو كذلك جنم يف السماء ،والتنني يف أغلب املصادر حية هلا سبعة أرؤس
مث تضرب منارة  ،ومن عجب أن ال تُرى إال يف حبر أنطاكية ،ودابة يف البحر

وكلها صور تبعثها  ،شىت يف املدونات السرديةوقد انداحت للتنني صور  ،مسجدها
ر حني سئل كيف كانت كالذي ترويه الكتب عن حديث مالك بن دينا  ،األحالم

 ا،فولدت يل بنتً  ،وكانت يل جارية ،على شرب اخلمر اكنت منهمكً «توبته فقال: 
وكنت كلما شربت اخلمر جاءت إيل وأهرقتها  ،فلما دبت على األرض ألفتين وألفتها

ا ماتت ،يعل فرأيت   ،وأنا نائم سكران ،فلما كانت ليلة النصف من شعبان ،مث إ
 ،وقد فتح فاه ،وهو أعظم ما يكون ،فالتفت فإذا بتنني عظيم ،كأن القيامة قد قامت

 ،فلست من أهلها .. فصاح صائح ارجع إيلَّ ا.منه مرعوبً  افوليت هاربً  ،وهو مسرع إيل
وإذا به ابنيت  ،التنني قد قرب مين وحتريت يف أمريفإذا ب ،طمأننت إىل قوله فرجعتاف

  )١٩(.»اليت ماتت...
 ،كان قد تأصل يف املخيلة األدبية العربية  ،ومؤدى ذلك الرمز أنه ضرب أسطوري

أعين  ،فربطه مبكان حمدد ،وملا جاء اجلاحظ حفز العقل على استدعائه بصورة واقعية
وبذلك يكون قد صنع هذا اخلرب السردي  ا،ذلك ألنّه انفرد فيما رواه آنفً  ،أنطاكّية

 ،وكان أجراه جمرى األحاديث واألخبار املوصولة باملكان ا،عجائبي  اعليه لبوسً  امسبغً 
ا الفريدة اليت حتتلها يف الذاكرة األدبية والثقافية  افنسبه إىل أنطاكية مستفيدً  من صور

  العربية.
                                                           

  .٤/١٣ص: ه١٢٧٥طبعة بوالق القاهرة سنة  الدمريي (حياة احليوان الكربى) )١٨(
  املصدر السابق. )١٩(



  د.أمحد علي حممد -صورة أنطاكية يف املخيلة السردية 
  

١٩٣

  الجرذان: - ٢
وقد جال عنها قوم وكرهها  ،جز السنانريأن جرذان أنطاكية تع«زعم اجلاحظ 

ا َسنَّأَةَ  ،آخرون ملكان جرذا
ُ
حىت كان ذلك سبب احلسر بأرض  ،وهي اليت فجرت امل

ا املثل ،سبأ والعرم املسنأة وإمنا كان  ،وسيل الَعرِم مما تؤرخ بزمانه العرب ،وهي املضروب 
أقصد أن تكون  ،عليه ومل يقل أحد غري اجلاحظ هذا القول فيما اطلعت )٢٠(.اجرذً 

أن السبب «وذكر يف موضع آخر:  ،جرذان أنطاكية هي اليت فجرت مسنأة سد مأرب
 ،فهو الذي خرقه ا، بالد سبأ جرذً وهو مسنأة جنّيب  ،الذي سلطه اهللا تعاىل على العرم

   )٢١(. إىل أن عادوا فقراء ال وعزهم ذ اوملكهم يبابً  ا،وبدل نعمتهم بؤسً 
 ،إذ يبدأ كالمه بنقل األقوال ،يف يصنع اجلاحظ أخبارهال شك أنك تالحظ ك
أو حيدث يف العقل  ا،ال يبعث يف النفس شك  ا،مسندً  احىت ليبدو كأنه يروي كالمً 

أنه رأه رأي  امن اخلرب زاعمً  افإذا به يروي جانبً  ،مث يقحم نفسه فيما يرويه ًال،جد
فهو هنا يقول  ،فه فيما رواهمع أنك ختال ،وأنت ال ختالف اجلاحظ فيما رآه ،العني

وال يبعث يف  ،وهذا قول يسوقه لإلدهاش ،لك إن جرذان أنطاكية خربت سد مأرب
واألسطورة  ،ألنه ضرب من األساطري ا،النفس طمأنينة وال حيدث فيها قناعة أيضً 

فالذي  ،شىت منها ما يتصل بالفكر ومنها ما يتصل باالعتقاد اختتزن كما تعلم صورً 
ذلك أن األسطورة ملا أسندت خراب سد مأرب  ،حظ هنا يتصل بالفكريعرضه اجلا

ا دلت على مواطن اخلطر اليت كان حيذرها العرب  ،إىل جرذ أنطاكية من أجل  ،كأ
  األخطار. الً املخاوف ومزي اذلك كان فتوحها مبددً 

وهو اجلانب  ،ومثة جانب حقيقي فيما عرضه اجلاحظ من أسطورة جرذ أنطاكية
ا وتغلبها على السنانري ا وقو ذلك يف قوله:  وقد ذكر ،الذي يشري إىل جسار

                                                           
  . ١١٨زه عن الذنوب واملقابح) ص:ـالزهر الفائح يف ذكر من تنابن اجلزري ( )٢٠(
  .٣/٢٦٦ ص: ،م١٩٤٥ر احليوان) حتقيق عبد السالم هارون طبع مبصاجلاحظ ( )٢١(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٩٤

وما يقوم هلا وال  ،لعمري إن جرذان أنطاكية لتساجل السنانري يف احلرب اليت بينها«
 ،ورمبا قطعت أذن النائم اوهي خبراسان قوية جد  ،يقوى عليها إال الواحد بعد الواحد

فأفلت اجلرذ منه ففقأ عني  ،عندنا ساور جرًذا يف بيت احلطب اوأنا رأيت سنورً 
  )٢٢(.»السنور

ا كثرية جدا ويصعب  ا أ وكان أمجع من تكلم على جرذ أنطاكية وفئرا
ا وذكر  ،ويقال إن أنطاكّية كثرية الفأر«فذكر ابن العدمي:  ،اصطيادها أو اإليقاع 

  عر له فقال:د الطرسوسي يف شو ذلك أبو عمرو القاسم بن داو 
 والبـــــــــــــــق ال يـــــــــــــــدخلها ويتصـــــــــــــــل

  

ـــا فـــأٌر عظـــيم كـــالورل    )٢٣(لكـــن 
  

ا شر  ،شاعر يسمى بأيب الزعل اجلرمي نزل أنطاكية وهنالك  افلقي من جرذا
  فقال يهجوها:

 يــا ُربَّ ُشــعٍث بــرى اإلســآُد أوجههــا
  

 زل احلكــــــــم يف طــــــــه  وحــــــــاميمـومنــــــــ  
  

ـــــا ـــــوى  بالشـــــام  مغرتًب ـــــح لشـــــيخ ث  أت
  

  بعيــــــد الــــــدار مهمــــــومنــــــائي املصــــــري  
  

ـــــــــــنٌ  ـــــــــــات اخلطـــــــــــى دُُك ـــــــــــه قريب  تكنفت
  

 وقــــــص الرقــــــاب لطيفــــــات اخلــــــراطيم  
  

ـــــاب  نابتـــــة  حجـــــُن املخالـــــب  واألني
  

 غلـــــــب الرقـــــــاب رحيبـــــــات احليـــــــازمي  
  

 ثــــــاروا هلــــــن فمــــــا تنفــــــك مــــــن قــــــنصٍ 
  

ــــــــــــــِة مقــــــــــــــاَء وعلجــــــــــــــوم   ــــــــــــــّك ذبال  ل
  

 حـــــــــــــىت أبيـــــــــــــت وزادي غريمـــــــــــــنعكمٍ 
  

ـــــــــزيل وال كــــــــرزي مبعكــــــــوم   ــــــــى الن  عل
  

اومن  ذلك ألن العرب  ،الواضح أن كثرة اجلرذ يف أنطاكية يشري إىل كثرة خريا
: أشكو أعرابية قالت ألحد اخللفاء وروي أن ،تكين بقلة اجلرذ على الفقر وقلة الزاد

فأمر هلا بطعام   ،ألكثر من جرذانك ،: ما أحسن هذه الكنايةفقال ،إليك قلة اجلرذان
   )٢٤(.»كثري ومال

                                                           
  املصدر السابق. )٢٢(
  املصدر السابق. )٢٣(
  إال أنه أعظم منه. ،: دابة على خلقة الضبالورل )٢٤(
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١٩٥

ا وقهرها فقد ذكر  ،فمؤشر على عدم فحولتها ا،السنانري وقتل بعضها بعضً  أما قو
وقالوا: اخلصي  ،ال يقوم له شيء منها الً الزخمشري أن اجلرذ إذ خصي أكل اجلرذان أك
فإّن اخلصاء حيدث فيه شجاعة وجرأة ال  ،من كل جنس أضعف من الفحل إال اجلرذ

  )٢٥(». قتلهايدع اجلرذان الكبار اليت غلبت اهلررة وبنات عرس إال
ا إذ   ،ويف هذين األمرين مؤشر دال على كثرة خريات أنطاكية وذلك لكثرة جرذا

 ،ويف الوقت نفسه تنفي عنها الفحولة ،كثرة اجلرذان تدل على اخلري الكثري كما قلنا
فهل   ،ألن نقص الفحولة يفضي إىل الكثرة وطول البقاء والشجاعة وشدة البأس

ة للروم عامة ؟كانت يف خميلة العرب صور    مشا
خ كان أبو متام قد تعرض ملعىن فريد يف هذا الباب عرضة يف بائيته اخلالدة اليت أرَّ 

  فيها موقعة عمورية اليت قاد املعتصم فيها العرب املسلمني إىل النصر فقال:
 كـــم أحـــرزت ُقُضـــُب اهلنـــدي مصـــلتةً 

  

تـــــز يف ُكثُـــــبِ     تـــــز مـــــن ُقضـــــٍب 
  

 ا رجعـتبيٌض إذا انتضـيت مـن حجبهـ
  

 أحـــق بـــالبيض أترابًـــا مـــن احلجـــب  
  

وكذلك  ،قال ابن األثري: القضب السيوف والقضب القدود على حكم االستعارة
مبعىن أنه  )٢٦(.وهذا من النادر الذي ال يتعلق به أحد ،البيض السيوف والبيض النساء

حول أراد أن السيوف اليت كانت بيد احملاربني العرب يف عمورية أشبهت من حيث الن
تز بيد  ،أجساد حامليها فاهتزت قلوب النساء الروميات ملا شاهدن تلك السيوف 

ا حنو   ،فسلبوا بذلك قلوب الغواين من نساء الروم ،وخفة ورشاقة الً رجال يضاهو
ن من أزواجهن فصاروا  ،وما ذاك إال الجتماع الفحولة مع الشجاعة فيهم.أحق 

وقد  ،شجاعة يف تلك املعركة ولكن بغري فحولة وهي صفة مل تتهيأ للروم الذين أبدوا
   .ولوال ذلك ملا فتنت بالعرب ،علمت نساؤهم ذلك فيهم

   :ـ كرسي سليمان ٣
                                                           

  .٤٣٣ص: م،١٣٢٠ خانكة طبعة األستانة سنة حتقيق حممد أمني العسكري (الصناعتني) )٢٥(
  .٤/٢٢٤حياة احليوان الكربى) ص:الدمريي ( )٢٦(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٩٦

وكان سليمان أمره  ،مما عمله صخر اجلين كرسي سليمان «أورد النويري أن 
ٌل أو طحبيث إنه إذا رآه مب الً مهو  اوأمره أن يعمله بديعً  ،باختاذه ليجلس عليه للقضاء

يبشاهُد ُزو  صه وكان من أنياب الفيلة وفصَّ  ،قال: فعمل له الكرسي .ر ارتدع و
مشارخيها من  ،ه بأربع خنالت من ذهببالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع اجلوهر، وحفَّ 

وعلى رأس  ،على رأس خنلتني طاووسان من ذهب ،الياقوت األمحر والزبرجد األخضر
وجعل مقابل جنيب الكرسي  ا،بعضها يقابل بعضً  ،من ذهبالنخلتني األخريني نسران 

وعقد على  ،على رأس كل أسد منهما عمود من الزمرد األخضر ،أسدين من ذهب
  عناقيدها من الياقوت األمحر. ،النخالت أشجار كروم من الذهب

قالوا: وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى فيستدير 
ويبسط  ،وتنشر النسور والطواويس أجنحتها ،ا فيه دوران الرحى املسرعةالكرسي كله مب

ما ،األسدان أيديهما وكذلك كان يفعل يف كل درجة يصعد  ،ويضربان األرض بأذنا
فإذا استوى بأعاله أخذ النسران اللذان على النخلتني تاج سليمان  ،فيها سليمان

يدور معه النسران والطاووسان مث يستدير الكرسي مبا فيه و  ،فوضعاه على رأسه
مث  ،واألسدان ماثالن برؤوسهما إىل سليمان ينضحن عليه من أجوافها املسك والعنرب

تناوله محامة من ذهب جامثة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي النوارة فيفتحها 
  ويقرؤها على الناس ويدعوهم إىل فصل القضاء...

ىل بيت املقدس أخذ الكرسي ومحله إىل وجاء خبتنصر إ ،وملا تويف سليمان 
فلما  ،ومل يكن له علم بالصعود عليه وال معرفة بأحواله ،وأراد أن يصمد عليه ،أنطاكية

فحمل  ،وضع قدمه على الدرجة رفع األسد يده اليمىن فضربه ضربة شديدة دقه ورماه
حىت غزاهم  ،وبقي الكرسي بأنطاكية ،ومل يزل يعرج منه ويتوجع إىل أن مات ،خبتنصر

الكرسي إىل  ملك من ملوك الشام يقال له كواس بن سدراس فهزم خليفة خبتنصر وردَّ 
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١٩٧

فوضع حتت الصخرة فغاب  ،فلم يستطع أحد من امللوك الصعود إليه ،بيت املقدس
  )٢٧(.فلم يعرف له خرب وال يدري أحد أين هو واهللا أعلم بالصواب

أن خبتنصر ملك  ،ي سليمان ما يلفت النظر فيما رواه النويري من أمر كرس
مث جاء ملك تسميه  ،كان قد محله إىل أنطاكية  ،وكان قد أهلك بين إسرائيل ،بابل

يف  اوهذا الرجل ليس معروفً  ،احلكاية بكواس بن سدراس ليعيده إىل بيت املقدس
مما  ،املصادر العربية سوى ما جاء به النويري من خرب إعادته الكرسي إىل بيت املقدس

ويدل  ،لألحداث ااجلانب األسطوري يف هذه احلكاية وجعل أنطاكية مكانً يكشف 
ا من متخيالت السرد القصصي وال سيما القص   .الديين صعلى أ

  مريم المجدالنية: - ٤
د من قرية من قرى أنطاكية يقال «النية على حنو ما يصور النويري كانت مرمي ا

 ،نسائهم وكانت أجلَّ  ا،حسبً  ائيلسر ت مرمي من أوسط نساء بين إوكان ،هلا جمدل
سرائيل وخطبها أشراف بين إ ا،وكانت تستحاض فال تطهر أبدً  ًال،وأكثرهم ما

 ،وإمنا كان بسبب ما يعرض هلا ا،وملوكهم فامتنعت من إجابتهم فظنوا أن ذلك ترفعً 
فخجلت أن تسأله  ،املرضى ليشفيهاوشاع ذكره أتته يف مجلة  ، فلما ظهر عيسى

فجاءت من ورائه فمسته بيدها فزال عنها ما كانت تشكو  ،ناس حولهلكثرة ال
وطهرت وآمنت بعيسى وأنفقت ماهلا فيما أمر به من وجوه الرب فصارت فقرية فتبتلت 

  )٢٨( ».ت للعبادة...وختلَّ 
  ألواح موسى : - ٥

ا وإن ذلك  ،ورد يف املدونات العربية أن أنطاكية ال متر عليها سحابة إال مطر

                                                           
  .٤/٤٣٩اية األرب) ص:( النويري )٢٧(
  املصدر السابق. )٢٨(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

١٩٨

ويعرض   )٢٩(.من رضاض ألواح موسى عليه السالم يف غار يف جبل من جباهلا لبقية
اهللا تعاىل بعث جربيل عليه السالم إىل جنة عدن فقطع «النويري حديث الثعليب بأن 

 ،فاختذ منها تسعة ألواح طول كل لوح منها تسعة أذرع بذراع موسى ،منها شجرة
أمر اهللا تعاىل جربيل أن يأتيه مث  ،وكانت الشجرة من زمرد أخضر ،وكذلك عرضه

ا فصارت مجيعً  فيما بني السماء  انورً  ابسبعة أغصان من سدرة املنتهى فجاء 
مث أمر اهللا تعاىل موسى أن  ،وموسى يسمع صرير القلم ،واألرض فكتب التوراة

  .)٣٠(.»يأخذها بقوة ويقرئها قومه...
  قبر حبيب النجار: - ٦

متسقة  ،نطاكية مدينة كثرية املياهن أأ »ملعطارالروض ا«أورد احلمريي يف كتابه 
ويف داخل أسوارها أرجاء وبساتني  ًال،بساتينها اثنا عشر مي .والطرقات ،األسواق

ا من الثياب املصمتة اجلياد العتايب والتسرتي  ،وخانات وأسواق ومبانٍ  ويُعمل 
ا الكف اليت يق ،.. ويقال هلا مدينة حبيب النجار .واألصبهاين ا ليحىي بن و ال إ

فبعث اهللا تعاىل إليهم  ،نطاكية فرعون من الفراعنة.. وكان بأ.زكريا عليهما السالم
َواْضِرْب َهلُْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها  وفيهم نزل قوله تعاىل: ًال،رس

وص : مشعون وبال فقيل إن املرسلني رسل عيسى )٣١(.]١٣ الزمر:[اْلُمْرَسُلونَ 
فجاء حبيب النجار من أقصى املدينة  ،فكذبوهم ،وهم الرسالةدَّ أ ،ومشعان الصفا

اهم عن أذاهم وأظهر إميانه وكان قبل ذلك ينحت األصنام فهداه اهللا قال قتادة:  ،و
  )٣٢(.خرقوا ترقوته وسّلكوا فيها سلسلة وعلقوه يف سور املدينة فأهلكهم اهللا بالصيحة

                                                           
  .٣٩الروض املعطار) ص:احلمريي ( )٢٩(
  .٤/٥٣٣اية األرب) ص:النويري ( )٣٠(
  .٤١احلمريي ( الروض املعطار) ص: )٣١(
  .٢/٣٣٣البدء والتاريخ) ص:املقدسي ( )٣٢(



  د.أمحد علي حممد -صورة أنطاكية يف املخيلة السردية 
  

١٩٩

وق أنطاكية كان املتصل منها مقدار ما بني بلخ أن س«وزعم بعض املؤرخني 
م صيحة واحدة   وأتاهم جربيل ،ئة فرسخوهذا قريب من أربعم ،والري وصاح 

عن قبلة  اوسط سوقها منحرفً  اومن دخل أنطاكية رأى قربً  ا،فهمدوا وصاروا رميمً 
  )٣٣(».املسلمني يزعمون أنه قرب حبيب النجار

  أنطاكية من مدائن جهنم: - ٧
ع يف بعض كالم العرب أن أنطاكّية املوصوفة يف املصادر العربية أنطاكّية وق
نة وهنالك مدي ،كانت من أعظم املدن وأمجل األماكن  ،وهي من أعمال حلب ،الشام

وهي املعنية  ، أحرقها العباس بن الوليد بن عبد امللكأخرى تسمى أنطاكّية الروم اليت
: إن و ما يعرض ابن العدميعلى حن ،احلسن مبا أورده أبو حذيفة إسحاق بن بشر عن

ا أنطاكّية )٣٤( ،مدينة أنطاكية من مدائن جهنم ّ فقال ابن العدمي  والدليل على أ
حرتقة

ُ
نيا من اجلنةأر «: رسول اهللا ما روي عن أيب هريرة قال  ،امل : بُع مدائَن يف الدُّ

ة وقسطنطينية روميّ وأربُع مدائَن من  النار:  ،مكة واملدينة وبيت املقدس ودمشق
   )٣٥(.»يعين أنطاكّية احملرتقة«. قال إدريس: »وأنطاكّية وصنعاء

: أربع مدائن من  عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا«وذكر ابن منظور: 
فأما مدائن اجلنة فمكة واملدينة وبيت  ،مدائن اجلنة وأربع مدائن من مدائن النار

. »وطربية وأنطاكية احملرتقة وصنعاءطنطينية وأما مدائن النار فالقس .املقدس ودمشق
 .وإمنا هي صنعاء بأرض الروم ،: ليست هي صنعاء اليمنقال أبو عبد اهللا السقطي

وذكر البالذري أن أنطاكية احملرتقة ببالد الروم أحرقها العباس بن الوليد بن عبد 

                                                           
  املصدر السابق. )٣٣(
  .٣/٣٤٢بغية الطلب) ص:ابن العدمي ( )٣٤(
  املصدر السابق. )٣٥(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٠٠

  )٣٦(.امللك
  الخاتمة: -

 ا،عجائبي  امكانً  ،كما تقدم  ،ةالعربي دونات التارخيية والسرديةبرزت أنطاكية يف امل
ا إىل  ،انطوى على خملوقات أسطورية كالتنني وليس ذلك فحسب بل حتولت حيوانا
ويف ذلك مؤشر كما قدمنا حييل على اخلطر  ،أساطري كاجلرذان اليت خربت سد مأرب

ا من حواضر الشام ال ،الذي كان يتهدد العرب من اجلهة اليت فيها أنطاكية يت لكو
وكان الرشيد  ،مث غدت بعد فتحها من أجلِّ املدن الشامية ،أخضعها الروم لسلطتهم
وأما الصور األسطورية  ،وهذا مؤشر آخر على أمهية املدينة ،قد رغب يف اإلقامة فيها

العجيبة اليت رمستها املخيلة العربية ألنطاكية فصدرت عن املدونات التارخيية واألسفار 
بطريق امللك البابلي  ا املدينة اليت نقل إليها كرسي سليمان الدينية فتتمثل بكو 

يف القرآن دن اليت ذكرت وكذلك كانت من امل ،خبتنصر بعد قضائه على بين إسرائيل
 اثر  اأدبي  اتسهم يف جعل أنطاكية رمزً  افهذه املؤشرات مجيعً  . يف أكثر من موضعالكرمي

  لصلة بالثقافة العربية.ووثيق ا ،شديد الصلة باملخيلة العربية

                                                           
  .١/٣٣٥م، ص:١٩٨٤خمتصر تاريخ دمشق) طبع دار الفكر بدمشق (ابن منظور  )٣٦(



  ٢٠١

  
  
  

  المعادالت الموضوعية في شْعر الحنين عند العرب
  

  )∗(ماهر كّباشد. 

من  املوضوعية عادًة على تصوير االنفعاالت مبا يوازيها ويساويها املعادالت تقوم
ا عّما يف داخل يعّوض عّما ينقص الشخصية يف تعبريه اسلوكي  اوتشّكل منوذجً  ؛الصور

 استعملهاوِمْن هنا تعددت الصور اليت  ؛حلنني؛ والسّيما يف شعر االنفس من املشاعر
وبدْت يف أكثر األحيان  ؛أو عّما يؤّدي إليها ،الشعراء العرب للتعبري عن معاين احلنني

ا العوامل الداخلية على العوامل اخلارجية للتخفيف ِمْن وطأة مب شاركات وجدانية تنفتح 
وتكشف  ؛موضوعياوتعادهلا  ،الذاتَ  وبذلك تقابل العوامل اخلارجية ؛اهلموم وشّدة الشوق

ا املختزنة ََنة بأحزا  ؛وآماهلا الضائعة ،وأشواقها احلبيسة ،النقاب عن عواملها الداخلية املر
فصارت صورة  ،ويف هذا السياق فرضْت بعُض الصور نْفَسها يف التعبري عن تلك العوامل

هي ال ؛ و لنفسية املعّربة عن مواجع احلننيله دالالته ا امنطي  موضوعيا الً معاد الً احلمام مث
؛ وتشّكل بعض الصور األخرى مثل الوطن والطلل والريح تنفصل عن جذورها التارخيية

 وهي يف ؛الً ومجا اال تقّل عن الصورة السابقة شأنً  اوالنخلة معادالٍت موضوعية أيضً 

ا الفنية اليت ترقى بالشعر ليستوعب التجربجمملها  وهو  ؛ة اإلنسانيةصور هلا دالال
استيعاب له إحياءاته احلميمية يف مشاعر الناس مبا اشتملت عليه نفوسهم من مشاعر مماثلة 

ة   .أو مشا
                                                           

 من جامعة دمشق.باحث يف األدب  )∗(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٠٢

إّن شعر احلنني باب واسع مفتوح على أفق العواطف اإلنسانية اليت ال ميكن أن 
نقطع  وهلذا ال ميكننا أنْ  ؛ولعلَّ احلب ِمْن أبرز تلك العواطف ؛نقف فيها عند حدود

خيوَط الرتابط بينه وبني األصداء اليت أِلْفنا بعضها يف الوقوف على األطالل وما فيه 
كما يرى   -والسيما أنَّ احلب  ،فهو حديث موصول معه ،من الشكاوى والبكائيات

ال يزال العاطفة األوىل والشعور األكرب الذي ترتسم حوله الصور  -جنيب البهبييت 
فقْد كان  ،اهلانئني به قلَّة إىل جانب الشاقني به وألن .العصور األدبية الكربى يف كلِّ 

 .)١(وال يقوم بإزائه أّي فن ،زلة الباقية اليت جعلته يغلب غريهـالغزِل الباكي املنلِشْعِر 
وخاصة يف  ،باحلنني والشوق اوثيقً  اوهب رومية أنَّ الغزل مرتبط ارتباطً  .ويرى د

 ّ  .)٢(ا يف احلقيقة هي مقدمات يف احلنني ال يف الغزلاملقدمات الغزلية اليت رأى أ
) أنَّ العرب قد أدركوا منذ النسيب أَمل احلنني والرغبة يف لقاء = vadetويرى (فاديه 
واألناشيد  وأنه مل ُتْصَنْع قبلهم تلك السلسلة من اللقاءات املخفقة ،الوطن واحملبوبة

وأنَّ احلوار الومهي مع الرفاق أو  ؛سبَق ِذْكره ) إالَّ ممانشادبنشيد األاحلنينية املسمَّاة (
وأنَّ البكاء على الدار هو من النسيب  ،الطلل اخلايل هو يف احلقيقة حوار مع احلب

اية األمر احلنني وعبادة الغائبة ،املكيَّف والغياب هو بكل تأكيد  ؛وإليه يصعد يف 
ويتساءل يف  .بوبة معها سرَّهقلٌب حزين منعزل محلت احمل اولكنه أيضً  ،رحيل احملبوبة

 ،مث يصل إىل نتيجة مفادها أنَّ للقلب وطنه ،أين مكانه حينئذٍ ذلك عن وطن الشاعر 
 ،وأنَّ موضوع الغريب ليس ببعيد عن ذلك كله ،وهو وطن احلبيبة أو الذكر أو العهد

م يف سبيل احملبوبة أو حبها   )٣(.والسيما لدى من فقدوا أوطا

                                                           
   .٤٦٢ - ٤٦١، جنيب البهبييت: ص تاريخ الشعر العريب )١(
  .٦٣٣ - ٦١٩ح، د. وهب رومية:  ص قصيدة املد  )٢(
   .٦٩ ،٣٥ - ٢/٣٠ :) = vadetفاديه ، (الغزل عند العرب )٣(



  د. ماهر كباش –املعادالت املوضوعية عند العرب 
  

٢٠٣

فيمزج  ،للحبيبة الً جيعل الوطن معاد اغرب بعد هذا أْن نرى شاعرً أمَّا حنن فال نست
   )٤( :ويقول ،بينهما

 إىل هـــــــــــواه كأنـــــــــــهُ َرَشـــــــــــأ ٌ َأِحـــــــــــنُّ 
  

ـــــــٌن ُولِـــــــْدُت بأْرِضـــــــِه َوَنَشـــــــْيتُ     وَط
  

َتْسَتِعُر فيه نار احلنني كلما هبَّْت عليها نسائم  اأْن نرى غريبً  اوال َنْستغرب أيضً 
   )٥(:فيقول ،الذكريات

 ال يُــــْذَكُر الرَّْمــــُل إالَّ َحــــنَّ ُمْغــــَرتِبٌ 
  

 لـــــــه إىل الرَّْمـــــــِل أْوطـــــــاٌر و َأْوطَـــــــانُ   
  

وأيّة ذكريات هذه سوى تلك اليت تعربِّ عن ذلك احلنني األصيل الراسخ يف نفس 
ا العودة إىل حيث جتد نفس .اإلنسان العريب للعودة حنو الصحراء العربية  ؟! َّ . إ

ا َيُسدُّ ما املهاجر العريب كلَّ  ا يف أوطان خيتزهلا وطن واسع  ،حاجا ويشبع رغبا
 .فيها من معاين احلب واألمومة واالتساع والقداسة واحد متثِّله تلك الصحراء بكلِّ ما

) ذلك الرمز املكاين اخلالد يف يف مواضع من الشعر العريب بـ (ْجند الً وهو ما نراه ممثَّ 
عن االنتماء للجذور وحتقيق الذات يف أرض الطهارة  واملعربِّ  ،ذاكرة العريب ووجدانه

   )٦( :وهو ما نراه يف قول الشاعر ؛والنقاء
ـــدِ  ـــٍد مـــىت هْجـــِت ِمـــْن َجنْ  أال يـــا َصـــبا َجنْ

  

 علـــى َوْجـــدِ  القـــد زادين َمْســـرَاِك وْجـــدً   
  

ه إنَّ ِمْن عالمِة وفاِء املرِء وُحْسِن دواِم َعْهِدِه حنينَ « :قال بعض احلكماء اوقدميً 
وإنَّ ِمْن عالمِة الرشِد أْن تكون النفس إىل مولدها  ،وشوَقه إىل أوطانه ،إىل إخوانه
 .)٧(»وإىل مسقط رأِسها توَّاقة ،مشتاقة

                                                           
  . ٧٢ص  :ديوان ابن محديس الصقلي )٤(
  .٨٦٩ص  :ديوان الشريف الرضي )٥(
  ) ليزيد بن الطثرية.١٠٤ص  ذيل األمايل:ونسبه القايل يف ( ،٨٥ص ديوان ابن الدمينة: )٦(
  . ٥٤التنبيه واإلشراف، املسعودي : ص  )٧(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٠٤

فال يفارقه الشوق واحلنني  ،وهلذا ال غرابة أْن ِجنَد حاَل كلِّ َمْن فارَق وطَنه هكذا
راه يشعر أنَّ نْفَسه مبفارقة معادهلا فإذا بَك ت ؛ماداَم َصَخُب الغربة ال يهدأ يف نـَْفِسه

   )٨( :فيقول ،فهلكتْ  ،املألوف قْد فارقْت جسَدها
ّــــــهُ  ــــــنـَّْفُس حــــــّىت كأن ـــــــُه ال ــــــْد أَِلَفْت  فـََق

  

 هالكـــا هلـــا َجَســـٌد إْن بـــاَن ُغـــْوِدْرتُ   
  

وإنَّ ذلك احلنني اجلارف هو ما جيعل الشاعر القدمي يشعر بالتمّزق والشتات يف 
ه روحه أو قلبه إىل بلده حيث األحبة واألهل واألصحاب وَسَكُن بلٍد آخر حيّن في

   )٩( :الً فإذا به ينشد قائ ،النْفس
ــــــدِ  مُ اجلْســــــ ــــــروُح يف بـََل ــــــٍد وال  يف بـََل

  

 يـــا وْحَشـــَة الـــروِح بـــْل يـــا غْربـــَة اجلَســـدِ   
  

يف نفوس وإمنا ظلَّ يرتدد  ،ومل يقتصر هذا املعىن على الشاعر القدمي فحسب
وا عن حنني  ،صرنا احلديثالشعراء حىت ع والسيما لدى شعراء املهجر الذين عربَّ

وكما  ،ابتعاد اجلسد عنه مع ،الروح الذي ال ميكن أْن ينفصم عن الوطن أو يغادره
   )١٠(:هي حال ( أيب شادي ) يف قوله

ـــــــــــِرتُب اجلســـــــــــوُم إذا تنـــــــــــاَءتْ   وتْغ
  

ـــــائي   ـــــأى النفـــــوُس علـــــى التن  وال تْن
  

بـَّـَر عـن عظـم شـوقه مـن خـالل شـعوره باالنفصـام أو حال نسيب عريضـة الـذي ع
ان بقوله    )١١(:واالر

 األهــُل أهلــي وأطــالُل اِحلَمــى وطــين
  

 وســـــــــــاكنو الربــــــــــِع أتـــــــــــرايب وأقــــــــــراين  
  

 قــْد كنــُت أشــتاُقهْم والعــُني تنظـــرهمْ 
  

 يــا ِعظْــَم َشــوقي علــى بـُْعــٍد وهجــرانِ   
  

 املهـــــاجُر ذو نْفســــــِني واحـــــدة أنـــــا
  

 رْهـــن أوطـــاينتســـُري ســـْريي وأخـــرى   
  

                                                           
  .١٨٢٦ديوان ابن الرومي: ص  )٨(
  .٦٤ديوان ابن عبد ربّه: ص  )٩(
  . ١٢٢ص ) الشعلة، أمحد زكي أبو شادي: ١٠(
  .٢٤٧، ٢٤٥) األرواح احلائرة، نسيب عريضة: ص ١١(
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٢٠٥

فالوطن يف حقيقته خيتزل كل املعاين املعّربة عن القداسة اليت ميكن أن يتنامى 
ا قداسة  .الشعور باالنتماء إليها من أسرار ذلك احلنني على تنوعه بصوره الشىتَّ  َّ إ

ذا االنتماء املتنامي ولكنها ال تقتصر على اختاذ الشاعِر الوطَن  ،احلب املعرب عنه 
 الً فقْد يغدو لديه معاد ،اأو ملشاعره جتاهه كما رأينا سابقً  ،للحبيب موضوعيا الً معاد

ألمِّه ولطفولته املعربة عن حاجته إىل العودة للتفيؤ يف ظلِّ نعيم تلك األم  موضوعيا
(حنني إىل دمشق ) من  :ولعلَّ قصيدة شاعر املهجر جورج صيدح .د بفراقهاقَ تَـ املفْ 

ا اليت جنتزئ  ،أن تعربِّ عن ذاك املعىناألمثلة اليت ميكن  وهو ما يتوضح من سياق أبيا
  )١٢( :منها قوله

 .كــْم َمَلَكــتْ أنــا وليــدِك، يــا أمــاُه !
  

 ذكــــراِك نْفســــي وكــــْم ناجــــاِك وجــــدانُ   
  

 منـــــُذ افرتَْقــــــنا نعــــــيُم العـــــيِش فــــــارَقين
  

ــــــــــــكاٌل وألـــــــــــوانُ  واْهلـَــــــــــمُّ  والغـــــــــــمُّ     أشـ
  

) أنَّ مثل هذا احلنني هادئ (أدب املغرتبني :ابهوعندما يرى إلياس قنصل يف كت
 :نتساءل ،)١٣(وأنَّ وطن الشاعر يغدو لديه املثل األعلى للجمال ،حتدوه الذكريات

وأّي حنني أهدأ وأرّق يف دفئه من ذلك احلنني  ،وأّي مجاٍل أعلى من رمز األمومة
 . وال.!والعطاء واحلنان؟لطهر والقداسة املتدفق حنو كل ما يفيض به هذا الرمز من معاين ا

حبيبته  أو يف عيينّ  ،)١٤()(يبحث عن أمومٍة يف وطن اإلنسان اغرابة عندئٍذ أْن نرى شاعرً 
أو يبث شكواه إىل أمه ممزوجة بصراخاته  ،)١٥()(على كتفيها حيط اليمام الغريب وحيث

ني صرخاِت ؟ أتسمع.  أين أنتِ ،.أماه ليتِك ترجعني( :فيقول ،إىل الوطن ااملذبوحة حنينً 
  .)١٦() ؟ وهو يذحبه احلنني إىل العراققليب

                                                           
  .١٢٧ص  : غرتب يف ديوان شعر ، جورج صيدحم ) حكاية١٢(
  . ٧٧ - ٧٦أدب املغرتبني، إلياس قنصل: ص  )١٣(
  .١٣٢/ ص ٢ ديوان أدونيس : )١٤(
  .  ٣٠٧) ديوان أمل دنقل : ص ١٥(
  . ٦١٧ - ٦١٦ديوان بدر شاكر السياب:  ص  )١٦(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٠٦

ذا املعىن اوال غرابة أيضً  أو  ،أْن ُخيْتَزل صدى احلنني ذاك يف شعرنا القدمي 
وبذلك مل يعد الشاعر  ،فتكون الغربة فيها مشرتكة ومتبادلة ،مبعادالت أخرى عديدة

بل راح  ،و معتاديكتفي بالبكاء على أطالل دار األحبة والشكوى إليها كما ه
ا من فرقة أهلها كما يف   ،خيرجها عن صمتها لنجدها تشكو له هي األخرى مما أصا

   )١٧( :قول أحد األعراب
ـــــــَة أهِلهــــــا ــــــداُر فـُْرَق  وتشــــــكو إيلَّ ال

  

ــِة األْهــلِ     ويب مْثــُل مــا بالــداِر ِمــْن فْرَق
  

أو ممن  ،وإذا كان الشاعر العباسي أبو نواس قد سخر ممن يبكي على األطالل
 :حق أْن ُيْسأَل عنها كما يف قولههي ما تست يف نظرهوكانت اخلمر  ،معها ايقيم حوارً 

)١٨(   
 عــــاَج الشــــقيُّ علــــى رْســــٍم ُيســــائلهُ 

  

 وعْجــــُت أْســــأُل عــــْن َمخَّــــارِة البلــــدِ   
  

وهو ما  ،فإنه يف الوقت نفسه كشَف عن األسلوب املتبع لدى كثري من الشعراء
ا يف حدِّ  ،تبدو به املساءلة ويف تلك  ،مع اآلخر اتقتضي أْن يقيم الشاعر حوارً  ،ذا

ومع ذلك مل يستطع أبو نواس  .على حقيقتها ااإلقامة تنكشف مالمح شقائهما معً 
 الً واختذه معاد ،فعاد إليه ،ايف إحدى حاالت شجونه إالَّ أْن يتربَّأ مما أنكره سابقً 

ا الدهر  موضوعيا    )١٩(:فقال ،فمألت قلبه ووجدانهحلنينه وأحزانه اليت عصَف 
 وَع لبـــــــادِ َأَربـــــــَع البَلـــــــى!.. إنَّ اخلشـــــــ

  

 عليـــــــــــــــَك وإّين ْمل َأُخنـــــــــــــــَك ودادي  
  

 فـــإْن كْنـــَت مهجـــوَر الِفنـــا فبمـــا رَمـــتْ 
  

 يَــُد الــدْهر عــن قــوس املنــوِن فــؤادي  
  

                                                           
  .٦١٢مطالع البدور، الغزويل: ص  )١٧(

  . ٤٦) ديوان أيب نواس: ص ١٨(
   .٤٧١ نواس: ص ديوان أيب )١٩(



  د. ماهر كباش –املعادالت املوضوعية عند العرب 
  

٢٠٧

 فال شكَّ أنَّ  ،بالرسوم افإذا كان هذا هو شأن من يـَُعدُّ ِمْن أقلِّ الشعراء اهتمامً 
والسيما حينما تفعل الغربة بالشاعر ما  ،سواه قد استغرقه ذلك التقليد إىل حدٍّ كبري

كما كان   ،حياكي اآلخر من غري انقطاع اموحشً  افيغدو كل منهما رمسً  ،فعلته بوطنه
   )٢٠(:حال ابن محديس الصقلي يف قوله

 لقـــــــــــْد أركَبْتـــــــــــِين غْربـــــــــــُة البـــــــــــِني غربـــــــــــةً 
  

 َيب تـَْرســمُ إىل اليــوِم عــن َرســِم احلمــى   
  

وملا رأى النيلوفر مرًَّة وجَد فيه مثلما وجَده ِمْن قَبُل  يف ِذْكَرى َرْسِم اِحلَمى وهو 
 :الً فهتَف قائ ،حياكي به ذاته املغرتبة موضوعيا الً فاَختَذه هو اآلخر معاد ،بعيٌد عنه

)٢١(   
 هــو ابــُن بــالدي كــاغرتايب اغرتابــهُ  

  

 الــدَّهرُ   ِكالنــا عــن األوطــاِن أْزَعَجــُه   
  

أو  ،فالغربة هلا عالقة عميقة الصلة باإلنسان على قْدِر ما هلا من العالقة باملكان
 ،)ن(رسالة احلنني عن األوطا :كما ذكَر اجلاحظ يف  ،وهلذا ؛مبا ينتمي إىل ذاك املكان

 اوعفرً  الً بة بلدها رمكانت العرب إذا غَزْت أو سافرْت محَلْت معها ِمْن تر «
يشعر مبا شَعَر  اوحديثً  اأضحى العريب يف ترّحله وتغرّبه قدميً  اوهلذا أيضً  .)٢٢(»تستنشقه

 موضوعيا الً فاختذه معاد ،به ابن محديس  ِمْن أنه يذوي كالنبات املنتزع ِمْن أرضه
سََّمة وأوضحها للتعبري عن ارتباط  .لذاته وكانت النخلة يف ذلك من أكرب الرموز ا

قوَِّة  يـََتجلَّيان يفِلما  متثِّله من مشوخ وأصالة يف االنتماء و  ،وَّلالعريب مبوطنه البعيد األ
جذورِها املمتدِة يف األرض اليت ُزرَِعْت  فيها كامتدادها يف نفس الغريب النائي عن 

يعربِّ عن  موضوعيا الً إىل استعمال ذاك الرمز معاد اوقد جلَأ الشعراء قدميً  .وطنه

                                                           
  .١٨٥ديوان ابن محديس: ص )٢٠(
  .  ٢/٣٩٢رسائل اجلاحظ  )٢١(
ارة:  ص  )٢٢(   .١٨١اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري، د. هدَّ
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٢٠٨

 اعامً  اما يف القرن الثاين للهجرة حينما غدا هذا اللون اجتاهً والسي ،املشاركة الوجدانية
ارة نق كما أشار إىل ذلك د.  ،فيه عن أحد املستشرقني  الً حممد مصطفى هدَّ

  .)٢٣(اإلسبان
ومما يسرتعي االنتباه يف هذا اللون من احلنني أْن يـَُرى فيه ما يـَُرى من بكاء على 

وهكذا كان شأن عبد  ،سفح العرباتبانية إالَّ وبذلك ال تتّم املشاركة الوجد ؛األطالل
عن  اعن خنل املشرق غريبً  االرمحن الداخل مبا أحسَّ به حني كان يف األندلس بعيدً 

   )٢٤( :فقال ،مفردٍة وجَدها معه هناك فتحدََّث إىل خنلةٍ  ،دياره
 يـــــــا َخنْـــــــُل أنـــــــِت غريبـــــــٌة ِمْثلـــــــي

  

 يف الغَــــْرِب نائيــــٌة عــــن األْصــــلِ   
  

ــــــــا تبكــــــــي  لبَكــــــــتْ  اإذً  لــــــــو أ
  

 النَّْخـــــلِ  مـــــاَء الفـــــراِت وَمنبـــــتَ   
  

وقد بقي ذاك التماثل يف شعرنا القدمي ال خيرج عن تلك الصورة أو ما 
لغريب فيه يبدو فإذا با ؛عن البكاء يف شعرنا املعاصر الً ولكنه ابتعد قلي ،)٢٥(يشبهها

ا ترمجان خنلةً ال يساوي إالَّ ( أحبث عن سحابة ( :فينادي )٢٦(،)علَّمْتها الكآبُة أ
.. .؟ظالل خنلٍة يدفنين / فوطين بعيد خضراء متسح عّين الكآبة / فمْن يا تـَُرى حتت 

  )٢٧(.)لنائي أتذكرين / غناءنا احلزين ؟/ يا خنلًة يف وطين ا
ومن هنا ظهَر يف  ،إالَّ بكاًء يف أكثر األحيان اومل يكن غناء الشاعر احلزين قدميً 

فكان ينسجم ويتماثل إىل حدٍّ بعيد مع  ،تمّثل بنوح احلمامي شعره معادٌل موضوعٌي آخر
                                                           

ارة:  ص  )٢٣(   .١٨١اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري، د. حممد مصطفى هدَّ
ته خنليت حلوان، وهي يف أغاين األصفهاين: كما يف أبيات مطيع بن إياس يف خماطب )٢٤(

١٣/٢٣١.  
  . ٢/١٢٦) ديوان أدونيس:  ٢٥(
  .١/٥٥٥، ٣٥ - ٢/٣٤) ديوان عبد الوهاب البيايت:  ٢٦(
   .١٩٠ -١٨٩الرموز يف الفن، األديان، احلياة، فيليب سرينج : ص  )٢٧(
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٢٠٩

وتذرفه املدامع من  ،وتصدح به املواجع من تأوهات ،ما تزخر به األضالع من حسرات
حني أراد  )الفآلوا  يف الشعر العاملي امث صار ذاك املعادُل الرمَز األكثر شيوعً  .العربات

فال يفارقه  ،يف احلنني واحلب ام اإلنسان أيضً من الطوق الذي يالزم عنق احلمامة أنه يالز 
وكذلك األمر لدى  ،فاحلب حاجة ملّحة لإلنسان ومتطلَّب ضروري حلياته .)٢٨(اأبدً 

كما يرى   - وملَّا كان من مناقب احلمام  .إْذ قلَّما جند محامًة من غري أليف ،احلمام
ميف  افقد بقي مستمرً  )٢٩(،حبه للناس وأْنُس الناس به - اجلاحظ  ومل يتقيَّْد   ،ارتباطه حبيا

ا كل من األطالل أو الناقة أو  اأو يَبَق حمصورً  يف نطاق ظروف مكانية أو زمانية تأثَّرْت 
م  ،غريمها ذا شارَك الناَس يف حيا فاستعاروا  ،للتواصل فيما بينهم افاختذوه رمزً  ،و

ا إىل  َْشُدوِّ 
وال سيما حني أحّسوا أنَّ  ،أحبتهمأجنحته إلرسال رسائلهم املكتوبِة أو امل

 ،املسافات اوتظهر من نزوعه إىل اآلفاق وحتليقه متجاوزً  ،للحمام حرية مفتقدة لديهم 
  .وحتقيقه من األعلى رؤيًة أوسع مدى

للشعراء اجلاهليني يف أحاسيسهم حني اختذ من  الً ممثهكذا كان إحساس عنرتة 
 ال فشعَر  أنَّ ك ،نه من أحزان وشعور بالفقدلذاته مبا ختتز  موضوعيا الً الطائر معاد

   )٣٠( :فقال ،منهما مكمٌل لآلخر مبا ينقصه

 ِعْرين جناَحـَك واْسـَتِعْر دمعـي الـذي
  

 أفـــــــــــــــىن وال يَـــــــــــــــْفىن لــــــــــــــه َجَريـــــــــــــــــانُ   
  

 عــــــــن عبـــــــــلةٍ  الً حــــــــىتَّ أطيـــــــــَر مســـــــــائ
  

ــــــــــرانُ     إْن كـــــــــاَن يــــــــــْمِكُن مثلـــــــــَي الطََّي
  

فإذا مسع شاعر  ،ابكاء أحد الطرفني أو كليهما معً ب وبذلك ال يتّم التواصل إالَّ 
فإذا  ،كان سريع االستجابة مبا استثارته من ذكريات لديه  ،صوت محامة تنادي أليفها

                                                           
  .٣٧ - ٣٦طوق احلمامة، ابن حزم األندلسي:  ص  )٢٨(
  .١٤٧/ ٣احليوان، اجلاحظ:  )٢٩(
  .٩٦ديوان عنرتة: ص  )٣٠(
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  )٣١( :به يسفح الدموع ولسان حاله يقول
ـــــــــــــــُه محـــــــــــــــامٌ إذا  ـــــــــــــــادى قرينت  ن

  

 جـــــرى لصـــــبابيت دْمـــــٌع َســـــُفْوحُ   
  

 الً وبذلك أضحى معاد ،اءات احلننيما يرتدد يف فض اوقد كان نوح احلمام غالبً 
َوها فيه اُمْستَـْعَذبً  موضوعيا لدى  اأيضً  امستعذبً و  ،يف الذات الشاعرة اليت جتد ِصنـْ

العرب تستحسن سجَع احلمام  تزلعربَّ عنه الغزويل بقوله: (ومل ما العرب قاطبًة، وهو 
ن مقام املزامري ويقيمون أص ،وأعراب وادي القرى يأنسون بتغريدهن ،وتغريد البلبل وا

وبتلك املشاركة  ،بسجع احلمام ونوحه اوهلذا كان الشاعر القدمي مفتتنً  .)٣٢( واألوتار )
   :)٣٣(الوجدانية اليت دعته إىل أْن يقول

 فبتُّ أشكو وتشـكو فـوَق أيكتهـا
  

 بيننــا الغصــنُ  اوبــاَت يهفــو ارتياًحــ  
  

بالطبيعة وما فيها  اء اهتمامً ويـَُعدُّ ابن خفاجة األندلسي من أكثر الشعراء القدما
   :)٣٤(وكان من أبرز تلك العناصر لديه نـَْوُح احلمام الذي قال فيه ،من عناصر ناطقة

 وَحْســــبَك مــــن َصــــبٍّ بَكــــى وَمحَامــــةٍ 
  

ُـــ فلـــم   ـــبُّ منهمـــا اْدَر شـــوقً ي ـــا الصَّ  أّمي
  

مع  اومل يبتعد الصوفيون عن ذاك األسلوب املعتمد على إقامة الشاعر منهم حوارً 
شاعر صاحبه واستثارة كل منهما م ،الشجو والشكوى ااآلخر من خالل بثهما معً 

ًدا كما هي احلال لدى   ،فيغرق كالمها بعدها يف احلنني والبكاء ،ببعث ذكرياته جمدَّ
   :)٣٥(العفيف التلمساين يف قوله
ـــــــي شـــــــجين وهلـــــــ  وهاا شـــــــجْ فل

  

 فأشــكو األســى وْهــَي تشــكو اإلســار  
  

 بـــــــــــــــكاِل التُــــــــــــــذَكُِّرين باهلــــــــــــــدي
  

ــــــــــــــــــــــاحلنِني الــــــــــــــــــــــدي    اروأُذِْكُرهــــــــــــــــــــــا ب
  

                                                           
  .٦٥ديوان محيد بن ثور اهلاليل: ص  )٣١(
  . ٥٨٠مطالع البدور، الغزويل: ص )٣٢(

  .٣١٢ديوان ابن زيدون: ص  )٣٣(
  .٢٣٣ديوان ابن خفاجة : ص  )٣٤(
  /آ.٢٢ديوان العفيف التلمساين: ورقة  )٣٥(
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فهذا  ،نتيجًة طبيعية يؤول إليها اإلسار ،كما يف هذين البيتني  ،فإذا كان األسى
ما يشرتكان يف  ،من طريف احلوار حماصٌر وأسٌري يف شجوه وأساه  ال يعين أنَّ ك وأ
نً  االنهاية معً   .يس احلنني والذكرياتبالبكاء وحب ايف حواٍر واحٍد يبقى هو اآلخر مر

ا  ،وإذا كان من الطبيعي أْن تكون لغة احلوار الصويف مشبعة أو مشحونة بالرموز فإ
فتتجه فيه للتعبري عن التطلع إىل  ،يف مثل ذاك اللون ترتكز رموزها يف شجو احلمام

ارتقاء  بواسطةوذلك للخروج من حالة األسر واحلصار تلك  ،احلرية املتشوَّق إليها
 ،ممثـََّلًة باحلمامة للعودة إىل أصالتها يف ديارها حيث منازل التقديس العليا ،حالرو 

  .فتبتعد عما يتطلبه اجلسد املرتبط بعامل املادة األرضي
أحد واردات  ،كما عربَّ عنها حميي الدين بن عريب  ،وبذلك تصبح احلمامة
ا روح ُعْلِويـٌَّة طروب ،زيهـالتقديس والرضا والنور والتن ا أتْت به مبحتّن إىل أصالتها  أل

واحلنني من  ،من طيب نغمات االستدعاء إىل االتصال الذي هو احلْشر األول باملوت
والده  وِمَن اجلزئي حنني الولد إىل ،باب الرأفة والتعطف الذي للوالد على ولده

 يف حقِّ احملزون وغناء يف حقِّ  اويغدو فيه البكاء شجوً  ،والشخص إىل وطنه
   )٣٧(:يف قوله الً نراه ممثَّ  وهو ما )٣٦(،راملسرو 

ـــــــــــــاحْت ُمطـوَّقَــــــــــــ  ـٌة فَحــــــــــــنَّ حزيـــــــــــــنُ ن
  

ـــــــــــــــنُ    ــٌع هلــــــــــــــا وحنـي ـــــــــــــ ــجاه ترجي  وشـــــــــــــ
  

ـــــدموعُ  عـًـــــ  جـــــرت ال ـــــوِن تفجُّ  امـــــن العي
  

ــُّهنَّ    ــــــــــــــــــــــ ــِنها فـكأن ــــــــــــــــــــــ ــونُ  ِحلَنـي ــــــــــــــــــــــ  عي
  

ــها ثْكـــــــــــــ ــا الً طارحتُــــــــــــ  بفقـــــــــــــِد وحيـِدهــــــــــــ
  

ــِد يــــــــكونُ    ـــــــِد الوحيــــــ ـــــــْن فـَْق  والثُّْكـــــــُل ِم
  

ــــــــــاتهــــــــــا والشــــــــــْجو ميشــــــــــي بينطارحْ   ن
  

 ألبـيـــــــــــــــــنُ  مــــــــــــــــا إْن تـبـــــــــــــــــني وإنـــــــــــــــــَّين  
  

                                                           
  .١٩٧، ٤٩ - ٤٨،  ٤٠ترمجان األشواق، حميي الدين بن عريب: ص  )٣٦(
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وأنَس مبحادثِة  ،وكما طاَب للشاعر القدمي مناجاة بنات اهلديل وأسراب القطا
فقْد بلَغ ِمْن  ،دأَب الشاعُر احلديث على مصاحبِة الطِري وبثِّها جنواه ،احلمامة والورقاء

لوجوده على غرار ما  اورمزً  ،فيه صورًة لنفسهألفِة الشاعر املهجري للطائر أنه وجَد 
   )٣٨(:ناجى به الشاعر القروي هذا العصفور

 مثْلــي غريــبْ   - يــا عصــفور  -  هــل أنــتَ 
  

 وطْن؟هـــــــــل لـــــــــَك مثْلـــــــــي إْخـــــــــَوةٌ يف الـــــــــ  
  

ــي ـــــــ ــــــــي هــــــــاجٌس باحلـب ــــــــَت مثْل  بْ هــــــــل أن
  

ــُر َمـــــــْن؟ اهَمـــــــْن ذا الـــــــذي تَــــــــْهوَ    ــا طيــــــ  يــــــ
  

ثِل تلك التساؤالت اليت مبل مع احلمامة ال حيصُ  اوقد يقيم الشاعر املهجري حوارً 
ا نفس القروي التأثر ب - أنه يف ذلك شأن الشاعر القدمي ش -ل بل حيصُ  ،صخبْت 

كما هي احلال لدى رشيد أيوب يف   ،إثارة املشوق وتبادل الشكوىب ، وذلكوالتأثري
   )٣٩( :قوله

 وَكـــْم هيََّجـــْت قـَْلـــَب املشـــْوِق محامـــةٌ 
  

ا اُخلْضــرِ  بتغريــدها ِمــنْ     فــوِق أغصــا
  

ـــــــــباِن نشـــــــــتكي  كــــــــأين وإياهــــــــا غري
  

 يصــــروَف الليــــايل والليــــايل بنــــا تــــْزر   
  

فقد  ،أمَّا شعراء العصر احلديث الذين تقاذفتهم املهاجر األخرى غري األمريكية
ما يتوّقد يف  من أصداء تَِنمُّ علىما وجده أجدادهم فيه  اوجدوا يف الطائر أيضً 
وقد كان شعراء الشام  .احلنني واألسى واألمل املصاحبة لالغرتاب أنفسهم من مشاعر

 ،) أثاَر له طائٌر حينما كان مبصر ذكرياتهفهذا (خري الدين الزركلي ،من أبرز هؤالء 
ا    )٤٠( :) جنتزئ منها قوله(جنوى :فكتَب قصيدًة عنوا

 أذكــــــــرَتين مــــــــا لســــــــُت ناِســــــــَيهُ 
  

ـــا   ـــُربَّ  ذْكـــرى جـــدَّدْت َحَزن  وَل
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وذلك  ،من تشبيه نفسه بالطائر التائه املمزَّق الً َك بدوي اجلبل مل جيد بديوذا
ا  ،) عن قلقه الروحي وإحساسه بوجوده املغرتب(غربة الروح :حني عبـََّر بقصيدة عنوا

   )٤١(:ومنها
ْـــــ  ــ ــــــُف صــــــحراَء لفَّت ــــــا كــــــالطِري أْل  أن

  

ــــــُه مهــــــيَض اجلنــــــاِح     مزيقــــــا اِشــــــْلوً ـ
  

 حـــــيغـــــربيت قـــــد ســـــئمُت ُغْربـــــَة رو 
  

 والتشــــــــــــــريقا ُت التغريـــــــــــــبَ ْلـــــــــــــلِ ومَ   
  

(نوح  :وأمساه بامسها ،أمَّا شاعر الشام شفيق جربي فقد افتتح ديوانه بقصيدة
وإمنا عنيت  ،واحلقيقة أين مل أُْعَن بنوح العندليب( :وقال يف تعليقه عليها ،)العندليب
 الً ن سبيالعندليب كا إالَّ أنَّ هذا ،وإمنا تغّنيُت بأشجاين ،ومل أتغنَّ بأشجانه ،بنوحي

وكان الوطن وراء هذا الشجن وذاك التغين يف موضوعاته  )٤٢(.إىل النوح وإىل التغّين)
وهلذا نراه خيتتم قصيدَته  املشار إليها بتساؤل تظهر فيه تلك املشاركة  ،الشعرية كلها

ون الوجدانية يف حب الوطن من خالل ذاك البكاء وتلك الدموع اليت طاملا ذرَفها كثري 
َله من الشعراء    )٤٣(:فيقول ،قـَبـْ

ــــــــــــــــــا  أتبكــــــــــــــــــي العنــــــــــــــــــادُل أوطا
  

ـــــــــــــــــــْرُء   
َ
ـــــــــــــــــــدُب امل  أوطانـــــــــــــــــــهُ وال يْن

  

م الباحثة عن  موضوعيا الً معاد اوقد وجَد الشعراء املعاصرون يف الطري أيضً  لذوا
وِمْن هؤالء كان البيايت الذي جنتزئ من  ؛احلرية واملفتقدة للوطن وجلذورها وأصالتها

ة عن ذاك الظمأ الداخلي لديه إىل احلرية والعودة ديوانه ب عَض العبارات الشعرية املعربِّ
ينتظر  اميوت أْن يبقى حر سنوات املنفى / علَّمت الطائَر وهو ( :إىل وطن مفقود 

                                                           
   .١٦٩، ويرجى أيًضا مراجعة قصيدته: (البلبل الغريب) فيه: ص ٢٤٩ديوان بدوي اجلبل: ص ) ٤١(
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  .٩و  ٧ص 
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امة / ،وطارت احلمامة( ،)الفجر وعندما فتحُت عيين كانت  وعاد جثماين إىل 
(إهلي أعْدين  ،)ة توقظ يف غنائها طفوليت الشريدةودكانت طيور اجلنة املفق( ،)الغمامة

 ومىت عشتار( ،)دليب احلب طار عندما ماَت النهارملاذا عن( ،)إىل وطين عندليبْ 
  )٤٤(.)للبيت مع العصفور والنور تعود ؟

ا مع وْ تأثَّر الشعراء املعاصرون بال ريب يف ذلك بالشعراء الغربيني الذين متاهَ 
ذوهاحلب العندليب  والسيما طائر ،الطائر  للذات والشعور  موضوعيا الً معاد إذ اختَّ
( بليك ) أو أغنية  للريح أو الروح الطليق كما هي احلال يف هزار اورمزً  ،اإلنساين

ولكن هذا ال يعين انسالخ كل هؤالء عن الرتاث اإلنساين أو  .)العندليب لـ (كيتس
ناه لدى الصوفيني حيث غدا وهي ما وجد ،عن اجلذور اإلنسانية لذاك التماهي

 الً تغريد العندليب بد استعمل) حني ولدى (فرجيل ،لبعث الروح  االطائر لديهم رمزً 
إىل ما استعمل يف  اوما جند أصالته تعود أيضً  ،)يوربيدس) على (اح (أورفيوسِمْن نو 

بداع الكتاب املقدَّس لإلشارة إىل رمز احلمامة املعادل للروح أو الريح اليت متنح اإل
  )٤٥(.للشاعر والوحي للبشرية

ا معادل آخر ال يقل أمهية عن  ومن هنا جند أنَّ الريح تظهر يف شعرنا العريب كأ
ومبا حتمله يف  ،مع احلرية واحلياة ااحلمامة ملا يف الرياح من املعاين املنسجمة أيضً 

ا وتتضمخ به أجنحتها من رسائل الشوق وحتمله يف طي ،شجوها من أصداء احلنني ا
َد الغريب فيها النـََّفَس الشوقي املبعوث من أنفاسه الالحق جَ فإذا ما هبَّْت وَ  ؛من سالم

   )٤٦(:الً فينشد قائ ،باحلبيب لريّده إليه

ــْن أخــي َشــَجنٍ  اوبلِّغــيهْم ســالمً   ِم
  

ـــْن فـــراِق القـــوِم أشـــجانُ     يف قلبـــه ِم
  

                                                           
  .٢٨٢، ٢٦٠، ١٧٩، ٢/١٥٠، ٤٠٦، ١/٤٠٠ديوان عبد الوهاب البيايت:   )٤٤(
   .٣٥٥ – ٣٥٤، ٢١ -  ٢٠انظر حول ما ذكرُت: اخليال الرومانسي، موريس بورا: ص )٤٥(
  .٣١حميي الدين بن عريب: ص ترمجان األشواق،  )٤٦(



  د. ماهر كباش –املعادالت املوضوعية عند العرب 
  

٢١٥

هي روح  يف الرياح/ احً آه لعلَّ رو وَح أّمه تطري لتصل إليه فيقول (وقد جيد فيها ر 
. وإذا ما أحسَّ مبرارة الفجيعة نتيجة الفقد رأى فيها ويف )٤٧( )أّمي هزَّها احلب العميق

  :الً فينشج قائ ،احلمائم ما ينوب عنه يف العزاء والبكاء

 لفقــِده اشــجا الــريَح فــازدادْت حنينًــ«
  

 )٤٨(»يف بكـــاِء احلمـــائمِ  اوأحـــدَث شـــْجوً   
  

لبكاء ليشمال يف الشعر القدمي واحلديث كل عناصر وميتد هذا احلزن وذاك ا
أمل « :وقال ،فإذا الغريب رأى الغمام استعطَفه،الطبيعة واحلياة والكون على تنوعها 

وكذا هي حاله عندما يلوح له الربق أو تبلل  )٤٩(،»يأِن أْن يبكي الغماُم على مْثلي
 ،موضوعي يهيجه بكاؤهاأو حني تتحول ناقته إىل معادل  ،وجنتيه قطراٌت من املطر

   )٥٠(:فيقول

 فهـــــــاَج بكاؤهـــــــا الً بــــــــكْت نــــــــاقيت لـــــــي
  

 أْصــــــــــــورا إىل أْهـــــــــــِل الوريعـــــــــــةِ  افــــــــــــؤادً   
  

 هيــــــــّجْت بـــــــه امنكـــــــرً  اوحنـــــــْت حنيًنـــــــ
  

ـــرا علـــى ذي هـــوىً     ِمـــْن شـــْوِقِه مـــا تَنكَّ
  

ا يف داخله فيصبح  ،وقد يتمّثل الشاعُر احلزيُن مشاعَر األمومة لدى احليوان وخيتز
رّمبا ال يرقى  الً  الفقد لديه أكرب من فجيعة األمومة لدى احليوان الذي يتخذه معادأمل

   )٥١(:فيقول ،إىل مستوى عواطفه وفجيعته وآالمه وأحزانه
 تـــداعْت لـــه األْحـــزاُن ِمـــْن كـــلِّ وجهـــةٍ 

  

 )٥٢(الســـواجعُ  فحـــنَّ كمـــا حـــنَّ الظـــؤارُ   
  

                                                           
؛ وانظر ما ميثّله صوت الريح من دالالت وأسرار   ٦١٦ -  ٦١٥ديوان بدر شاكر السياب: ص  )٤٧(

  ).٢١٣كما بيَّنه د. نعيم اليايف يف كتابه: (تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث: ص 
  .٢٥٨/ ٣ديوان أيب متَّام:   )٤٨(
  .١١٢ص  ديوان ابن زيدون : )٤٩(
  .: أميل»أصور«: موضع لبين دارم، و »الوريعة«، وفيه:  ١/٣٤٥ديوان الفرزدق:   )٥٠(
  . ٦٧ص  ديوان قيس بن ذريح: )٥١(
  الظؤار: مجع ِظئر؛ وهي العاطفة على غري ولدها املرضعة له من الناس واإلبل (لسان العرب: ظأر). )٥٢(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢١٦

خشفها الذي افرتسته  عن امثَّ إذا رأى أمَّ َخْشٍف هائمة على وجهها حبثً 
   )٥٣(:يصفها بقوله ،الوحوش

 ــــيم فــــال تــــدري إىل أيــــن تنتهــــي
  

ـَــــــــًة َحـــــــــريَى جتـــــــــوب الفيافيـــــــــا    موهلَّ
  

ا يشتد شعوره بأمله ا ليست :فإذا به يقول ،وحني يقارن نفسه    إ
 (بــــأوجَع مــــينِّ يــــوَم شــــدُّوا رحــــاَهلمْ 

  

 )٥٤(ونــادى منــادي احلــي أْن ال تالقيــا)  
  

  اوكان النواح ال يفارق أيضً  ،إىل جبل مسع صدى قلِقه الوجودي فيهوإذا ما أوى 
   )٥٥(:فيقول ،كلماته

ــر رجفــــــة  ــلعٍ فمــــــا خفــــــق أيكــــــي غيـــــ  أضـــــ
  

ــرخِة نــــــــادبِ     وال نَــــــــوُح وِْرقـــــــــي غــــــــري صـــــــ
  

ــْلواُن دمعــــــــي وإنــــــــــَّما  ومــــــــا َغيـــــــــََّض الســــــــ
  

ــزْفُت دمــــــــوعي يف فــــــــراق الصــــــــواحبِ     نـــــــ
  

ــاحبٌ  ــظعن صـــــ  فحــــــىتَّ مــــــىت أبقــــــى ويـــــ
  

ــه راِحــــــــــــــــأ   ــرَ  الً ودُِّع منـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــبِ  َغْي  آيـ
  

ومل يقف الشعراء عند هذه النماذج من احلنني للتعبري عن املشاركة الوجدانية يف 
ا ال تغرب عنها الدموع أيضً  اكثريً   ،ها إىل أنواع أخرىوْ دَّ عَ بل تَـ  ،غربتهم  ،اما جند أ

   )٥٦( :ومثال ذلك قول اخلطريي يف الناعورة
 جوٍ هكــــــــــــــذا تــــــــــــــئنُّ بشــــــــــــــ اأبــــــــــــــدً 

  

 وعلـــــــــــى إْلِفَهـــــــــــا تـــــــــــدور وتبكـــــــــــي  
  

(أحنُّ إذا حنَّْت وأبكي إذا  )٥٧(:فيقول ،وتظل حتاكي الشاعر بأنينها وشجوها
بكْت مثَل ما أبكي ( )٥٨(:وحني يرى مشعًة فيجد فيها ذاته املذوَّبة يقول ،)بكتْ 

  .)وفاضْت دموعها
                                                           

  .٤٦٢ديوان متيم بن املعز لدين اهللا الفاطمي: ص  )٥٣(
  .٤٦٢املصدر السابق نفسه: ص  )٥٤(
  .٤٣ديوان ابن خفاجة ص  )٥٥(
  .٤٣٨املستطرف، األبشيهي: ص  )٥٦(
  .٤٣٨املستطرف: ص  )٥٧(
  .١٠١مطالع البدور، الغزويل: ص  )٥٨(



  د. ماهر كباش –املعادالت املوضوعية عند العرب 
  

٢١٧

وره يف البكاء بل كانت له جذ ،اومل يكن إدراك قيمة املشاركة الوجدانية مبتدعً 
أو يف املعادالت املوضوعية اليت امتدْت ظالهلا يف أمداء  ،على األطالل ويف غريها
ها عرب العصور فيندمج في ،ا امن الطبيعة وتزيده التصاقً  اغربة الشاعر لتجعله جزءً 

وإننا ال  ؛مبا يشبه احللول الصويف املتبادل يف كل أشكاهلا من دون تقييد أو حتديد
هذا كله عن األساس اإلنساين يف تلك املشاركات الوجدانية اليت تتخذ من  نغفل يف

كما هي حال   اوقد يكون اآلخر إنسانً  ،للذات املغرتبة موضوعيا الً اآلخر معاد
  )٥٩( :فقال ،البارودي الذي مسع باكية بليل

 بكيــــــــُت هلــــــــا وْمل أفهــــــــْم صـــــــــداها
  

 وقــــْد يبكــــي مــــن الطــــرِب الغريــــبُ   
  

يف كون البكاء  بواسطةشاركات الوجدانية بدوي سبب تلك املووضَّح د. عبده 
 ،فإذا به يتعامل مع َمْن يبكي ويشكو عنه ،من الشكوى عادةً  اإلنسان العريب يهرب

 موضوعيا الً فيصبح ذلك القناع معاد ،ليلقي همَّ الغربة عليه افيتخذه قناعً 
 )٦١(.عدد يف قصيدة واحدةويرى د. وهب رومية أنَّ األقنعة ميكن أْن تت .)٦٠(للشاعر

أمَّا يف شعرنا املعاصر فقد كادت األقنعة ختتفي منها تلك البكائيات من دون استغناء 
وغدت تلك األقنعة أكثر ِمْن  ،الشعراء فيها عن التماثل والتوحد يف التجربة اإلنسانية

ر ) وراء قناع عنرتة وزرقاء اليمامة وسيزيف وشهريافاختفى (أمل دنقل ،أْن حتصى
والسيما  ،) مثله وراء كثري من أقنعة األساطري والتاريخواختبأ (أدونيس ،والسندباد

) يف جتربته . وذكَر (البيايت)٦٢(ِمْن متوز وطائر الفينيق وصقر قريش ال األقنعة اليت متثِّل ك
                                                           

  .٨١ديوان البارودي: ص  )٥٩(
  .)٣٥/ ص ١/ ١٥: جملة عامل الفكر: (عبده بدوي ،الغربة املكانية يف الشعر العريب) ٦٠(
، وانظر أيًضا ما ذكره عن الذات املقنعة من ١٩٥القدمي والنقد اجلديد، د. وهب رومية: ص شعرنا  )٦١(

  .٢٦٧ -  ١٨٣خالل مواجع احلنني، وعن نقيضها املتمثل بالذات السافرة يف: ص 
 ،٢٤٤ ،٢٣٥ ،٢٠٨ص :د. خمتار أبو غايل ،املدينة يف الشعر العريب املعاصر :انظر )٦٢(

  .١١١ ،٦٨/ ٢ :أدونيس ، وديوان٣١٦



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢١٨

وذكَر أمساء   ،من ذاتيته امتجردً  بوساطتهالشعرية أنَّ القناع هو االسم الذي يتحدث 
املدن والشخصيات النموذجية التارخيية واألسطورية العربية واإلنسانية اليت  كثري من

حاول أْن يستبطنها فتداخلت بذلك لديه وجوه وأقنعة املوتى واألحياء الواحد 
  .واختفى الظل بالظل ،باآلخر

 اما ذكرناه سابقً  وقد أدرك د. وهب رومية ما ميكن أْن جيري فيه احلكم على كلِّ 
ففي السياق تتجلى عالقة  ،السياق هو منبع العالقات واهلوية واالنتماء نَّ إ( :حني قال

أو أشياء أو  اأم حيوانً  اواشتباكها به سواء أكان هذا اآلخر بشرً  ،الذات الشاعرة باآلخر
 ،وقد يعربِّ عن تواصل الشاعر مع الغريب الذي ال انتماء له سوى الغربة ،اأو مكانً  ازمنً 

وحني حتدث  ؛)دلهوالذي هو نظري الشاعر ومعا ،ون الغربة انتماءإْن كان يصح أْن تك
  .)إنَّ الغريب يسعد الغريبا( :ة الغربة من خالل قول الشاعرعن وحد

وهو ما أدركه من قبل امرؤ القيس  ،أْن تكون الغربة وحدة وانتماء اوقد كان حقً 
رمبا كان  اة الغربة نسبً حني عبـََّر عن إحساسه الداخلي وهو على عتبة املوت أنَّ يف قراب

وإّن هذا  ؛)(وكلُّ غريٍب للغريِب نسيبُ  )٦٣(:الدم حينما قالأقوى وأمنت من قرابة 
وهو ما  ؛االنتماء إىل اآلخر يعربِّ بطريقة ما عن معادل موضوعي مماثل أو مواٍز لآلخر

  .ويف شعر احلنني خاصة ،يف الشعر عامة اميكن مالحظته واضحً 

                                                           
  .٢٤٩ - ٢٤٨ ،٤١٢ - ٢/٤٠٨  :ديوان عبد الوهاب البيايت )٦٣(



  ٢١٩

  
  
  

  أثر القرائن في الحكم على األلفاظ
 بالَغرابة عند البالغيين 

  
  )∗(ضياء الدين القالشد. 

  مقدمة:
فرِد شروطً 

ُ
، استقرَّت عند أكثر متأخريهم يف ثالثة ااشرتط البالغيون لَفصاحِة امل

  شروط: اخللوص من التَّناُفر، والَغرابِة، وخمالفة القياس التصريفي.

شَّرط الثَّاين بالدراسة؛ إْذ ُوِقَف على أّن أكثر البالغيني ويتناول هذا البحث ال
للُحكم على فصاحِة األلفاظ مقطوعًة عن سياق الكالم  اجعلوا هذا الشرط مقياسً 

لسهام املنتقدين،  اوقرائنه، وما حييط به ِمْن أحواٍل ومقاماٍت، فجعَلهم ذلك غرضً 
  البالغيني قد تعرَّض ألثرها فيه. لالستدراك والتنقُِّص، وإن كاَن بعضُ  اوَمْوِضعً 

لذا ُحياول هذا البحث تتبُّع كالِم البالغيني يف هذا الشرط، وَرْصِد أثر القرائِن 
قد عّولوا على هذا  اأكاَن البالغيون مجيعً  لِيُبنيِّ فيه؛ للوقوف على حقيقِة األمر، و 

إىل  اائفة منهم، َسعيً لط االشَّْرط مهملني مراعاَة السِّياق والقرائن أم كان ذلك مذهبً 
حدثني يف هذه القضية.

ُ
، وفضِّ النـِّزَاِع بني الُقدماء وامل   جتلية اَحلقِّ

                                                           
 باحث يف علوم اللغة العربية من جامعة البعث حبمص. )∗(
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٢٢٠

وال بُدَّ قبل الولوج يف البحث ِمَن الوقوِف على معىن القرائن وبيان أهّم أقسامها، 
وأثرها يف الكالم، والتأصيل لعالقة مفهوم الفصاحة بالقرائن، وموقف الُعلماء من 

شكلة اليت يطرُحها هذا البحُث.فصاحِة 
ُ
فرد، للوقوِف على امل

ُ
  امل

  معنى القرائن وأثرها في الكالم:

ا: األمُر الدالُّ على الشيء من غري االستعماِل فيه. أو ما يـُْفِصُح عن  ّ تـَُعرَّف القرينة بأ
راد ال بالوضع

ُ
  .)٢(. فداللة القرينة عقلية ال وضعية)١(امل

. وحتت ُكلِّ قسٍم )٣(مقالّيٌة وحالّيٌة، وقد يقال لفظية ومعنوية وتنقِسُم القرائن قسمني:
 الً ، واحلاليَّة قد تكون حااأو سياقً  اأو الحقً  اسابقً  اأنواٌع كثريٌة؛ فاملقالية قد تكون كالمً 

ما، وقد تكون ُعْرفً  تكلِِّم أو ما حييُط ِ
ُ
من مقامات  اأو عادًة، أو مقامً  اللسامِع أو امل
، إىل غري ذلك مما ال حيصى َكثْـرًَة؛ ولذا نبَّه البالغيوَن على أّن )٤(ِقصًَّة أو مناسبةً  الكالِم، أو

  ، وال سيَّما احلاليَِّة، لتنوُّع األحوال واتِّساِعها ال إىل غاية.)٥(القرائَن غُري ُمنحصرةٍ 
وللقرائن آثاٌر ظاهرٌة يف فهم الكالم وبيانه وإيضاحه، قال ابن ِجّين (ت 

م قد يصلون إىل إبانة أغراضهم مبا ُيْصِحُبونه الكالَم ممّا يتقدَّم قبله أو ): «ه٣٩٢ ألَّ
ُر بعده، ومبا تدلُّ عليه احلال وإمنا يعتمد يف حتديد الَغَرِض... مبا «، وقال: )٦(»يتأخَّ

  اَيْصَحُب الكالَم من أوَّله أو آخره أو بداللِة احلاِل، فإّن هلا يف إفادِة املعىن تأثريً 

                                                           
  .٢٢٣، والتعريفات ٣١- ٣٠، وحاشية الصبّان عليه ٥٧انظر: شرح الرسالة السمرقندية   )١(

  .١/٢٨٥انظر األطول   )٢(

، وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم ٧٦، واإليضاح ٦١انظر: اإلشارات والتنبيهات   )٣(
٢/١٣١٥. 

، ١٧٥- ١٧٣، ١٠٥، واإليضاح ٣٣١-٣٢٩انظر يف أنواع القرائن: مفتاح العلوم   )٤(
 .٦٨- ٦٠، واجلملة العربية واملعىن ٦٤-٦١، واإلشارات والتنبيهات ٣٠١-٢٩٩

 .١٢٤انظر اإلجياز ألسرار الطراز ) ٥(

 .١/٢٥٥املنصف ) ٦(
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ا يف مواضع )٧(»اريً كب ، وإن كان ابن جين مل يصرِّح بلفظ القرينة هاهنا فقد صرَّح 
  .)٨(أخرى

ا تُرِشُد «) يف إحدى القرائن وهي داللة السِّياق: ه٧٩٤وقال الزركشي (ت  فإ
ْطَلِق، 

ُ
ْجَمِل، والَقْطع بعدم احتماِل غري املراد، وختصيص العامِّ، وتقييِد امل

ُ
إىل تبيِني امل

تكلِّموتن
ُ
الَّة على مراد امل   .)٩(»وَِّع الدِّاللة، وهو من َأْعَظِم القرائن الدَّ

ْشَتِملة على نوٍع من الغرابة، على 
ُ
ومن آثارها تسويُغ استعماِل بعض األلفاظ امل

  حنو ما سيظهر يف هذا البحث.
  فصاحة الُمفرد وعالقُتها بالقرائن والسِّياق عند البالغيين:

يكون فيه  وجهٌ ) على وجهني: ه٢٥٥حِة عنَد اجلاحِظ (ت ورَد مصطلُح الفصا
َسه بالقرائِن والسِّياِق، إْذ تكوُن الفصاحُة عندئٍذ حتت البالغة، وذلك عند ربطه مقايي الً داخ

ملفهوم البالغة،  ايكون فيه مفارِقً  ووجهٍ خاضعة لقانون مطابقِة الكالِم ملقتضى احلال؛ 
ال تنفُع معه القرائن، وعنَدها تكوُن  الً خلَّْت بالفصاحة إخالوذلَك حَني ُحتاَكُم به ألفاٌظ أ

وبذلك يكون اجلاحظ أّول َمْن َسنَّ «، )١٠(لِلُّغة ال للبالغة وقوانينها اتابعً  االفصاحُة أمرً 
  .)١١(»اومؤلَّفً  االنََّظر إىل خصائِص اللفظ ُمفردً 

ه أمهل بعض )، غري أنّ ه٤٧٤أو  ٤٧١وعلى هذا َمَضى اإلمام عبد القاهر (ت 
مقاييِس الفصاحِة الداخلة حتَت حيِّز البالغِة، اكتفاًء حبديثه عن النَّظم، وأثر السِّياق 
اللغوي يف تغيري صفات بعض األلفاِظ، ونبََّه على أّن الَوْجَه الثاَين للَفصاحِة ال تأثَري له 

فل شأن املفرد، واحتَـَفَل يف املزايا اليت َحتُْدُث يف النَّْظِم، َفَظنَّ بعُض النَّاس أنّه أغ

                                                           
 .١/٢٥٥املنصف ) ٧(

 .٤٤٤، ٣٨١، ٢/١٩، ٣٤٩، ١/٣٠٠انظر اخلصائص ) ٨(

 .٢/٢٠٠الربهان يف علوم القرآن ) ٩(

 .١٦٢، ١٩- ١٨ ،١٥-١/١٤انظر البيان والتبيني   )١٠(

 .٤٣٥التفكري البالغي عند العرب   )١١(
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أن يـُْقَتَصر يف معىن الفصاحِة على َوْصِف  اظاهرً  ابالرتكيِب وحَده. واحلقُّ أنَّه َميَْتنُع َمنـْعً 
ا ُمتعلٌِّق ممَّن يـُْقِدُم «اللَّفظ، وذلك قولُه:  وهذه ُشبهٌة أخرى ضعيفة، عسى أن يتعلَّق 

أْن ال معىن للفصاحة سوى التالؤم اللفظي،  على القوِل من غري َرِويٍَّة: وهي أْن يدَّعيَ 
، )١٢(»وتعديِل مزاِج احلروِف حىت ال يتالقى يف النُّْطِق حروٌف تـَثْـُقُل على اللِّسان

يف  الً من وجوِه الَفضيلِة، وداخِ  اأْن يكوَن تالؤم احلروِف وجهً «وُيَسلُِّم بعَض التسليم 
ملِة...؛ ألنّه ليس بأكثر ِمْن أْن نـَْعِمَد إىل عداد ما يُفاَضُل به بَني كالٍم وكالٍم على اجلُ 

(الفصاحة) فُنخرَِجها ِمْن َحيِِّز (البالغِة والبياِن)، وأْن تكوَن نظريًة هلما، ويف عداِد ما 
ُهُهما من (الرباعة) و(اجلزالة) وأشباه ذلك، مما ينبئ عن شرِف النَّْظِم... أو َأْن  هو ِشبـْ

رًة ملا تقُع له تلَك، وأخرى ملا يـَْرِجُع إىل سالمِة اللفِظ مما يقُع تا امشرتكً  اجنعَلها امسً 
  .)١٣(»يـَثْـُقُل على اللِّسان. ولَْيَس واحٌد ِمَن األمريِن بقادٍح فيما حنن بصدِده

 اظاهٌر من هذا النَّصِّ أنَّ الفصاحة عنَده مبعىن البالغِة، غري أنَّه ال يرى حرجً 
نعوِت األلفاِظ، ما مل يـَْقُصِر املزيّة والفضيلَة عند  على َمْن خيصُّ الفصاحَة بَضْرٍب من

فإّن ): «ھ٧٩٢ذلَك عليها. وهذا ما فهَمه ِمْنُه بعُض الُقدماء، قال السَّْعُد (ت 
، ويؤكد هذا الَفْهَم قوُل )١٤(»حمصوَل كالِمه فيه هو أنَّ الفصاحَة ُتْطَلُق على معنيني

يف َوْهٍم وإْن َجِهَد، أْن تتفاَضل الكلمتان  وهل يقعُ «عبِد القاهِر يف َمْوِضٍع آخَر: 
املفردتاِن، من غِري أن يـُْنَظَر إىل مكاٍن تقعاِن فيه من التأليف والنَّْظِم، بأكثر من أْن 
 ، تكوَن هذه مألوفًة ُمستعمَلًة، وتلك غريبًة وحشّيًة، أو أن تكوَن ُحروُف هذه أخفَّ

  .)١٥(»أَبـَْعَد؟ وامتزاُجها أحسَن، وممّا َيُكدُّ اللِّسانَ 
وعلى هذا الَفْصِل الَضيِِّق يف معىن الفصاحِة جرى أكثُر متأخري البالغيني، 

                                                           
  .٥٧دالئل اإلعجاز   )١٢(

 .٦، وأسرار البالغة ٤٥٩-٤٥٨، ٣٩٦، وانظر فيه ص ٥٩دالئل اإلعجاز   )١٣(

  .٢٩املطّول   )١٤(

 .٥٢٢، وانظر فيه ص ٤٤دالئل اإلعجاز   )١٥(
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م كانوا يَرقُبوَن ِمْنُه ِمْثَل هذا التَّسليم اليسري ليجعلوا ِمْنُه قانونً  ّ   .)١٦(للفصاحة افكأ
 الكنَّ  الذي َمدَّ الكالم على الفصاحِة ومقاييسها، وأفردها عن البالغة إفرادً 

، قال عنه بعض ا)، وخصََّص لذلك كتابً ه٤٦٦ابن ِسنان اخلفاجّي (ت  اظاهرً 
أكمُل ُحماولٍة يف الرتاِث البالغيِّ لضبِط مقاييِس  هوسرُّ الفصاحِة «الباحثني: 

الفصاحِة، وأَْنَصُع شهادٍة عن املآزِق اليت وقَع فيها علماُء البالغِة نتيجَة َفْصِلهم بَني 
  .)١٧(»، وإرادِة االنتصاِر هلذا الشِّقِّ أو ذاكَ األلفاِظ واملعاين

والفصاحُة عنَد ابن سناٍن ِمَن الظُّهوِر والبياِن، والَفْرُق بينها وبَني البالغة: أنَّ الفصاحَة 
  .)١٨(لأللفاظ مع املعاين امقصورٌة على َوْصِف األلفاِظ، والبالغةُ ال تكوُن إالّ وصفً 

فصاحِة والبالغِة َقْطُع مقاييِس فصاحِة املفرِد عِن وانبىن على هذا الَفْصِل بَني ال
ا جيعُلها عائدًة إىل )١٩(القرائِن والسِّياقِ  ؛ ألنَّ تعليَق شروِط الفصاحِة بقرائنها وسياقا

  مطابقِة ُمقتَضى احلاِل، فتدُخُل بذلك حتَت رايِة البالغِة، وخيتفي الَفْرُق بينهما.

ِج ابِن سناٍن، فأرجَع الفصاحَة إىل ) فساَر ه٦٣٧وجاء ابُن األثِري (ت  على 
، وجعَلها خمتصَّة باللفظ املفرد واملركَّب دون املعىن، خبالِف البالغِة اليت )٢٠(الظُّهوِر والبيان

  ؛ فبقي ُمِصرا على الفصل بني الفصاحة والبالغة.)٢١(هي شاملٌة لأللفاظ مع املعاين

                                                           
اية اإلجياز   )١٦( ، ومفتاح ٧١، ٥٧-٥٦، ٤٨-٣٥، ٣١انظر ذلك الَفْصل عندهم يف: 

  ، وغريها.٧٤-٧٢، واإليضاح ٥٢٦العلوم 

 .٤٤١التفكري البالغي عند العرب   )١٧(

 .٦٧-٦٦انظر سر الفصاحة   )١٨(

ُفرِد مثانية أشياء، ومل يتعرَّض يف واحد منها ألثر القرائن   )١٩(
َجَعَل ابُن سناٍن شروط فصاحِة امل

 .١١٩-٧٣والسِّياق. انظر سر الفصاحة 

  .٧٧، واجلامع الكبري ١/٩٠ئر انظر املثل السا  )٢٠(

 .٨١-٧٩، ٧٧، واجلامع الكبري ٩٤، ١/٩٢انظر املثل السائر   )٢١(
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فرد، وما يعرتيه مِ 
ُ
، وتعرَّض ألثِر )٢٢(ْن ُحْسٍن وقـُْبٍح لذاتهِ وقد ُعِينَ خبصائِص امل

وإْن تأثَّر يف مواضَع من كتبه بعبِد  -. وهو )٢٣(الرتكيِب يف صفاِت بعض املفرداتِ 
تابٌع البن سناٍن يف معظم تأليفه، إْذ  - )٢٤(القاهر وكالمِه يف النَّْظِم وأثره يف اللفظ

  .)٢٥(يف أشياء جرى يف الغالِب على قسمِته، وإْن زاَد عليه، وخالَفه
 اطرفً  اويُْذَكُر البِن األثِري أنَّه أعاَد ربَط شروِط فصاحة املفرِد بالقرائن والسِّياق، متجاِوزً 

من الِقطيعِة اليت أحدثَها ابُن ِسناٍن يف جعِله هذه املقاييَس ُمْنَبتََّة الصِّلِة مبا ُميِكُن أْن يطرأ 
ُتكلُِّم والسَّامعُ  على الكالِم مِن اعتباراٍت يفرُضها الّزمانُ 

  .)٢٦(واملكاُن وامل
على أنّه اضطرب يف أمِر التعويِل على القرائِن، فيـُْعِلُن يف َمْوِضٍع إلغاَءها، وذلَك 

ينبغي أْن تعلَم أّن الذي نستحِسُنه حنن يف زمانِنا هذا هو الذي كاَن عنَد «قولُه: 
، وقولُه: )٢٧(»ام ُمْستقَبحً ، والذي نستقِبُحه هو الذي كاَن عنَدهاالعرِب ُمْستحَسنً 

إىل زيٍد دوَن عمٍرو، أو إىل عمرٍو دوَن زيٍد؛  اوُحْسُن األلفاِظ وقبُحها ليَس إضافي «
مث يعوُد إىل اعتباِر هذه القرائِن يف تفصيِل  .)٢٨(»ألنّه َوْصٌف ذايتٌّ ال يتغّري باإلضافة

ا ليسَ  َّ لأللفاظ، بل  ذاتيا اْت وصفً احلديث عن شروِط الفصاحِة، فيصرُِّح يف بعِضها بأ
  .)٢٩(هي شيٌء تاِبٌع للنَِّسِب واإلضافات

على ما تاَبَع به ابَن سناٍن يف  اوكاَن اَألْوَىل به إلغاؤها والثباُت على ذلك اعتمادً 
                                                           

 .٦٥ -٥٧، واجلامع الكبري ١٨٢- ١٨٠، ١٧٥-١٦٩، ١/٩١انظر املثل السائر   )٢٢(

 .٢٧٢- ٢٧١ - ٦٧- ٦٥، واجلامع الكبري ٢٩٨، ٢٠٤- ٢٠١، ١٦٩- ١/١٦٤انظر املثل السائر   )٢٣(

 .٤٧-٤٦، وقارن بدالئل اإلعجاز ٦٧-٦٦، واجلامع الكبري ١/٢٩٦انظر املثل السائر   )٢٤(

 .٧٩-٧٧، ٥٨، ٣٤، واجلامع الكبري ٢٠٤، ١٧٥، ١/١٧٢انظر املثل السائر   )٢٥(

  .٢٠٤-١/١٧٥انظر املثل السائر   )٢٦(

  .١/١٧١املثل السائر   )٢٧(

 .١/١٧٢املثل السائر   )٢٨(

 .٢٠٤-١/١٧٥انظر املثل السائر   )٢٩(
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تاما، وعندها ينبغي أْن ُخيِفَف  الً الَفْصل بَني الفصاحِة والبالغِة؛ أو التَّعويُل عليها تعوي
ْفَرِد وعنايتِه بشأنه، لِيضيَق عنَده مفهوُم الفصاحِة حَني يُْطَلُق على من محاستِ 

ُ
ه للفظ امل

اخللوِص، ويتَِّسَع حَني ينضوي حتت البالغِة، فيصُري بذِلَك من أنصاِر عبِد القاهر، لذا 
  فهو فيما َذَهَب إليه متأرجٌح بني ابِن سناٍن وعبِد القاهر.

ابِن سناٍن وابِن األثري، وهو احلاجُز الذي يـَْفِصُل وهذا هو َمْوِضُع اإلشكاِل عنَد 
بينهما وبني عبد القاهر، فعبُد القاهِر حَني رضَي الَفْصَل بني البالغِة والفصاحِة 

من نـَْعِت األلفاظ، كتلك الوحشيَّة  ااشرتَط َأْن تـُْقَصَر الفصاحُة على َحدٍّ َضيٍِّق ِجد 
هما كانِت القرائُن والسياقاُت، أّما األلفاظ الغريبُة اليت املتوعِّرة اليت يـَْقُبُح استعماهلا م

ا والسِّياق الواردُة فيه، فاحلديُث عنها يدُخُل حتَت  يـُْنَظُر فيها إىل القرائن احمليطة 
  الفصاحِة املرادفِة للبالغِة.

، فكاَن أثُر القرائن )٣٠(واقتدى أكثر املتأخريَن بابِن ِسناٍن يف مفهوم الفصاحةِ 
، ولعلَّ هذا من أسباِب اجلموِد الذي يظهُر ا، يوشُك أن يكوَن غائبً اِجد  اضعيفً  فيها

، بعد أن فصلوا بني اتام  ايف هذا املبحث عندهم، إذ قطعوه عنه مالِبساته قطعً 
البالغة والفصاحة، فأمهلوا الطرَف اآلخر من مقاييس الفصاحة املتعلقِة بالقرائن 

هوم البالغة. وهذا هو حملُّ اإلشكال يف تآليفهم، وسبُب والسِّياق، الداخلِة حتت مف
ُْحَدثني عليها، وهو املِْعَوُل الذي وسََّع اهلُوَّة بني كتبهم وكتب 

هجوم كثٍري من امل
  املتقدمني كاجلاحِظ وعبِد القاهِر.

بعد هذا التتبُّع التارخيي ألثر القرائن والسِّياق يف شروِط فصاحِة املفرد، سنقُف 
، لتبنيُّ ذلك األثر فيه، وبياِن »اخللوص ِمَن الَغرابةِ «احٍد من تلك الشروط، وهو عنَد و 

  مذاهِب العلماء يف العناية به.

  عند البالغيين:» الغرابة«تأصيل مصطلح 
                                                           

 .١٠-٤، واإلشارات والتنبيهات ٧٤- ٧٢، واإليضاح ٥٢٦علوم انظر مفتاح ال  )٣٠(
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ا البالغيون يف فصاحة املفرد اخللوص من الغرابة، وقد  من املقاييس اليت اعتّد 
الغريُب من الكالم إمنا هو «رابة بقوله: ) معىن الغه٣٨٨أوضح لنا اخلطايب (ت 
كون الكلمة ): «ه٧٩٢، وهي عند السَّْعد (ت )٣١(»الغامُض البعيُد من الفهم

. وعلى هذا املعىن استقّر أكثر )٣٢(»وحشيًة غري ظاهرة املعىن وال مأنوسة االستعمال
آلمدي (ت متأخري البالغيني. وقد يعّرب عن الغرابة بالوحشية أو احلوشّية، ونـََقَل ا

وكذلك فّسروا معىن ُحوشّي الكالم، «) معىن اُحلوشّي عن أهل العلم، فقال: ه٣٧٠
، )٣٣(»ا؛ فإذا ورَد ورَد ُمْستَـْهَجنً اوهو اللفظ الغريب الذي ال يتكّرر يف كالم العرب كثريً 

 - (احلوشي)  فـََقَرَن تتبُّع«ونّبه عبد القاهر على أّن احلوشي والغريب مبعًىن، فقال: 
. واستعمال )٣٤(»إىل (املعاظلة) اليت هي التعقيد -الغريب من غري شبهة  وهو

، من مثِل قوِل )٣٥(مصطلح الغرابة والوحشّية كثٌري عنَد مجهوِر البالغيني والنُّقادِ 
  .)٣٦(»وَهَجَر الوحشيَّ الغريبَ ): «ه٢٥٥اجلاحظ (ت 

يِب وكراهِته وإْن كاَنْت بعُض نصوِص القدماِء تدلُّ على َعْيب الوحشيِّ الغر 
كالذي مرَّ من كالِم اجلاحِظ، فإّن مواضَع أخرى من كالمهم ،  )٣٧(وإخاللِه بالفصاحة

وكما ال ينبغي أْن يكوَن «تدلُّ على أنّه قد يـُْقَبُل يف بعِض األحواِل، كقوِل اجلاحِظ: 
، إّال أْن اوحشي  ا، فكذلَك ال ينبغي أْن يكوَن غريبً اُسوقي  ا، وال َساقطً االلَّْفُظ عاّمي 

                                                           
  .١/٧٠غريب احلديث   )٣١(

 .٧٣، وانظر اإليضاح ١٨املطّول   )٣٢(

  .١/١٧٥، واملثل السائر ٢/١٠٤٢، وانظر العمدة ١/٢٩٣املوازنة   )٣٣(

 .٣٩٨دالئل اإلعجاز   )٣٤(

- ٨، وعيار الشعر ٣٥ة العذراء ، والرسال١/١٠١، والشعر والشعراء ١/١٤٤انظر البيان والتبيني   )٣٥(
 ، وغريها.٣٩٩- ٣٩٦، ٤٤، ودالئل اإلعجاز ١٧٦- ١٧٢، ونقد الشعر ٩

 .٢/١٧البيان والتبيني   )٣٦(

 .٣٥، والرسالة العذراء ٣٨٠-٣٧٧، ١٣٧، ١/٤٤انظر البيان والتبيني   )٣٧(
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  .)٣٨(»اأعرابي  ايكوَن املتكلُِّم َبدوي 
أنَّ الوحشيَّ ضرباِن: غريٌب  اَل ما َذَهَب إليه ابُن األثريِ ولعّل ما حيلُّ هذا اإلشك

قبيٌح: يستوي الناس يف استقباحه، وال خيتلُف فيه عريبٌّ باٍد، وال قـََرويٌّ متحضٌِّر؛ وغريٌب 
، مث )٣٩(َسِب واإلضافاِت، ومنه غريُب القرآِن وغريُب احلديثِ َحَسٌن: خيتلُف باختالِف النِّ 

والعرُب إذْن ال ُتالم على استعماِل الغريِب اَحلَسِن من األلفاِظ، وإمنا «قاَل بعَد ذلَك: 
، وهو يف اُتالُم على الغريِب القبيِح. وأّما اَحلَضريُّ فإنّه يالُم على استعماِل القسمني معً 

كاَن نوُع الغريِب فإّن استعماَله مشروٌط   ا، وأي )٤٠(»ًة من اآلخرأحِدمها أشدُّ مالم
  .)٤١(»ألنَّ الغريَب مل يكثْر يف كالٍم إال أفسَده«باالعتداِل، وجتنُِّب اإلفراط؛ 

  الغريب القبيح:
بُنعوٍت تدلُّ  اما يَرُِد ذكرُه عند العلماِء مصحوبً  اوهذا الضَّْرُب من الغريِب الوحشيِّ كثريً 

ْسَتنَكرعلى ك
ُ
  .راهِته وَعْيِبه، إذ يـُنـَْعُت باملتوعِّر، والغليظ، والبغيض، والَعِكر، وامل

فال تظنَّ أنَّ «ويضاُف فيه إىل الغرابِة الكراهُة يف السَّْمِع، قاَل ابُن األثِري: 
الوحشيَّ من األلفاِظ ما يكرُهه مسُعك، ويـَثْـُقل عليك النُّطق به، وإمنا هو الغريُب 

استعمالُه. فتارًة خيفُّ على مسِعَك، وال جتُد به كراهًة، وتارًة يـَثْـُقُل على  الذي يقلُّ 
ذه الصِّفة فال مزيَد على َفظَاظَته  مسِعَك، وجتُد منه الكراهَة... وإذا كاَن اللفُظ 

(املتوعِّر) وليس وراَءه يف  اوِغالظته، وهو الذي ُيسمَّى (الوحشي الغليظ) وُيسمَّى أيضً 
  .)٤٢(»رجة ُأخرىالُقْبح د

                                                           
  .١/١٤٤البيان والتبيني   )٣٨(

  .٤٩- ٤١التقسيم يف اجلامع الكبري  ، ومل يكن قّسمه هذا١٧٦- ١/١٧٥انظر املثل السائر   )٣٩(

 .١/١٨٢املثل السائر   )٤٠(

 .٣الصناعتني   )٤١(

 .١٨١- ١/١٨٠املثل السائر   )٤٢(
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) فيما خلََّصه من شروِط ه٧٣٩ولعلَّ هذا النوَع هو الذي َقَصَد إليه الَقزويينُّ (ت 
والغرابُة: أْن تكوَن الكلمُة وحشيًَّة ال يظهُر معناها «فصاحِة املفرِد، وذلَك قولُه: 

عن عيسى بِن فُيحتاُج يف معرفته إىل أْن ينقََّر عنها يف ُكُتِب اللغة املبسوطِة، كما روَي 
عمَر النحويِّ أنّه سقَط عن محاٍر؛ فاجتمَع عليه الناُس، فقاَل: (ما لكم تكأكأمت عليَّ 

وا. أو ُخيَرََّج هلا وجه أي: اجتمعتم تنحَّ  )٤٣( َتَكْأُكؤكم على ذي ِجنٍَّة؟ افرنقعوا عين)
  :)٤٤(بعيد، كما يف قول العّجاج

  ُمَسرََّجا اوَمْرِسنً  اوفاِمحً 
َرْف ما أراد بقوله: (ُمَسرََّجا) حىت اختُِلَف يف خترجيه؛ فقيل: هو ِمْن فإنّه مل يـُعْ 

قوهلم للسيوف: (ُسَرجيّية) منسوبة إىل قني يُقال له: (ُسَرْيج)، يريد أنّه يف االستواء 
قّة كالسَّيف السَُّرْجيّي. وقيل: من السِّراج، يريد أنّه يف الربيق كالسراج ، فلم )٤٥(»والدِّ

ا من ويّين يف حديثه عن الغريِب إىل ما ُيالِبُس األلفاَظ وما حيتَ يلتفِت القز  ّف 
الِبسات. الً القرائن؛ ألّن مثَل هذا الغريب ال يصُري مقبو 

ُ
  باختالِف هذه امل

على هذا الغريِب، استشهد به  ايؤكُد ذلك أّن اخلَرب الذي أتى به الَقزويينُّ شاهدً 
، إْذ قاَل عن )٤٦(البعيِد من الفصاحِة والبالغةِ اجلاحُظ يف حديثه عن الغريب البغيِض 

، لظننُت أنّه «خٍرب آخَر ذكَره يف السِّياِق نفِسه:  ولو خاطَب بقوله... األصمعيَّ
  .)٤٧(»سيجهُل بعَض ذلكَ 

                                                           
، وهو أليب علقمة النحوي يف: ١٢٥٨/ ٣، ١/٦٦اخلرب لعيسى بن عمر يف الصحاح   )٤٣(

  .١٦٨وهلما يف نصرة الثائر ، ٢/١٦٣ن األخبار ، وعيو ٣٨٠-١/٣٧٩البيان والتبيني 

 لرؤبة بن العجاج. ١/١٤، ويف معاهد التنصيص ٢/٣٤وانه دي  )٤٤(

 .٨٦-٨٥، ٧٨، وأكثره من سّر الفصاحة ٧٣اإليضاح   )٤٥(

 .٣٨٠-١/٣٧٧انظر البيان والتبيني   )٤٦(

 .٣٧٩-١/٣٧٨البيان والتبيني   )٤٧(
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ورأى الدكتور بدوي طبانة أنَّ متثيَل البالغيني بـ(ُمَسرَّج) أو حنوه أَْدَخُل يف باب املشرتِك 
من معىن منه يف باِب الغريِب؛ ألّن كلَّ معىن من املعاين اليت ذكروها هلذه  الذي حيتمُل أكثرَ 

ا، وال يوصُف اللفُظ بالغرابة إال خلفاِء معناه، ال لتعدُّد معانيه. مث ردَّ  الكلمة يصحُّ املعىن 
ُ املقصود   .)٤٨(ما وقع يف هذا اللفظ من الغموِض إىل غياِب قرينٍة تُعنيِّ

تور طبانة نظٌر؛ إْذ ليَسْت هذه الكلمة من باب املشرتك؛ وهو: وفيما ذهب إىل الدك
اللفُظ الواحُد الدالُّ على معنيني خمتلفني فأكثر داللًة على السواء عند أهِل تلك «

، فهذا إذا ورد يف سياٍق، وصاَحَبْتُه قرينٌة ترجِّح أحَد معانيه كاَن، وإّال بقي )٤٩(»اللغة
د أهِل اللغِة، أما كلمة (ُمَسرَّج) فهي مما َسَلَك الشاعر فيه ملعانيه املعروفة عن الً ُحمتمِ 

، مل يـُْعَرف قصده فيه، حىت بـَُعَد عن أهل اللغة، فحاولوا خترجيه على وجوه اغريبً  اَمْسَلكً 
 بعيدٍة، كلُّ واحٍد منها غريٌب وحشيٌّ: فليست الغرابة يف تعدُّد وجوهه، بل يف الوجوه

 املعلوم يف َأْخِذ (فّعل)): «ه١١١٠ابن يعقوب املغريب (ت نفسها؛ يدلُّ على ذلك قول 
التشبيه، وكونه من الثالثي كـ(َفّسقته): نسبته  بتشديد العني للنِّسبة: كونه ال على طريق

لعدم جريانه على النظري، فافتقر إىل تكّلف موجب لصعوبة  اللِفْسق، وهلذا كان غريبً 
، فمثُل هذا ال تنفع معه القرائن؛ لشّدة غموضه )٥٠(»الفهم، وخلفائه اختلفوا يف خترجيه

  وغرابة مسلكه.
إىل مثل هذا  ) رأى أّن الشاعَر إذا اضطُرَّ ه٦٨٤(ت  القرطاجينَّ  اعلى أّن حازمً 

والواجُب على الشاعِر أن «الغريِب، فعليه أن حييَطه بقرائَن تكشُف عن معناه، فقاَل: 
غرابِة ما استطاع حىت تكوَن داللُته على املعاين جيتنَب من هذا ما توغََّل يف احلوشّية وال

مستعذبًة. ومىت لزّه إىل شيٍء من ذلك اضطراٌر وأمكَنه أن يـَْقرَِن  هواضحًة وعبارتُ 

                                                           
 .٢٢، وحماضرات يف علم املعاين ٤٧٨-٤٧٧انظر معجم البالغة العربية   )٤٨(
 .١/٣٦٩املزهر   )٤٩(

 .١/٨٤مواهب الفّتاح   )٥٠(
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كان األمر يف ذلك   اباللفظة ما يـُْهَتدى به إىل معناها من غري أن يكون ذلك حشوً 
  .)٥١(»أشبه

هب إليه حازٌم ال ُلوح أّن ما ذخاٍل من التمثيل، ويَـ  –كما هو ظاهٌر   –وكالمه 
، فأّىن للشاعر املضطر إىل مثل هذا النوع من الغريب أن َحيُفَّه مبا خيلو من تكلُّف

، َأَولَْيَس من األسهل عليه أن يعمد إىل ايكشف عن معناه مث ال يكون ذلك حشوً 
ا عن هذا الغريب وما فيه من الضرورة،  وعن إخراج معناه على صورة أخرى يستغين 

  تكّلف اإلتيان بقرائن توّضحه وال ُتوِقُعه يف احلشو؟
يف اهليئِة اليت أخرج عليها   اهذا إذا اضطُرَّ الشاعُر فلم جيْد عن اللفظ الغريِب بُد 

كالمه، أّما إن كاَنْت عن هذا اللفظ مندوحٌة، فليَس للشاعِر أن يـَْعِدل عنها؛ وهلذا 
  :)٥٢(ايف قول تأّبط شرً » َجِحْيش«عابوا لفظة 

 يظــــــــــلُّ مبَْومــــــــــاٍة وُميســــــــــي بغِريهــــــــــا
  

َهالِـــكِ  اَجِحْيًشـــ  
َ
 ويـَْعـــَرْوري ظهـــوَر امل

  

ا مبعىن  وهذه لفظٌة حسنٌة رائعٌة، وتلَك قبيحٌة ُمْنَكرة، ولو ُوِضَعْت » فريد«ألّ
  .)٥٣(هذه يف هذا البيت موضَع تلك ملا اختّل شيء من وزنه

يف استعمال هذه اللفظة  اغريبً  ابً على أّن الدكتور حممد النويهي قد ذهَب مذه
) ألّن اللفظ الذي ا) ومل يستعمل (وحيدً ااستعمل (جحيشً «، فقاَل: اعند تأّبط شرً 

، فهو مع وقوفه على )٥٤(»استعمله أكثُر غرابًة وأقوى وحشًة فهو أكرب مالءمًة ملعناه
د ردَّ عليه أحُد أنَّ للفِظ ما يعّوُض عنه يرى أنّه أحسن للمقاِم وأوىل باالستعماِل، وق

وإذا كان الدكتور النويهي ُيَسلُِّم بأّن هذه الكلمَة غريبٌة جافٌّة، «الباحثني بقوله: 
                                                           

  .١٨٥منهاج البلغاء   )٥١(

 .، ويـَْعَرْوري: يركب، واملوماة: املفازة١٥٢ديوانه   )٥٢(

 .١/١١٤، والطراز ١/١٨١انظر املثل السائر   )٥٣(

 .١/٨١الشعر اجلاهلي   )٥٤(
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٢٣١

فكيَف تتالءم مع معناها الذي ال يدركه إال الباحثون يف املعاجم؟ وإذا كان الدكتور 
 النويهي يرى أّن هذه اللفظة تناسب الشاعر ألنّه يدرك داللتها عندما استعملها يف

  .)٥٥(»أبياته فإّن ذلك ال جيري على املستمعني
، ال حيسن يف اوغاب عن الدكتور النويهي أنَّ هذا النوع من الغريب معيٌب مطلقً 

  .)٥٦(مقام من املقامات من أيِّ قائٍل كان
  الغريب الَحَسن:

وهو الغريب الذي تنفع معه القرائن، وخيتلف باختالف النِّسب واإلضافات، كما 
والكالُم ): «ه٤٠٣ابن األثري. وعلى هذا حيمل قول البالقّالين (ت  مضى من كالم

باينُة لَنْسِج الكالِم قد حتمد إذا وقعت موقع احلاجة يف 
ُ
الغريُب واللفظُة الشديدُة امل

ِإنَّا َخنَاُف ِمْن َربـَِّنا يـَْوماً وصف ما يالئمها، كقوله عزَّ وجلَّ يف وصِف يوِم القيامِة: 
ْوقِع، فهي مكروهٌة ]١٠[اإلنسان:  رِيراً َعُبوسًا َقْمطَ 

َ
. فأّما إذا وقَعْت يف غِري هذا امل

  .)٥٧(»مذمومٌة، حبَسِب ما ُحتمد يف موضِعها
  أنواٌع ِمَن القرائن المؤثرة في هذا النوع الغريب:

مما حييط باللفظة، وعلى  اففي هذا الضَّرِب من الغريِب راعى البالغيون والنّقاد كثريً 
قال القاضي  حاُل المتكلِم وطبُعه،َمُد أو ُتَذمُّ؛ فمن القرائِن اليت نظروا إليها ذلك قد حتُْ 

وقد كاَن القوُم خيتلفون يف ذلك، وتتبايُن فيه أحواهلم، فريقُّ ): «ه٣٧٥اجلرجاين (ت 
شعر أحدهم وَيْصُلب شعر اآلخر، وَيْسُهل لفظ أحدهم، ويتوّعر منطق غريه؛ وإمنا ذلك 

لطبائع، وتركيب اخلَْلق؛ فإّن سالمة اللفظ تتبع سالمة الطبع، ودماثة حبسب اختالف ا
يف أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى  االكالم بقدر دماثة اخلِْلقة، وأنت جتد ذلك ظاهرً 

اجلايف اجلِْلف منهم َكزَّ األلفاظ، معقَّد الكالم، وعر اخلطاب... وترى رقّة الشِّعر أكثر ما 

                                                           
 .٢٢٤علم الفصاحة العربية   )٥٥(

  .١/٨٣، ومواهب الفّتاح ١/١٨١انظر املثل السائر   )٥٦(

 .١٧٧قرآن إعجاز ال  )٥٧(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٣٢

  .)٥٨(»املتّيم والَغزِل املتهالك تأتيك من ِقَبل العاشق
من القدماء ال يـُْقَبل من  الً ؛ فما كان من الوحشي مقبو الزماِن والمكانِ ونظروا إىل 

املتأخرين، وما يـُْعَذُر فيه أهل البادية وجفاة األعراب من استعمال الغريب ال يـُْعَذُر فيه 
   من كالمهم.أهل احلواضر؛ وملا ذهب إليه العلماء أسباٌب تظهر فيما سيأيت

وهذا الباب جمّوٌز للقدماء ليس من أجل ): «ه٣٣٧قال قدامة بن جعفر (ت 
قد غلبِت عليه العجرفيُة... وألّن من   اأنّه حسٌن لكن ألّن من شعرائهم من كان أعرابي 

كان يأيت منهم بالوحشي مل يكن يأيت به على جهة التطلُّب له، والتكلُّف ملا 
ه وعلى سجّية لفظه، فأّما أصحاب التكلُّف لذلك، فهم يستعمله منه، لكن لعادت

) يف ه٣٨٤، وقال املرزباين (ت )٥٩(»يأتون منه مبا ينافر الطبع وينبو عنه السمع
ا من الغريب اومل نَِعْب من هذه األلفاظ شيئً «حديثه عن شعر أيب متام:  ّ ، غري أ

ا ْحَدثني استعماهلا؛ ألّ
ُ
ال جتاَوُر بأمثاهلا، وال تتبع  املصدود عنه، وليس حيسن من امل

ا تشكو الغربة يف كالمهم ّ ) يف ه٣٧٠، وقال اآلمدي (ت )٦٠(»أشكاهلا؛ فكأ
ولو جاء هذا يف شعر أعرايب ملا أنكروه؛ ألّن األعرايب إمنا : «احديثه عن أيب متام أيضً 

  .)٦١(»ينظم كالمه املنثور الذي يستعمله يف خماطباته وحماوراته
ا قبول الوحشي وكما اعتّدوا حب ال املتكلم وجعلوها إحدى القرائن اليت يناط 

، وأوضُح نصٍّ يكشف حال السامع وطبعه وبيئتهالغريب، فكذلك دعوا إىل مراعاة 
، اسوقي  ا، وساقطً اي وكما ال ينبغي أن يكون اللفظ عام«عن هذا قوُل اجلاحظ: 

                                                           
  .١٨-١٧الوساطة   )٥٨(

، والرسالة املوضحة ١٩، والوساطة ٢٥-١/٢٤، وانظر املوازنة ١٧٣-١٧٢نقد الشعر   )٥٩(
  .١٨٢، ١/١٧٦واملثل السائر ، ١/١٥٤بن وكيع ، واملنصف ال٢٦

 .٣٨٦املوشح   )٦٠(

  .٤٢، وانظر اجلامع الكبري ١/٤٧١املوازنة   )٦١(
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٢٣٣

؛ فإن اأعرابي  ااملتكلم بدوي ، إال أن يكون اوحشي  افكذلك ال ينبغي أن يكون غريبً 
الوحشي من الكالم يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم السُّوقي رطانة 

، فقوله: (يفهمه) إشارة إىل السامع، فكما أّن األعراّيب يتكّلم بلغته )٦٢(»السوقي
ا؛ ولذا كان النيب  خياطب األعراب  -  -البدويّة، فكذلك ينبغي أن ُيكلَّم 

ال تقتضي استعمال هذه  -   -وفصاحة رسول اهللا «ابن األثري:  بلغتهم، قال
، وقال التنوخي )٦٣(»ملن خياطبه مبثلها ااأللفاظ، وال تكاد توجد يف كالمه إال جوابً 

إّال إذا قام مقامه غريه من البَـنيِّ ألكثر الناس،  اوال يكون ذلك معيبً «عن الوحشي: 
، )٦٤(»لعرب، وال من تكّلم معهم بهوليس ذلك بالنسبة إىل من كانت لغته من ا

 ال ولذلك عاب العلماء على من خيالف هذا األمر، فيخاطب بالغريب من ليس حم
ورمبا غلب سوء الرأي، وِقّلة العقل ): «ه٣٩٥لسماعه، قال أبو هالل العسكري (ت 

على بعض علماء العربية؛ فيخاطبون السُّوقي واململوك األعجمي بألفاظ أهل جند، 
  ، مث ساق أمثلة على من وضع احلوشي يف غري أهله.)٦٥(» أهل الّسراةومعاين

) ه٤٤٩وعلى هذا األصل بىن التنوخي دفاعه عن استعمال املعري (ت 
وليس يف لزوميات الشيخ أيب العالء ما خياطب به «للوحشي يف لزومياته، فقال: 

، وإمنا خطابه ، فيخاف من سوء فهمهاوال مهجوا وال امرأًة وال معشوقً  اممدوحً 
  .)٦٦(»حلكماء الناس وأئمة األدب ومن تبّحر يف معرفة كالم العرب

 بجنس الكالموانفرد ابن األثري باستخراج قيد الستعمال الوحشي، وهو أن يناط 
على أّن هذا املوضع حيتاج إىل قيٍد آخر، وذلك استخرجته أنا «الذي يأيت فيه، فقال: 

                                                           
 .١/١٤٤البيان والتبيني   )٦٢(

 .١/١٨٠ل السائر املث  )٦٣(

  .٣٥األقصى القريب   )٦٤(

  .٢٧الصناعتني   )٦٥(

 .١١٧األقصى القريب   )٦٦(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٣٤

َحلَسن َيُسوغ استعماله يف الشعر وال يسوغ يف اخلَُطب دون غريي، فإّين وجْدُت الغريب ا
واملكاتبات، وهذا ينكره من يسمعه حىت ينتهي إىل ما أوردته من األمثلة، ولرّمبا أنكره 

  .)٦٧(»، لعدم الذوق السليم عندهالً ، وإما جهابعد ذلك إّما عنادً 

رأيه، فكأنّه آنس فيما سامح اهللا ابن األثري، أيريد أن ُيْكرِه الناس حىت ُيَسلِّموا ب
ذهب إليه غرابًة، وخشي أن يـَُردَّ، فقال ما قال. والناظر يف األمثلة اليت أوردها جيد أنّه إما 

ا لو وردت يف كالم منثور من كتاٍب أو الً فيها غريٌب رآه مقبو  اأورد أشعارً  ّ ، مث ذكر أ
كاتبات، أو جاء خطبة لعيبت على مستعملها، من غري أن ميّثل لذلك من اخلطب وامل

ا يف الشعر أحسُن منها يف  ّ ْحَدثني فيها ألفاٌظ غريبة، وذكر أ
ُ
بأشعار وخطب مل

ْحَدث ُيالم على استعمال الغريب )٦٨(اخلَُطب
ُ
، ونسَي أنّه قال قبلها بقليل إّن احلضرّي امل

ا، وردت يف الش)٦٩(القبيح والغريب احلسن عر ، على أّن بعض األلفاظ الغريبة اليت مّثل 
  .)٧٠(يف مقاٍم خيتلف عن مقامها يف النثر، وحينئذ ال َحتُْسن املوازنة

على تعليق ُمالءمة الوحشي وُحْسنه على القرائن لفظُة  األمثلةومن أشهر 
، وقد حتّدث عنها ]٢٢[النجم:  تِْلَك ِإذًا ِقْسَمٌة ِضيَزى(ِضيزى) من قوله تعاىل: 

ا يف موضعها ال يَ  ّ ُسدُّ غريُها مسدَّها، إذ جاءت اللفظة على احلرف ابن األثري ورأى أ
إذا جئنا بلفظة يف معىن هذه «املسجوع الذي جاءت السُّورة مجيُعها عليه، مث قال: 

اللفظة قـُْلنا: قسمٌة جائرة، أو ظاملة. وال شكَّ أّن (جائرة) أو (ظاملة) أحسُن من 
قسمة  نوله األنثى، تلك إذ ألكم الذكر((ضيزى) إّال أنّا إذا نظمنا الكالم، فقلنا: 

ْعوز، الذي حيتاج إىل )ظالمة
ُ
، مل يكن النَّْظم كالنَّْظم األوَّل، وصار الكالم كالشيء امل

                                                           
 .١٨٣- ١/١٨٢املثل السائر   )٦٧(

  .١٨٤-١/١٨٣انظر املثل السائر   )٦٨(

  .١/١٨٢انظر املثل السائر   )٦٩(

 .١٨٥-١٨٣املثل السائر انظر   )٧٠(
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٢٣٥

  .)٧١(»متاٍم، وهذا ال خيفى على َمْن له َذْوٌق ومعرفٌة بنظم الكالم
وكالُم ابن األثري هاهنا كالُم َمْن يتطّلب الّسّر مث ال جيد البيان عنه، إذ بّني 
التالؤم الصويت للكلمة مع سياق اآلية وفواصلها، لكّنه مل يشرح لنا ِصلة ذلك باملعىن 
والَغَرِض املعّرب عنه يف اآلية، ولعّل أحسَن َمْن أبان عن َقْصِد ابن األثري وزاد عليه 
؛ إذ أحكم ارتباط غرابة الكلمة باملعىن الذي ِسيقْت من أجله، فقال:  الرافعيُّ

فظ أشدَّ األشياء مالءمًة لغرابة هذه القسمة اليت أنكرها، وكانت فكانت غرابة الل«
ا اإلنكاَر يف األوىل والتحّكم يف األخرى؛  ا ُتَصوُِّر يف هيئة النطق  َّ اجلملُة كلُّها كأ
وكان هذا التصوير أبلغ ما يف البالغة، وخاصة يف اللفظة الغريبة اليت متكنت يف 

ذين  موضعها من الفصل، ووصَفْت حالة املتهّكم يف إنكاره من إمالة اليد والرأس 
املّدين فيها إىل األسفل واألعلى، ومجعت إىل كل ذلك غرابَة اإلنكار بغرابتها 

، ومل يكتِف الرافعيُّ مبا ذكره ابن األثري من مالءمة الكلمة لفواصل )٧٢(»اللفظّية
وإن تعجْب فعاِجْب «السورة، بل حتّدث عن ائتالف موسيقاها مبا جاء قبلها، فقال: 

لنظم هذه الكلمة الغريبة وائتالفه على ما قبلها، إذ هي مقطعان: أحدمها مدٌّ ثقيل، 
واآلخر مدٌّ خفيف، وقد جاءت عقب ُغّنتني يف (إذْن) و(ِقْسمٌة) وإحدامها خفيفٌة 
ا بذلك ليست إال جماورًة صوتيًة لتقطيع  ّ حاّدة، واألخرى ثقيلة متفّشية، فكأ

  .)٧٣(»موسيقي
َ لنا ُمراَد ابن األثِري مبالَءمة هذه الكلمة للنَّْظِم،  ذا جنُد أنَّ الرّافعّي قد بنيَّ و
وُحْسِن موِضعها، وزاَد عليه يف بيان أثر موسيقاها يف أداء املعىن املراد، على غرابتها 

  وِقّلة استعماهلا بالقياس إىل ما يُقابلها يف املعىن.
                                                           

  .١/١٧٧انظر املثل السائر   )٧١(

  .٢/٢٣٠تاريخ آداب العرب   )٧٢(

 .٢/٢٣٠تاريخ آداب العرب   )٧٣(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٣٦

  الخاتمة:
ْصل بَني الفصاحِة والبالغة َمحََل على النََّظِر إىل شروط فصاحة خنلُص إىل أّن الفَ 

ند عن أثر القرائن والسِّياق فيها، وهذا ما جتلَّى ع ااملفرد كاخللوص من الغرابة، بعيدً 
متأخري البالغيني ما كان، من أجِل هذا بدا و  ،»سر الفصاحة« ابن سنان يف

  ال حياة فيه. احديثهم عن هذه الشروط جامدً 

وانتهى البحُث إىل أّن متقدمي البالغيني اعتنوا بأثر القرائن يف شروط الفصاحة، 
  ومنها اخللوص من الغرابِة، وتبّني من كالِم ابن األثِري أن الغريب عند القدماء نوعان:

غريٌب قبيٌح ال أثر للقرائن يف قبوله؛ ألنّه مردوٌد البتة، وهذا هو النوع الذي 
 يف شروط فصاحة املفرد، وردَّ البحث ما ذهب إليه بعض قصده متأخرو البالغيني

حدثني: أّن متثيل هؤالء البالغيني بكلمة 
ُ
يف  لُ يف بيت العّجاج أدخَ » ُمَسرَّج«امل

املشرتك منه يف باب الغريب، وردَّ ما ذهب إليه بعضهم يف استحسان لفظٍة من هذا 
  ا عليه.الغريب يف بيٍت لتأبط شرا، كان البالغيون قد عابوه

وغريٌب َحَسٌن راعى فيه البالغيون أثر القرائن احلالّية واملقالّية، من حال املتكلِّم 
ا، وسياق الكالم الوارد  وطبعه، وزمان استعماله ومكانِه، وحاِل السامع وما يّتصل 

عربَّ عنه.
ُ
  فيه، ومالءمِته للغرض امل

مال الوحشّي الغريب جبنس وردَّ البحُث ما انفرد به ابُن األثري من تعليق استع
  الكالم؛ ألّن ما ساَقه من األمثلِة ال يساعده على ما ذهب إليِه.

ووقف البحث على جهد ابن األثري يف التعويل على السِّياق يف استحسان 
  الغريب، واجتهاد الرافعي يف بيان كالمه والزيادة عليه.



  ٢٣٧

  صفحة لغة
  ...إّال...؛ وإّال...؛ وإالّ لَـ

  
  )∗(مكي الحسنيد. 

  

  :)١(تكون هذه األداة
  لالستثناء، حنو: جاء الطالب إالّ سعيًدا. -١
  .]١٤٤آل عمران: [َرُسولٌ  َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ للَحْصر، حنو:  -٢
بًة من  -٣ َيها فعل النافية، وذلك إْن َولِ  )و(ال ) الشرطية(إنْ وقد تكون مركَّ

  .]٤٠التوبة: [ِإالّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اللَّهُ مضارع، ظاهر أو مقدَّر، حنو 
  قال األحوص: •

ـــــــــْفءٍ   فطلِّْقهـــــــــا فلْســـــــــَت هلـــــــــا بُك
  

 وإالّ يـَْعــــــــــــــُل َمْفرِقَــــــــــــــَك احلســـــــــــــــامُ   
  

  من الرتكيب للعلم به، واألصل: ُحذف فعل الشرط[إالّ = إْن ال] 
  رَقك احلسام.يـَْعُل مف ال تطلِّقهاوإْن 

  .ال تطلِّْقها - طلِّقها نالحظ أن الكالم املقدَّر بعد (إْن) نقيض الكالم قبلها: 
  املعىن: تكلم خبري وإن ال تتكلم خبري فاسُكْت! َتَكلَّْم خبٍري وإالّ فاْسُكْت! •

  .ال تتكلم -تكلَّْم هنا أيًضا الكالم املقدَّر بعد (إن) نقيض الكالم قبلها: 
   ال َتْسَبْح يف املاء البارد وإن املاء البارد وإالّ مرْضَت. املعىن: ال َتْسَبْح يف •

  ]تسبحْ  -ال تسبْح [ [ال متتِثْل: َتْسَبح] مرضَت.
  ، و(ال) النافية.)٢(الوصلية بمعنى (لو)وقد تكون مركَّبة من (إْن) اليت  -٤

                                                           
 .ربية بدمشقجممع اللغة الععضو  )∗(
لد جممع اللغة العربية بدمشقانظر جملة  )١(   : األداة إالّ املتبوعة بفعل.١٧٥/ ١/ ٨٤، ا



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٣٨

  سُأْورد أوًال أمثلة على استعمال (إن) مبعىن (لو):
  َر مالُُه خبيل! [أي ولو كثر ماله خبيل].احلريص وإن َكثُـ  -
  أْكرِْمُه وإن أساء إليك! [أي ولو أساء إليك]. -
  ذلك عصٌر مضى وإن بقيت آثاره... -

 قال عّباد بن سليمان الصْيمري (أحد رجال االعتزال املشهورين يف عصر املأمون): •
 إّال لكانإّن بني اللفظ ومدلوله مناسبًة طبيعيًة حاملًة للواضع على أن يضع، و

  !)٣(من غري مرجِّح االسم المعيَّن بالمسّمى المعيَّن ترجيًحاختصيص 
  املعىن: ... على أن يضع، ولو ليس بينهما مناسبة لكان ختصيص...

  بلها:نالحظ هنا أيًضا أن الكالم املقّدر بعد (لو) نقيض الكالم ق
  ليس بينهما مناسبة. -وله مناسبة بين اللفظ ومدل

ا مصادفة مل يقصد إليها ابن جين، ...  • َلَسَلَك هذا املثاَل يف باب  وإالّ إ
 - لم يقصد[ د إليها َلَسَلَك هذا املثال.املعىن: ... ولو قص )٤(االشتقاق الكبري.

  ]َقَصدَ 
كان جيب أن يكون ل الّ وإ... وهذا ليس مصدره فقدان احلركات اإلعرابية،  •

  املعىن: ... ولو كان مصدره الفقدان لكان... )٥(فهًما تاما من كل وجه.
  .كان مصدره الفقدان  - ره الفقدان ليس مصد

  )٦( ... هذا ال يصلح شاهًدا على إمساعني وإالّ َلِقيَل... •
  .]يصلح -ال يصلح [املعىن: ... ولو يصلح َلِقيل... 

                                                                                                                                        
جممع اللغة /. مطبوعات ٢٤٣مكي احلسين، حنو إتقان الكتابة العلمية يف اللغة العربية / )٢(

  م/.٢٠١١/ ٢بدمشق. ط العربية
  .١٩٨٣دار العلم للماليني، . ١٥٠د. صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة/  )٣(
  .١٤٧املرجع السابق/  )٤(
  .١٣٨املرجع السابق/  )٥(
  .٢٣حبر العوَّام فيما أصاب فيه العوام، لإلمام ابن احلنبلي احلليب/  )٦(



  ٢٣٩

  
  
  

  الندوة الدولية األولى للحرف العربي 
  النحت بين اإليقاع والتوازن في

  
  

  )∗(ممدوح خسارةد. 

  

  السادة احلضور الكرام

ال شك يف أن عالقة الفن باحلرف عالقة وشيجة، ذلك أن احلرف ما هو إال 
  رسٌم للصوت والرَّسم فنٌّ وأيُّ فن!!

 أول أجبدية َرَمَزْت فيها إىل وإذا كانت هذه املنطقة العربية قد أعطت للعامل
ا بأشكال، فإن هذه املنطقة قد ابتكرت وطورت رسو  ا ألحرف مً األصوات وَجسَّد

تتسم بالوضوح والتمّيز هي اخلط العريب أو خط اجلزم كما كان يسميه  ،هذه األجبدية
  ة. حلري أهل ا

م اليمن، ة أري احل هو هل ،وإذا اختلف املؤرخون يف حتديد موطن نشأة هذا اخلط
ويف أشياء أخرى حوله، فإن ذلك ال يغريِّ من حقيقة أن هذا اخلط الذي ُرمست به 

وأنه جزء أصيل من ثقافتنا  ،أصوات أو حروف اهلجاء العريب هو ابتكار عريب خالص
                                                           

 عضو جممع اللغة العربية بدمشق. )∗(



لد ( –لغة العربية بدمشق جملة جممع ال   )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٤٠

ميدانًا لفن الرسم  اليت وظَّفته أحسن توظيف عندما َجَعَلْته ،العربية اإلسالمية
ى اإلبعد ،والتصوير فيه روٌح، يف عصر كانت سالم عن الرسوم املشّخصة ملا ما 

فصار احلرف  اآلهلة الوثنية من أصنام وأشكال. النفوس فيه قريبة َعْهٍد مبجسَّدات
لرغبة يف التعبري ا حيققميدانًا لفن  ،العريب خبطوطه اليت تطورت وجتاوزت السبعني نوًعا

الشريعة واملعتقد إذ ذاك،  ومتطلباتُ  هو وال يتناقض ،ر عليه اإلنساناجلمايل الذي ُفط
وصار اخلط العريب هو الفن األول للكتابة العربية اليت ساعدْت بُنيُتها، وما يَتَمتع به 
هذا اخلط من مرونة وقابلية للمّد والرجع واالستدارة والتزوية والتشابك والتداخل 

وعلى مواكبته والرتكيب، على االرتقاء به إىل درجات عليا من تعبريات اجلمال 
وصار القرآن الكرمي هو الرياض  ،مستجدات احلضارة والتقدُّم يف اخلامات والصناعات

ا هذا الفن الرائع جامًعا مجال ُصْنع املخلوق إىل جالل ُصْنع  ،واألدواح اليت يتأنق 
  اخلالق.

لغاُت الشعوب اإلسالمية يف مشارق األرض  اعتمادهفتسابقت إىل األخذ به و 
ا به  فأَخَذتْ  ،يَّة وازدهت به الفارسية وزهت به الرتكيَّةدِ رْ فازدانت به األُ  ،ومغار

ِفْعَلَته باستبدال  الغريبقبل أن يفعل االستعمار  ،ثالثون لغة من لغات القارة السمراء
  األدىن مبا هو خري.

  ولعل من املفيد بل من املفيد حتًما يف هذا املقام أن أشري إىل أمور ثالثة هامة.

أولئك الذين َدَعْوا يف ثالثينيات  كم كان على خطأ وَجْهلٍ   : هوألولا
قافتنا وهي الركن العريق من ث -وأربعينيات القرن املاضي إىل هجر األلفباء العربية 

َرأُ أيٌّ منها وأن تست -اللغوية والفنية  ا األحرُف الالتينية، حتت حجج شىتَّ ال تـَبـْ بدل 
قافة هذه األمة، والشهوِة املنحرفة لالرمتاء يف أحضان الث من َلْوثِة العقوق لثقافة
وقد تبنيَّ فيما بعد أن نفرًا من هؤالء الدعاة رمبا كان يرمي  االستعمارية الغالبة وقتئٍذ؟



  د. ممدوح خسارة -النحت بني اإليقاع والتوازن 
  

٢٤١

عن قوس بعض املستشرقني الذين ما كانوا يضمرون اخلري للغتنا العربية، فقد ذكر 
غليوث) جاء إىل دمشق مكلًفا من مر رق (املرحوم األستاذ سعيد األفغاين أن املستش

مع العلمي العريب بدمشق  اخلارجية الربيطانية، وقابل املرحوم حممد كرد علي رئيس ا
فلما يئس  احلرف الالتيين. اعتمادرف العريب و وطلب إليه اختاذ قرار بالتخلِّي عن احل

ه يلمن دمشق وجممعها العلمي غادر إىل طهران اليت مل يكن حظه فيها أسعد من مث
ذه الثقافة لو مل  يف دمشق. فما كان يا ترى مقدار األذى والضرر اللذين سيلحقان 

التغريب محلة قاماٍت صلبة وقلوبًا ذكية تقف يف وجه جتد تلك الدعوات املشبوهة 
  والليتنة تلك ؟

َُعلَّى والسَّْهم األوىف من أنه كان  :الثاني
خلطاطي الشام قدميًا وحديثًا الِقْدح امل
م يف هذا الفن  إذ تعود أصول اخلطوط «املوهبة واإلبداع مما جعلهم ينمازون عن أقرا

املوزونة إىل خط التقوير الذي كاننت بداية ارتقائه الفين يف الشام بعد تعريب الدواوين 
موي عبد امللك بن مروان ، واخرتاِع نوع من الورق ُعرف بالقرطاس يف عهد اخلليفة األ

ويف بداية العصر  .احملرِّر الشامي )بةطْ قُ (ْقلُة يف هذا االرتقاء إىل الشامي، وتـُْنَسب النـَّ 
بن محاٍد ما بدأه  لضحاك بن عجالَن الشامي مث إسحاقالعباسي طوَّر كلٌّ من ا

م بُنيت خطوط جديدة وطوِّرت يف األقاليم وعلى ما أسَّسه خطاطو الشاقطبة... 
  العربية األخرى كمصر واملغرب واألندلس.

بنخبة جليلة من اخلطاطني  ،ويف العصر احلديث تعتزُّ الشام دمشُقها وحلُبها
ا  يسعدنا أن يكون بيننا ثلة كرمية منهم، تصل حاضَر فنوِن ثقافة أمتنا ومجاليا

  بني أجياهلا املتعاقبة. مباضيها، وحتقِّق التواصل احلضاري

امع العربية  -أن جممع اللغة العربية وهو احلريص  الثالث:  - مع رصفائه من ا
ا وكنوزها األعلى محاية اللغة الع دبية والعلمية والفنيَّة يعدُّ احلرف ربية والذود عن ثرو



لد ( –لغة العربية بدمشق جملة جممع ال   )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٤٢

ىل احملافظة العريب واخلط العريب من أعظم التجلِّيات احلضارية هلذه األمة، وهو يدعو إ
والثقافة احلديثة، فقد أثبتت اللغة هو يدعو إىل تطوير فن اخلط مبا يتالءم  كماعليه  

ا على التواؤم مع كل إجنازات العصر وتقاناته واحلرف العربي يف القلب من  ةالعريب قدر
  هذه اللغة.

نا للمشاركة يف افتتاح ندوتكم (الندوة األوىل للحرف أشكر لكم دعوتكم جممعَ 
العريب يف النحت بني اإليقاع والتوازن) ونرى فيها إسهاًما طيًبا يف اجلهود الرامية لصون 

اليت  ،الثقافة العربية واحلفاظ على خصوصيتها يف وجه العوملة أو األمركة الثقافية
اليت هي نوافذ تنفتح كل واحدة منها  ،ستنهزم أمام إصرار الثقافات العاملية العريقة

يَّ  الذي جعل اهللا اختالف األلسنة واأللوان فيه  ،ة من هذا الكون الكبريعلى إطاللة 
  من آياته.

حنتُّم احلجر الصلد حروفًا وأنطْقُتم بارك اهللا أعمالكم وأجنح مسعاكم يا من 
  السالم عليكم.و احلروف مجاًال. 

  

  

  



  ٢٤٣

  
  
  

  خمسون عاًما من الكتابة العلمية
  تأليفاً وترجمةً 

  
  

  )∗(عمر شابسيغد. 

  

العربية،  مخسون عاًما وأكثر ومل أتوقَّف عن التأليف والرتمجة العلِميَّني باللغة
وكانت الكتابة هذه حافزًا يل أحيانًا لالنطالق إىل آفاق أخرى  وأحيانًا بلغات أجنبية،

خترَّجت من اجلامعة مهندًسا كهربائيا يف االتصاالت  لمية.من الكتابة غري الكتابة الع
ضتها العلمية ١٩٥٨يف عام  ومل تكن فيها إال جامعة  ،وكانت سورية يف بداية 

ة واحدة هي اجلامعة السورية ومل تكن فيها كلية هندسة إال كلية واحدة للهندسة العام
مراجع علمية للدراسة  ولذلك مل تكن توجد يف حلب من ضمن اجلامعة السورية،

اجلامعية ياللغة العربية. وكل ما كان متوفًرا هو الكتب العلمية يف املدارس الثانوية 
ج ضباطًا من محلة رِّ كانت مدرسة اإلشارة ختُ و وبعض الكراسات يف مدارس اجليش. 

الثانوية العلمية ليكونوا ضباطًا يف سالح اإلشارة املسؤول عن االتصاالت يف القوات 
  سلحة.امل

                                                           
 عضو جممع اللغة العربية بدمشق. )∗(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٤٤

من اللغة اإلنكليزية ليكون مرجًعا  برتمجة كتاب الالسلكي ١٩٦٠يف عام بدأت 
ا ملدرسة اإلشارة. وظهر الكتاب يف جملدين باللغة العربية كانت تلك هي تدريسي 

  التجربة األوىل يل يف الرتمجة.

أغلب مواضيع هذا الكتاب كانت مؤسسة على كتب الفيزياء ملرحلة الدراسة 
خصوًصا أن  ،نت باللغة العربية. فلم أجد صعوبة يف ترمجة الكتابة اليت كاالثانوي

سابًقا كنت  ُأصادْفهلغته اإلنكليزية كانت بسيطة. وعندما كنت أتعرض ملصطلح مل 
املعىن التقين يعطي نفس أا ألرى أحاول أن أجد املصطلح العريب املقابل لغوي 

رحلة األوىل من ترمجة الكتاب جاءت  يف امل، كمثال على ذلك  للمصطلح اإلنكليزي؟
النص  درسُته. وعندما َسْرت الوكان املقابل اللغوي هلا: اَحلْجب أو  screeningكلمة 

اإلنكليزي وجدت أن املعىن التقين هو َحْجب أو َسْرت عنصر إلكرتوين ملنع وصول 
 يفرطيسية منه تؤثر ملنع خروج إشعاعات كهأو  ،إشعاعات كهرطيسية خارجية إليه

ناصر األخرى يف جهاز. وبذلك وجدت أن املعىن اللغوي يتناسب مع املعىن التقين الع
فقررت استعمال مصطلح (الَسْرت). مثال آخر كان يل شرف وضعه بالعربية وهو 

اسم جلهاز إلكرتوين يقوم بإظهار شكل اإلنكليزي وهو  oscilloscopeمصطلح 
هذا املصطلح إىل  ، فقسمتكرتونيةالتيار الكهربائي الداخل إليه على شاشة إل

مبعىن منظر أو إظهار وقلت سأمسي هذا  scopeمبعىن اهتزاز و osciقسمني مها 
 ،اإلشارة الكهربائية الداخلة إليه م راسم اإلشارة فهو يرسم على شاشتهاجلهاز باس

وال تزال  ،العريب يفي بالغرض املطلوب من التسمية األجنبية ورأيت أن هذا املصطلح
أثناء  dynamicذه التسمية مستعملة حىت اآلن. من ناحية أخرى قابلت كلمة ه

الرتمجة فقلت لنفسي هل أترمجها إىل مصطلح (حركي) ووجدت أن هذه الكلمة 
 يف تلك األيام كانت أهم مؤسسة تقنية يف .العربية قد ال تفي باملعىن املطلوب
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مسها مؤسسة الربيد والربق االتصاالت هي املؤسسة العامة لالتصاالت اليت كان ا
وكان هؤالء مرجعي  ،عدد من املهندسني اجليدين فيهابواهلاتف. وكنت قد تعرفت 

ال وكنت أُ  . وبعد التشاور شاورهمالنهائي يف ترمجة املصطلحات األجنبية يف هذا ا
كي) سيؤدي الغرض ويدخل يوجدنا أن تعريب هذه الكلمة كما هي أي (دينام

ىل اللغة العربية حىت يأيت من هو أفضل منا فيجد كلمة عربية هلذا مصطلًحا معربًا إ
  املصطلح وهكذا كان.

ولن أدخل يف تفاصيلها  ،األمثلة من هذا الكتاب كثرية يف موضوع املصطلحات
موضوع الصياغة. أكثر من ذلك. أمر آخر تعلمته أثناء ترمجيت هلذا الكتاب هو يف 

وكون اللغة  ،غة العربية هي مجل فعلية وليست امسيةفقد قيل يل بأن أكثر اجلمل يف الل
اإلنكليزية وكثري من اللغات األجنبية تبدأ فيها اجلمل بالفاعل مث الفعل فإن ترمجة 
النص اإلنكليزي كما هو سيؤدي إىل أن كامل الكتاب سيكتب جبمل امسية وهو 

يث ال تغلب األمر الذي استطعت أن أجتاوزه بأن وجهت اهتمامي لصياغة اجلمل حب
  عليها صفة اجلمل االمسية.

أقوم  الّ هو أاليت تعلمتها أثناء ترمجيت هلذا الكتاب  األخرى من األمور اهلامة
اجلملة اإلنكليزية كاملة مث  فأصبحت أقرأ ،بالرتمجة احلرفية إطالقًا بل برتمجة املعىن

كاتب يف املعىن الذي قصده اللتعطي  ،كما أريد باللغة العربيةأصوغها بنفسي  
حلرفية الرتمجة يف كل اللغات. فالرتمجة اوهذا مبدأ أساسي من مبادئ  ،اإلنكليزية

ا لغة أجنبية مكتوبة بالعربية ويستطيع أي شخص أن تكون ركيكة وتظهر للقارئ   كأ
  إنكليزية. - يقول مثًال: هذه لغة عربية 

يف اللغات األجنبية نادرًا ما كنت أجلأ إىل املعاجم فاملعاجم العلمية كانت قليلة 
 وكان على من ينربي للكتابة العلمية تأليًفا وترمجة ،موجودة أساًسا باللغة العربيةوغري 
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أن يقوم هو باجلهد الرئيسي يف ذلك مث يتشاور مع خمتصني آخرين. ومن الكلمات 
اإلنكليزية اليت استطعت أن أضع بصميت عليها يف ذلك الوقت كانت كلمة 

frequency  ا تبث على موجة بذبذبسمع اإلذاعات العربتوكنت ة ية تقول بأ
انتبهت إىل أن كلمة (ذبذبة) ال تعطي املعىن املطلوب متاًما ورأيت  .قدرها كذا

ا  نسب. وبعد أاستعمال كلمة (تردد) للداللة على ما كان يسمى بالذبذبة ووجد
من مهندسني ذاعة ومع أمثاهلم مع مهندسي مؤسسة اهلاتف ومؤسسة اإلالتشاور 

االت وافق اجلميع ودخلت هذه الكلمة (تردد) قاموس  مصريني يعملون يف هذه ا
فالظاهر أننا أمة ال يعجب  -ويا لألسف  -املصطلحات العلمية العربية وانتشرت. 

  الفرَد فينا إال ما يريده ويفعله هو. أفاجأ قبل سنتني يف قاموس املعلوماتية مبن غريَّ 
مرور مخسني عاًما على استعماهلا وانتشارها وأقوهلا صراحة: هذا كلمة (تردد) بعد 

التغيري كان من نفس املنطلق أي من املنطلق الشخصي إلثبات الشخصية ومثله كثري. 
فبدًال من أن ينظروا يف املصطلحات اجلديدة اخلاصة مبا يسمونه املعلوماتية وأنا أمسيه 

القائمة اليت هلا مقابل عريب. وهذا علم احلوسبة، قاموا بالبحث يف املصطلحات 
ا بل هو مصطلح هندسي كهربائي أو املصطلح بالذات ليس مصطلًحا معلوماتي 

راها اآلن أيًضا يف ية فيها ضياع للوقت واجلهد وأنا أميكانيكي فقط. هذه العمل
  النظر يف كثري من املصطلحات اليت ثبتت. يُعادجماالت أخرى حيث 

ات القرن ييف أواسط سبعينيف اإللكرتونيات واالتصاالت بدأت القفزة الكبرية 
وأصبح واجًبا  ،ا هائًال من املصطلحات اجلديدة تتدفق عليناوبدأنا نرى كم  ،العشرين

 أن توضع املقابالت العربية ،وبغية متابعة التطورات العلمية ،اا وقومي وطني 
  للمصطلحات اجلديدة إلدخاهلا يف كتب التعليم اجلامعي.

 ثنان من وضعي (ترمجت بعض املوادىل بعض األمثلة من ثالثة كتب يل اسأعود إ



  د. عمر شابسيغ -مخسون عاًما من الكتابة العلمية 
  

٢٤٧

 ترمجتوهو مرجع جامعي  ،) والثالث ترمجة كاملة. يف الكتاب األولوألفت األخرى
بدأت تظهر املصطلحات اجلديدة يف علم  ،بعض فصوله وكتابة الفصول األخرى

ات ينوإذ بنا يف مثاني ،ات القرن العشرينيواليت مل نكن نعرفها يف ستين ،االتصاالت
ذلك كلمة على اهلائل منها إىل العلم. ونضرب مثًال ذلك القرن يدخل هذا الكم 

coherent  ا تدل على نوع من أنواع االتصاالت وهي كلمة أصبحت ومشتقا
خاص. يف علم االتصاالت تستعمل هذه الكلمة  بوجهٍ اخلاصة باألقمار الصناعية 

لى جماراة إشارة حملية لإلشارة الالسلكية الداخلة بزاوية الطور. فلما دخلُت للداللة ع
إىل مفهوم االتصاالت من هذا النوع أثناء كتابيت لذلك الكتاب رأيت أن أستعمل  

 ،ثبتُّها كذلك يف اجلامعة ومركز البحوثكلمة (متجانس) للتعبري عن تلك الداللة وأَ 
املصطلح. كان هذا الكالم يف  إىلاجلهتني  تامل يكن أحد قد تطرق سابًقا يف كلو 

ات ذلك القرن كلفين املركز العريب يّ ات القرن العشرين. يف أوائل تسعينيّ أواخر مثانين
يف ذلك أحد أكثر كتب االتصاالت حداثة  رمجةَ تَ تعريب والرتمجة والتأليف والنشر لل

 تدريسٍ  أصبح كتابَ وهو كتاب (أنظمة االتصاالت اإللكرتونية املتقدمة) و  ،الوقت
بأنه  اعُتمد لهالذي كان قد  coherent. هنا سأتطرق إىل نفس املصطلح اجامعيً 

جتانس ال يعرب بدقة عما (متجانس). أثناء دراسة هذا املوضوع تبّني يل أن مصطلح 
جرى وفكرت باستعمال إحدى كلمتني (ترابط) أو (متاسك). إال أنه كان قد  ،جيري

وانتشر هذا  correlation) للداللة على املصطلح استعمال كلمة (ترابط
االستعمال. ولذلك كان من املنطقي استعمال تعبري (متاسك) وخصوًصا أنه يدل 

  إلنكليزي.ة كاملة على معىن وعمل املصطلح ادالل

ومع التقدم اهلائل يف جمال اإللكرتونيات واالتصاالت ازداد عدد املصطلحات 
د املصطلحات اجلديدة اليت تدخل إىل اللغة اإلنكليزية كل أسبوع . ويبلغ عداأُسِّيً اجلديدة 
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  (طبًعا يف كل مناحي احلياة وإن كان أغلبها تقنيا). ا) مصطلحً ٣٥ - ٣٠بني (

حىت لو استعمل التعريب فيها تستعصي بعض الكلمات على الرتمجة كثريًا ما 
اوليف العربية الفصيحة  ةفتكون يف بعضها أصواٌت غُري متعارف قد توجد يف بعض  و أ

مثل لفظ حرف اجليم من قبل إخوتنا املصريني يف مدينيت القاهرة  ،اللهجات العامية
بقوة يف مدة وبدأ يدخل فقط. ومثال ذلك مصطلح رياضي معروف منذ  سكندريةواإل

  .ergodicهندسة االتصاالت وله تطبيقات عملية كبرية. املصطلح هو 

ا سألت بعض أساتذة الرياضيات  فبعضهم مل يعرف وبعضهم أجاب بأ
 تستعمل كما أي (إرغودية) على أساس لفظ حرف الغني كحرف اجليم عند بعض

يف نفسي. عدت إىل بعض املعاجم فوجدت أن   املصريني، غري أن ذلك مل جيد هًوى
  تعين: (إذن) أو (لذلك) أي تدل على نتيجة. هي كلمة يونانية قدمية ergoكلمة 

ا تعين أن املتوسط وعدت إىل املعىن  التقين للكلمة يف اللغة اإلنكليزية فوجدت ا
الرياضي لعينات من تابع معني تتجه مع الزمن إىل املتوسط احلقيقي املتوقع للتابع على 

ا وهو حيقق فإن أي تابع حيقق هذه اخلاصية يعترب تابًعا إرغودي  ولذا ،املدى البعيد
  اليوناين للكلمة.بالنتيجة (لذلك، إذن) معىن اجلذر 

) ألول مرة بالعربية باسم (الناتج ergodicوهكذا رأيت أن أترجم كلمة (
املتوسط احلقيقي). وبدأت باستعماله وسأعرض هذه التسمية على جلنة الرياضيات يف 

ا مؤلفة من ثالث وال يعيب ،جممع اللغة العربية كلمات باللغة العربية   هذه الرتمجة أ
ألن اعتماد اللفظ الواحد باللغة العربية للمصطلح ال جيوز أجنبية مقابل كلمة واحدة 

  أن يكون قانونًا لعدم صحته.

هناك مالحظة يف التأليف والرتمجة العلميني يف اللغة العربية. املصطلحات يف كثري 
من اللغات األجنبية هي كلمات مركبة تتألف من جذر ويتغري املعىن بإضافة بادئة كما 
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ف أو املرتجم أحيانًا صعوبة يف بإضافة الحقة للجذر. لذلك يصادف املؤلِّ  يتغري املعىن
 ،ملصطلح األجنيب احملتوي على بادئة والحقةمقابل اإجياد مصطلح من كلمة واحدة 

وعندها يضطر إىل وضع أكثر من كلمة واحدة للمصطلح باللغة العربية مقابل 
  يف حقيقة األمر ليس كلمة واحدة. هو مصطلح أجنيب

) باإلنكليزية اليت تعين (يستخدم أو يستعمل). إال أنه useمثال ذلك كلمة (
يصبح املعىن (يسيء االستخدام) وال ميكن  abuseلتصبح الكلمة  abبإضافة بادئة 

ترمجة هذه الكلمة إال بكلمتني. وهذا األمر ينطبق على التأليف والرتمجة العلميني 
نظرًا ألن املصطلحات األجنبية  ،اطب اليوميأكرب مما ينطبق على لغة التخ بَقْدرٍ 

كبري   بقْدرٍ أغلبها من أصول التينية أو جرمانية تستعمل البادئات والالحقات 
  وتستعمل كثريًا يف كثري من املصطلحات العلمية.

وتتصف اللغات األجنبية أيًضا بصفة دمج كلمتني أو أكثر لتصبح كلمة 
وهذا  autocorrelationاالت مصطلح األمثلة على ذلك يف االتصجديدة. ومن 

  املصطلح ال ميكن أن يرتجم إىل اللغة العربية إال بكلمتني (الرتابط الذايت).

هناك ميزة للغة اإلنكليزية أنه ميكن فيها اشتقاق فعل من أي اسم أو صفة. 
عشوائي أي غري منتظم. وتستعمل هكذا يف علم  random الصفةونضرب مثًال: 

ولكن أحد األمساء املشتقة من هذه الكلمة  ،اضياتاالتصاالت والري
يف العربية.  مل أجد له مقابالً و  ،ايعين جعل شيء ما عشوائي  randomizationو

ا. ةَ ءَ وَ شْ قلت لنفسي أبتدع وأترمجها (عَ  مع الختاذ قرار  ) مث أعرضها الحًقا على ا
علم االتصاالت. ا يف استعمال هذه الرتمجة يف كتاب علمي حديث جد بوبدأت 

ا مع انتشارها يف هذا الكتا ستنشر لدى اجلميع خصوًصا بني أساتذة ب وأظن أ
  املادة يف اجلامعات السورية.
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والجيوز  ،ن التأليف والرتمجة العلميني باللغة العربية حباجة إىل جهدأال شك 
مصطلًحا  ُيصادفبسبب ذلك أن يستسلم املؤلف أو املرتجم للحل السهل عندما 

وأتذكر  كالل أو مالل.ب بعد. وعليه السعي يف ذلك ما استطاع دون  رَّ عَ جديًدا مل يُـ 
رة وال خطوة جبايس اجلامعي يف بلدنا وكانت تلك اآلن أسالفنا الذين عربوا التدر 

م يستحقون كل االحرتام والتقدير.و  شك جزاهم اهللا خريًا   ال شك بأ

جب أن نأخذه كما هو مبصطلحاته أما أن نقول بأن العلم يأتينا من الغرب في
واستهانة بقدرات  ،األجنبية فهو أمر خطري وفيه استهانة باحلضارة العربية العظيمة

اللغة العربية. فبعد أكثر من مثانني عاًما من تعريب التعليم اجلامعي أثبت ذلك أنه مل 
ه يستوعبونبالعكس أصبحوا يفهمون العلم بلغتهم ف بل ،طالبنا عن غريهميؤخر 
م أكثر رِّ بَـ رون للتخصص أو للعمل جتدهم يُـ أكرب. وعندما يساف بُعمق زون يف جماال

  يف بلدهم العلم بلغة أجنبية. امن العرب الذين درسو 

  

  

  



  ٢٥١

  
  
  

  )∗(عرعن بيوت الشِّ كتاب األمثال الصادرة 
  

   ه ٣٥١تـ بعد  أبي عبد اهللا حمزة بن الحسن األصبهاني تأليف
  

  بيبأحمد بن محمد الضّ  .دتحقيق 
  

  )∗∗(عبد اإلله نبهاند. 

  
، ويذكر رودلف زهلامي أن االشتغال عند العرب ايف األمثال بدأ مبكرً التأليف 

، ومنذ بداية الدولة العباسية ظهر التأليف ء األموينيلفابذلك يرجع إىل أوائل عصر اخل
) وهناك كتابان ه١٧٠حنوتـ فكان هناك كتاب للمفضل الضّيب ( يف هذا الضرب ،

ب األمثال أليب عمرو بن العالء آخران ملعاصري املفضل مل يصال إلينا ومها كتا
جاء أبو ، و لكذ) مث كثر بعد ه١٨٢) واألمثال ليونس بن حبيب الضيب (تـه١٥٤تـ(

وزاد ف فيها َمْن قبله ) وأخذ كتب األمثال اليت ألَّ ه٢٢٤تـ ُعبيد القاسم بن سّالم (
البكري  الذي شرحه واختصره أبو عبيد »كتاب األمثال«عليها وأخرج كتابه اجلامع 

وبعد أيب عبيد  »شرح كتاب األمثالفصل املقال يف «) يف كتاب ه ٤٨٧األندلسّي ( تـ

                                                           
 .بريوت - ٢٠٠٩صدر الكتاب عن دار املدار اإلسالمي   )∗(
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو  )∗∗(
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والذي يهمنا هو كتب األمثال الشعرية اليت ميثلها البيت الشارد ،  ب.كتظهر عدد من ال
وقد ذكر حمقق كتاب محزة أن أبا احلسن املدائين ( تـ  .أو احلكمة اليت يطلقها البيت

 ) صنف مجلة من األعمال ميكن أن تعّد باكورة كتب األمثال الشعرية وعدَّ  ه ٢١٥
ال ، مث يأيت كتا ) مث  ه ٢٤٠ب األبيات السائرة أليب العميثل ( تـ مخسة كتب يف هذا ا

 مث كتاب املربد ( تـ .) معاصر أيب العميثلأليب املنهال (تـ  ؟ »األبيات السائرة«كتاب 
) وعنوانه : أعجاز أبيات تغين يف التمثيل عن صدورها، وأليب العباس ثعلب ه ٢٨٥
) والبن ه ٣٣٢اجللودي ( تـ يز بن حيىي) كتاب األبيات السائرة ، ولعبد العز ه٢٩١( تـ

) كتاب أبيات االستشهاد وكان ابن فارس يعرف محزة وذكره يف ه٣٩٥تـ فارس (
لفت كتب كثرية على هذا النمط الذي يعتمد إيراد اِحلَكم وبعد محزة أُ  .إحدى رسائله

  .يف أبيات الشعر أو يف أشطار منه
له بالرباعة  امشهودً  امعروفً  اف كتابنا هذا فقد كان أديبً أما محزة األصبهاين مؤلِّ 

الذين مجعوا  ) يف ظرفاء األدباءه ٤٢٩تـ حسن التأليف وقد سلكه الثعاليب (والبالغة و 
، من أمثال أيب ووعورة اللغة إىل سهولة البالغة فصاحة البلغاء إىل إتقان العلماء ،

ارزمي (تـ ) وأيب بكر اخلو ه ٢٧١) وأيب الفتح املراغي (تـ ه ٣٨٥تـ ( القاسم الصاحب
) وأيب احلسني ه ٣٩٢تـعلي بن عبد العزيز اجلرجاين () والقاضي أيب احلسن ه٣٨٣

، املؤدب الفاضل الكامل«) بقوله ه ٦٤٦تـ كما أثىن عليه القفطي ( ،أمحد بن فارس
 ، الكثري الرواياتصنف، املطلعامل

ً
يف كل فن، وصنف يف ذلك، وتصانيفه  ا، كان عامل

عليه هؤالء األئمة ألثنت  نِ ثْ : لو مل يُـ وأقول »ه الغامضة مجةدب مجيلة، وفوائديف األ
، لكثرة ما نثا فيها من الفوائد، وحشا فيها من ليه مصنفاته وأشاعت فضله مؤلفاتهع

التنبيه على حدوث « على علمه وبراعته وفضله كتابه الً بك دليسْ ، وحَ الفرائد
هذا العامل على علمه  .»لسائرةالفاخرة يف األمثال ادرة ال«وكتابه اآلخر  »يفالتصح

وفضله مل حيفظ له تاريخ مولد حمدد وال تاريخ وفاة معني ، فقد اختلف مرتمجوه يف 
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وترددوا يف تاريخ وفاته بني سنيت  ه ٢٨٠و ٢٧٠تاريخ ميالده مرتددين بني سنيت 
نشر حلمزة عدد من  .وكذلك املعاصرون من مستشرقني وعرب ه ٣٦٠و ٣٥٠

إضافة إىل ديوان أيب نواس الذي صدر يف  آنًفا،بان املشار إليهما الكتب منها الكتا
ثالثة منها بتحقيق إيفالد فاجنر والرابع بتحقيق غريغور شولر ، وهذا  ،عدة جملدات

فريدة ال ثاين هلا فيما هو اعتمد حمققه نسخًة خطية  .الكتاب الذي نعّرف به
، مل يدّون ة بعناية واضحةسخة خزائنية مكتوب، وهي خمطوطة برلني وهي نمعروف

خبط اإلمام فيها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ، وعليها عدة متليكات منها متليك 
ورّجح احملقق أن املخطوط ينتمي إىل القرن  .)ه ٩١١تـ جالل الدين السيوطي (

ونبه إىل أّن ما أشار إليه الدكتور فؤاد سزكني عن وجود نسخة  ،السادس اهلجري
ك النسخة ألنه ثبت لدى احملقق أّن تل اب يف طهران ليس صحيحً أخرى من الكتا

  .»الدرة الفاخرة«إمنا هي نسخة عن كتاب 

الكتاب ووضح ما ح فيها مراده من قّدم محزة األصبهاين لكتابه مبقدمة وضَّ 
فته يف أمثال الشعر ، أودعته السوائر من أبياته ، هذا كتاب ألَّ «اشتمل عليه قال : 

أكثرها عن قرائح  رَ دَ نصافها، إذ كانت أمثال العرب القدمية إمنا صَ والشواهد من أ
ا تسابق مهُم 

ّ
الشعراء فسارت على ألسن الدَّمهاء على تقادم أزمنة أولئك القدماء ، مل
فيه ، املخّلدِة شعرائهم إىل الكشف عن بنات صدورهم ، ببيان القريض ، املقيّد بقوا

 اك القدماء ، جرى الذين جاؤوا من بعدهم ، قرنً ، مث على عادة أولئهلم آثار صنيعهم
قدمية  الً َمْن ضّمن شعره أمثا«وذكر أّن من الشعراء  »...، يف زمن بعد زمنبعد قرن

) ه ٨٩تـ ذات أمثال كقول مسكني الدارمي ( فخرجت بيوته بألفاظه ، فجاءت أبياته
:  

 اوإذا الفـــــــــــاحش القـــــــــــى فاحًشـــــــــــ
  

 فهنــــــــــاكم وافــــــــــَق الَشــــــــــنُّ الطبــــــــــقْ   
  

 كغـــــــراب الســـــــوء مـــــــا شـــــــاء نَعـــــــقْ    منــــــــــــا الفحــــــــــــش ومــــــــــــن يعتــــــــــــادهإ
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  :)ه٣٢تـ كقول ابن دريد (  الً ارت عنه أمثاس اويف الشعراء َمْن اخرتع ألفاظً «
م  النـــــــــــــــــــــــــاُس مثـــــــــــــــــــــــــُل زمـــــــــــــــــــــــــا

  

 قَــــــــــــــــدَّ احلــــــــــــــــذاِء علــــــــــــــــى ِمثَالِــــــــــــــــهْ   
  

 ورجــــــــــــــال دهــــــــــــــرك مثــــــــــــــل دهـــــــــــــــ
  

 »هْ رك يف تصـــــــــــــــــــــــــــــّرفه وحالـــــــــــــــــــــــــــــ  
  

، فسارت بذلك بيوت شعره تقّدمًة خمرتعةم الً ويف الشعراء َمْن ضّمَن شعره أمثا«
  ) : ه ٢٠٢يف الناس كقول اليزيدي حيىي بن املبارك ( تـ 

 ورأُس أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئٍ 
  

ـــــــــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن َذنَب  خـــــــــــــــــــــٌري ل
  

ــــــــــــــــــــــــُف امــــــــــــــــــــــــرٍئ لســــــــــــــــــــــــانهُ   َحْت
  

 عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ّدِه أو لَ يف ِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــــيس الفــــــــــــــــىت كــــــــــــــــلُّ الفــــــــــــــــىت  ل
  

 إال الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت يف أدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   
  

 وبعـــــــــــــــــــــُض أخـــــــــــــــــــــالق الفـــــــــــــــــــــىت
  

 »أوىل بــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــــــبهْ   
  

  :)ه ٣٠تـوعجزه مَثٌل سابق كقول احلطيئة (ويف أبيات األمثال ما صدره مَثٌل سائر ، «
ـــْن يفعـــِل اخلـــَري ال يعـــَدْم جوازيَـــهُ   َم

  

 »ال يــذهُب العــرُف بــني اهللا والنــاسِ   
  

، إذا وقفت على موضٍع انقّد ا يقع املثل منه يف ثالثة مواضعَ ويف أبيات األمثال م
  ) :ه .ق ١٨النابغة الذبياين ( ٌل برأسه كقول ه مثَ من

ــــــــه اولســــــــَت مبْســــــــَتْبٍق أًخــــــــ  ال تلمُّ
  

 ، أيُّ الرجـــاِل املهـــّذُب؟!علـــى شـــعثٍ   
  

  :تمثل بعجزه دون صدره كقول الشاعرويف أبيات األمثال ما يُ 
 شــــربنا وأهرقنــــا علــــى األرض ســــؤرنا

  

 ولـــألرض مـــن ســـْؤِر الكـــرام نصـــيب  
  

بأبيات من الشعر وذكر    سولهاين يف خرب إعجاب الر مث ذكر محزة األصب
مث ذكر عناية اليونان بشعر  »اّن من البيان سحرً كما أ  امً كَ ر حِ إّن من الشع«قوله 

م وتدوينها وقْلبها إىل احلكمة اجلاري جمرى املثل ، مث حتدث عن عناية الفرس بأخباره
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على ّن أمثاهلم على تدوينهم هلا ، ومنائها كلها على حبر واحد ، وأ  أشعار جتيء
  .الدهور مل تـَْعُشْر أمثال العرب ، مث فّصل القول يف أقسام كتابه

قسم محزة كتابه إىل سبعة أبواب ، وُقّسم كل باٍب إىل عدٍد من الفصول تفاوتت 
  بني باب وآخر.

صص لذكر األمثال اليت جاءت يف أنصاف األبيات وقد جعله فالباب األول خُ 
  .الً وأربعًة وسبعني مث وستمئة احتوي ألفً  الً يف مخسة عشر فص

  ولكن ما الفرق بني فصٍل وآخر ، وما معيار تعداد هذه الفصول ؟
ا الكلمة األوىل من املثل الذي هو نصف بيت ، فالفصل األول من الباب  إ

  األول هو ملا وقع يف أوله ؛ قد ، هل ، لو ، ُربَّ : 
  قد قّدر اهللاُ ما كلُّ امرىٍء القِ  -
 َبقْ قد طّرقت ببْكرها أم ط -
ديهِ  -  قد ضّل َمْن كانت العميان 
  قد ذلَّ َمْن ليس له صاحبُ  -

  :»هل«انتقل إىل  »قد أو لقد أو وقد«بدأت بـ  الً وبعد أن أورد ستني مث
  يعود جديدا ؟! اهل ما ترى خلَق◌ً  -
 هل يستطيع جواٌد غَري تربيز -
 هل يستعّد الِقْرُن للخطران -
  وهل ُجيمع السيفاِن وْحيَِك يف ِغْمدِ  -
من الباب األول فيما وقع  مث إىل الفصل الثاين »ربّ «مث إىل  »لو«نتقل إىل مث ا

صص ملا لثالث فقد خُ أما الفصل ا »ال«، »ما« ،»َمنْ «، »ِمنْ «،  »عن« »يا«أوله 
ا«، »أما«، »أال«وقع يف أوله 

ّ
  »لن« »ام«صص الرابع ملا وقع يف أوله وخُ  »مل

س عشر على هذا النحو ، كل فصل ومتضي الفصول من اخلامس إىل اخلام »ليس«
ا أنصاف األبيات :   ُخيصص لبعض الكلمات املبدوءة 
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 »، يفعلى، إىل«  »، بئسلعّل، عسى« »إّمنا، إّن، إنْ « »، لكنْ ، لكّنمالكنّ «
، هي، هو« »، ذوكفى، كّل، بعض« »، كم ، مىتأّي، كيف« »، إذاعند، بني«

حرف من حروف املعجم ع يف أوله ما وق« »ُمجٌل من كلمات املعاين« »، تلكذاك
  .» أوله حرف من احلروف الزوائدفيما وقع يف« »على تواليها

، وقّسم تقسيَم لذكر األمثال يف األبيات الصحاح أما الباب الثاين فقد جاء
ا  الً الباب األول إىل مخسة عشر فص على الرتتيب نفسه حبسب الكلمة اليت يبدأ 
قول صاحل  »قد«، فمن املبدوء بـ الً وسبعني مثئٍة البيت ، واشتمل على ألف ومخسم

  ):ه ١٦٠تـ حنو بن عبد القدوس (
 قـــــــــد يـــــــــالُم الـــــــــربيُء مـــــــــن غـــــــــري ُجـــــــــْرمٍ 

  

ـــــــذنوبُ    ـــــــى مـــــــن املســـــــيء ال  وتُغّط
  

  وقول األعشى :
 قـــــد يـــــرتك الـــــدهُر يف خلقـــــاَء راســـــية

  

ــــ    زُِل منهــــا األعصــــَم الصــــدعاـ، ويُنــــاوْهًن
  

  :وقول غريه
ـــــــــ ـــــــــرى األيـــــــــاَم ال ُت ـــــــــد ن  ْدين الـــــــــذيق

  

 يـُْرجتــــــــــــى منهــــــــــــا وجنــــــــــــرتُّ األجـــــــــــــلْ   
  

وإىل غريها كما فعل  »ُربّ «إىل  »لو«إىل  »هل«إىل  »قد«وهكذا ينتقل من 
  .يف الباب األول

صص لألبيات الِقصار السوائر بيتني بيتني وهو اثنا أما الباب الثالث فقد خُ 
ر الرجز ، وبذلك وقد اعتمد هذا الباب على مشطو  ،مئة مَثٍل وكسرٌ ستُّ  الً عشر فص

  ا على شكل البيت :وكل شطرين بيتني وإن كتب الً يكون كل شطٍر مث
 قـــــــــد أصـــــــــبح الـــــــــذّم لبـــــــــاَس النـــــــــاس

  

ـــــــــــــراسِ    ـــــــــــــى مثـــــــــــــن األْغ  واحلمـــــــــــــد أْغل
  

 قـــــــــــد يـــــــــــذهب الشـــــــــــيء وال يعـــــــــــود
  

ــــــوُد ؟   ــــــه اخلُل ــــــذي يُرجــــــى ل  مــــــن ذا ال
  

 قـــــــــــــــد ُتقطـــــــــــــــع األيـــــــــــــــاُم بـــــــــــــــالتمّين 
  

ـــــــــــــــــــالتَّجّين    ـــــــــــــــــــع اإلدالُل ب  قـــــــــــــــــــد يول
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٢٥٧

اليت  لفصول على ما سارت عليه يف الفصول السابقة أي حسب الكلمةوتسري ا
ا جمموعة األبيات (األمثال   .)تبدأ 

صص لألبيات الطوال السوائر بيتني بيتني وهو عشرة أما الباب الرابع فقد خُ 
، كذلك كان تقسيم الفصول حسب الكلمة اليت يبدأ  الً فصول ، مئتان وسبعون مث

  ) :ه ١٠٠تـ حنو ل بيتني كقول سابق الرببري (من كا البيت األول 
 قــــد ينفــــع األدُب األحــــداث يف مهـــــلٍ 

  

ــرِة األدب   ــد الكبـــــــــ ــع بعـــــــــ  ولــــــــــيس ينفـــــــــ
  

 إن الغصـــــــون إذا قّومَتهـــــــا اعتــــــــدلت
  

ـُـــــــــــــ   ـــــــــــــــها اُخلشـ  ـبُ وال تلــــــــــــــُني إذا قوَّمَت
  

  وكقول العتاهية بن أيب العتاهية :
 قـــــــــــــد أفلـــــــــــــح الســـــــــــــامل الصـــــــــــــموتُ 

  

 قـــــــــــــــوتُ  كــــــــــــــالُم راعــــــــــــــي الكــــــــــــــالم  
  

 مـــــــــــــا كــــــــــــــل نطــــــــــــــٍق لــــــــــــــه جــــــــــــــوابٌ 
  

 جــــــــــــــواُب مــــــــــــــا ُيكــــــــــــــره الســــــــــــــكوتُ   
  

صص ألبيات ذات أمثال منقولة من الفارسية إىل أما الباب اخلامس فقد خُ 
، وقد خص محزُة هذا الباب مبقدمة وجيزة ة وهو أربعة فصول يف أربعمئة مثلالعربي

  قال فيها :
، حلّذاق من الشعراء وغُري احلّذاق، قد توّىل نقلها ااوأمثال هذا الباب كثرية جد «

ا من مجلة ألفي بيتفأودعُت منها هذا الباب مئيت   اأيضً ، وفيما اخرتت بيت ، اخرتُ
على كتابة األبيات األصل  اويبدو أن محزة كان حريصً  »تفاوت يف اجلودة والرداءة

، صحيفللت اعن ذلك جتنبً  بالفارسية حتت األبيات املنقولة إىل العربية لكنه عدل
القدوس، وفيما أودعُت هذا الباب أمثال من نْقِل أيب نواس وصاحل بن عبد وقال 

قد، : أكثر، وأبيات صاحل أحكم وهن، وأبيات أيب نُواس وهي السليمة من الشوائب
  :ومن أمثلة تلك األبيات ابيتً  امث أورد األمثال بيتً  ، كّل،ال، يا، َمْن، إذا، إّن، كمْ 

 خــــــــا إفــــــــاَدهْ َمــــــــْن كــــــــان يف العقــــــــل أ
  

 أحوَجــــــــــــــــــــُه العقــــــــــــــــــــُل إىل الزيــــــــــــــــــــادهْ   
  



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٥٨

 َمــــــــــــــــْن كـــــــــــــــــان ذا حمبـــــــــــــــــٍة للبقـــــــــــــــــرهْ 
  

 أضـــــــــــــمر للُعجــــــــــــــول منهـــــــــــــا أوفــــــــــــــرهْ   
  

ـــــــــــــْن رام َجـــــــــــــد   وثبـــــــــــــًة يف البـــــــــــــريِ  اَم
  

ــــــــــــــــــــــدبريِ     مل يطلــــــــــــــــــــــِب املِْرقــــــــــــــــــــــاَة للت
  

  :»إذا«ن ذلك هذه األبيات املبدوءة بـ وم
ـــــل ضـــــاربً   اإذا كـــــان ربُّ الـــــدار للطب

  

 ا علـــى الـــرقصفـــال تلـــِم الصـــبيان فيهـــ  
  

ـــــــه اإذا وتـــــــرَت امـــــــرءً   فاحـــــــذْر عداوَت
  

 مـــن يـــزرع الشـــوك ال حيصـــْد بـــه ِعنبـــا  
  

 إذا مــــــــــــــــا أراد اهللا إهــــــــــــــــالك منلــــــــــــــــةٍ 
  

 مســــــــت جبناحيهــــــــا إىل اجلــــــــو َتْصــــــــَعدُ   
  

ومل يستقم تنظيم الفصول حلمزة يف هذا الباب كما استقام له فيما قبلها، لذلك 
امس ملا نُقل كل مثٍل منه إىل عدة أبيات وجدناه يعقد الفصل الثالث من الباب اخل

  :)ه١٩٨لطول قصته وكثرة حكايته ومثال ذلك قول ربيعة الرقّي ( تـ 
ــــــــــ  اوأنــــــــــت كــــــــــذبّاح العصــــــــــافري دائًب

  

ُمــــــــلُ     بســــــــكينه ، والعــــــــُني بالــــــــدمع 
  

 فــال تنظــري مــا تعمــل العــُني وانظــري
  

 إىل الكــــــفِّ مــــــاذا بالعصــــــافري تعمــــــل  
  

ـــــــــّن ورأفـــــــــ  ةٍ فلـــــــــو كـــــــــان ذا رْحـــــــــم 
  

 ليســـت عـــن الـــذبح ْمتطـــل الكـــّف يـــدً   
  

  وكاألبيات املنسوبة إىل خالد بن جيلويه الكاتب أو إىل نصر بن منيع :
ــــــــــــــــ  وثبــــــــــــــــةً  اوثــــــــــــــــب الثعلــــــــــــــــُب يوًم

  

ــــــــــــــــبْ    ــــــــــــــــه لعنقــــــــــــــــوِد ِعن  شــــــــــــــــهوًة من
  

ــــــــــــــــــــــُه قــــــــــــــــــــــال : ذا  مث ملــــــــــــــــــــــا مل يـَنَـْل
  

 حــــــــــــــامٌض لــــــــــــــيس لنــــــــــــــا فيــــــــــــــه أربْ   
  

 كـــــــــــــــــان يف ذاك يعــــــــــــــــــّزي نفَســــــــــــــــــه
  

 بْ حــــــــــــني مل يقــــــــــــدْر عليــــــــــــه فــــــــــــذه  
  

أما الباب السادس فقد جاء يف مجٍل من األمثال خمتلفة الفنون من املنظوم 
ويف الفصل األول من هذا الباب عدل محزة عن الرتتيب حبسب الكلمة  .واملنثور

األوىل إىل إيراد األبيات على األلف املقصورة وقد بلغت أربعة وسبعني ومئة بيت 
  ومثال ذلك :

 أصــــــــاح هــــــــل يصــــــــحو فــــــــًىت جلّ بــــــــه
  

ــــــــــــاريُح هــــــــــــوى    ســــــــــــْكُر شــــــــــــباٍب وتب
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٢٥٩

ـــــــــرى العـــــــــيش ُمعـــــــــارً   بينمـــــــــا اأمـــــــــا ت
  

 ســـــــــــــــــــــُه مبـــــــــــــــــــــتهٌج إذ انســـــــــــــــــــــرىالبِ   
  

ــــــــــه ــــــــــدهر علــــــــــى أفعال ــــــــــم ال ــــــــــا الئ  ي
  

ـــــــــوٍم أو أوى   ـــــــــدهر بل ـــــــــل ال  هـــــــــل حِف
  

 الـــــــــــــدهر ال يُعتـــــــــــــب َمـــــــــــــْن عاتبـــــــــــــه
  

 شـــــــــــــــــكاوال لديـــــــــــــــــه رأفـــــــــــــــــٌة مبـــــــــــــــــن   
  

و أن معظمها ، ويبداه للحكم النثرية اليت نظمت شعرً أما الفصل الثاين فقد جعل
: ومن أمثلة ذلك قول أحدهم ه٢٩٣للناشئ األكرب، وهو شاعر عباسّي تويف مبصر سنة 
  :قال الناظم .فْقُد ما فوقَهُ  القْصد هو الشيء الذي ال ُجيزئ ما دونه ، وال يضرُّ 

 القْصــــــــــد شــــــــــيٌء كــــــــــل مــــــــــا دونَــــــــــه
  

 نقـــــــــــــــــٌص ومـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاوزه فْضـــــــــــــــــلُ   
  

  قال الناظم : .ومن ذلك قول اآلخر : قيمة كل امرٍى ما حيسنُ 
 وحيلـــــــــــــــــــُة كـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــًىت فضـــــــــــــــــــُلهُ 

  

ــــــــــــــــــوقيمــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــرٍئ عل    هُ ُم
  

: السكوت عن جواب اجلاهل جواٌب ، وترك عتاب الصديق على وقال اآلخر
  فنظمه الناظم وزاد على معناه ما ُحيتمل فقال : .زلّته عتاب

ـــــــــــــــ  اإين ليهجـــــــــــــــرين الصـــــــــــــــديق جتنّـًي
  

ــــــــــــــــــــــــه أّن هلجــــــــــــــــــــــــره أســــــــــــــــــــــــبابا    فُأري
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهوأراه إْن عاتبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   أغريُت
  

 فــــــــــأرى لــــــــــه تــــــــــرَك العتــــــــــاب عتابــــــــــا  
  

 وإذا بُليــــــــــــــــُت جباهــــــــــــــــِل مــــــــــــــــتحّكم
  

حــــــــاَل مــــــــن األمــــــــور صــــــــوابا  
ُ
 جيــــــــُد امل

  

ـــــــــــــه مـــــــــــــّين الســـــــــــــكوَت ورمبـــــــــــــا  أوليُت
  

 كـــان الســـكوُت عـــن اجلـــواب جوابــــا  
  

صص حلكٍم ذات أمثال سارت عن أما الفصل الثالث من الباب السادس فقد خُ 
ا شعرً مل يظف ،أفواه ملوك الفرس وعلمائها وقدم هلا مبقدمة حتدث  افأثبتها نثرً  ار محزة 

  :ع واملزدوج والنثر ومن هذه احلكمفيها عن أقسام الكالم والسج
  .ال يُغين احلَذر إذا ُحّم الَقَدرُ 

 .إذا ُحّم الَقَدُر ُزّم البصر
  .إذا حاق القضاء ضاق الفضاء
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كم على حِ  عيفهاتضاعن الفْرس وغريهم اشتملت يف  اأخبارً  اوقد أورد أيضً 
  .وكالٍم للعقالء

صص لذكر مجل من املقطّعات حتوي سوائر أبيات فيها أما الباب السابع فقد خُ 
 علىوقد اشتمل هذا الباب  ،مضّمنات قد جرت يف التضمني جمرى األمثال

مقطوعات قيلت يف طيلسان ابن حرب ومحار طّياب وشاة سعيد ، فمن ذلك أبيات 
  رن الثالث للهجرة يف شاة سعيد :احلمدوي املتوىف يف الق

 أبــــــــا ســــــــعيٍد لنــــــــا يف شــــــــاِتك العــــــــربُ 
  

 كانـــــــْت ومـــــــا إْن هلـــــــا بـــــــوٌل وال بعـــــــرُ   
  

 وكيــــف تْبعـــــُر شـــــاٌة عنـــــدكم مكثـــــتْ 
  

 طعاُمهــا األبيضــان : الشــمُس والقمــر  
  

ــــــ ــــــا أبصــــــرْت يف نومهــــــا علًف  الــــــو أ
  

 غنّــــــْت لــــــه ودمــــــوع العــــــني تنحــــــدر :  
  

 يـــا حـــارمي لـــّذة الـــدنيا مبـــا رحبـــتْ «
  

 » ليـُْقنعـــــــــين مـــــــــن وجهـــــــــَك النظـــــــــرُ إينّ   
  

ايته قال املؤلِّ  : متت من الكتاب فوقد رتبت املقطوعات على القوايف ويف 
وقسمه إىل  ،ه بأنه فصٌل ذو أشباهمسََ وَ  اأخريً  الً مث عقد فص .األبواب ذوات األمثال

 الً فهم مث ،سبعة فنون جعل الفن األول يف التشبيهات الواقعة على األشخاص الُعْلويّة
ويشبهون  ،يشّبهون السماء جبلد األفعى وحبُبك الدرع وَبْصرٍح من زجاج فيه دّر منثور

وعند إصغائها للمغيب مبرآة يف يد  ،الشمس عند طلوعها برتٍس من ذهب ومبرآٍة جمّلوة
هات الواقعة أشلَّ وبعِني أحول وبعٍني ساورها النوم. وخصص الفن الثاين لذكر التشبي

أما الفن الثالث فقد ذكرت فيه  .: اهلواء والنار واملاء واألرضركان األربعةعلى األ
 ،واألترج والنارنج والشقائق والنيلوفر التشبيهات الواقعة على النبات كالنرجس

وخصص الفن الرابع لذكر التشبيهات الواقعة على احليوان كاخليل والنوق والغزالن 
.. وخصص الفن اخلامس .مامة والديكوبقر الوحش وكالب الصيد والبازي واحل

للتشبيهات الواقعة على اإلنسان كالتشابيه املنصبة على املمدوح وعلى الفىت وعلى 
مث يأيت تشبيه اخليال والطيف  ،اوتشبيهً  ااملهّجو من الرجال ، وعلى النساء مدحً 

ات . وجاء الفن السادس يف التشبيه.والكتابة والَعْربة واملنطق والشيب واملصلوب



  نبهان د. عبد اإلله - كتاب األمثال الصادرة عن بيوت الشعر
  

٢٦١

 ،فأورد تشبيهات تتعلق باإلقدام يف احلرب ،الواقعة على اجليوش واحلروب واألسلحة
وجاء الفن السابع يف ذكر  ،وتشبيه السيف والرماح والرايات والدروع وما إىل ذلك

  :ب بقولهتشبيهات واقعة على أشياء شّىت وختم الكتا
ن بدائع األشباه إىل ها هنا انتهى يب اجلمع ملا صلح إيداعه هذا الفصَل م«

ل هذا التشبيه من أشعار التالية لسوائر األمثال ، وبتعٍب شديد أمكن انتزاع مج
تها بفن يشاكلها يف ودة يف مصنفات األدباء. وقد وصل، إذا مل تكن موجالشعراء

دخل يف باب وما ذكره محزة ها هنا كالم أُ  »تيب القريض مروّي عن ابن الروميتر 
. فقد حتدث عن الناعت ن يكون رسالة مفردة يف ذلكيصلح أوكأنه  ،البالغة

، مودة، واجلمع بني أجزاء املنعوت، والنعوت احملوالعائب واحلاكي وضروب املنعوت
العذر مع «، واشتقاق لفظ من لفظ: قان البناءواملطابقة والرتصيع واعتدال الوزن وإت

ك وأنعْم على لياشكر َمْن أنعم ع«: وعكس النظم من بناء اللفظ »التعّذر واجب
  : وتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة »َمْن شكرك

وإيراد األقسام موفورة التمام  »لس ليس فيه مستقر خلري وال لشرّ هو أم«
. وختم الكالم بذكر  لة وغري ذلك مما هو يف هذا البابمتعاد وتصحيح املقابلة مبعانٍ 

ا على اقتدار السّجاعنيكلمات من فصيح السجع    . يستدّل 
، الغرض فه: ّمت الكتاب ومل يتمَّ ؤلِّ هاين مُ  محزة بن احلسن األصبوقال أبو عبد اهللا

، فأجلأين التعب الذي حلقين يف َمجْعه عف مما هوخيرَج على الضِّ  أنْ كان   ألن قصدي
، وتركُت تتّبَع ما يف أبوابه وأخرجتُه عجالة وَنْظمه إىل أن اقتصرت على هذا املقدار

  .»كّرٍر يقع فيه وإسقاطهم وفصوله النتزاع
يف مجع مادة كتابه هذا ، فإن اجلهد الذي  الً هائ اوإذا كان محزة قد بذل جهدً 

، ال يقّل حبال عّما بذله املصّنف بذله احملقق املتقن الدكتور أمحد بن حممد الضبيب
لقد أراح محزة نفسه من ذكر قائلي الشعر ، فعّىن احملقق نفسه بذلك فنسب كل ما 
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، وضبط خرىألصحابه مع الرجوع إىل دواوينهم وكتب املختارات األ سبتهأمكن ن
، تقّدم صورة عن نظرًة إىل مصادر التحقيق ومراجعه، ولعل احمكمً  االنصوص ضبطً 
  .حملقق يف البحث عن أبيات األمثالمقدار ما بذله ا

ا ،  اومن اجلدير بالذكر أيضً  أن بعض هذه األبيات خلت منها دواوين أصحا
كثري من األعالم ومنهم ضافًة إىل الضبط ونسبة األبيات فقد ترجم احملقق لوإ

وضع للكتاب و  ٥٥١٩حىت  ١من  الً متسلس ا، كما أنه رّقم األبيات ترقيمً املغمورون
  .الفهارس الضرورية اليت تدل املراجع على طلبته

ت ألمثال الصادرة عن بيو كتاب ا«ن أن نعد كتاب محزة املوسوم بـ وهكذا ميك
  . *من الكتب اليت أُتقن تأليفها وأُتقن حتقيقها »الشعر

 

                                                           
  نشري هنا إىل الكتب املطبوعة مما ورد ذكره يف هذا التعريف : )*(

 .طوطات بتحقيق عبد السالم هارونأبيات االستشهاد البن فارس ، نشر ضمن نوادر املخ -١
  .١٩٧٢البايب احلليب  –القاهرة 

يد قطامش  .نشر بتحقيق د .األمثال أليب عبيد القاسم بن سالم -٢  –مكة املكرمة  - عبد ا
  .١٩٨٠مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ودار املأمون بدمشق 

  .١٩٨١دار الرائد العريب  - باس. بريوت أمثال العرب للمفضل الضيب. حتقيق د. إحسان ع -٣
يد قطامش .حتقيق د .الدرة الفاخرة يف األمثال السائرة حلمزة األصبهاين -٤ دار  .عبد ا

  .١٩٧٢القاهرة  –املعارف 
نوادر  .حتقيق عبد السالم هارون .رسالة يف أعجاز أبيات تغين عن صدورها للمربد -٥

  .١٩٧٢ة القاهر  –البايب احلليب  –املخطوطات 
يد عابدين وإحسان  .فصل املقال يف شرح كتاب األمثال أليب عبيد البكري -٦ حتقيق عبد ا

 .١٩٨٥اخلرطوم  .عباس



  ٢٦٣

  
  
  

  صورة تراثية فريدة للزهد
  )بن المأمون عليّ (

  
  )∗(عبد الكريم األشترد. 

  

نقع، يف بعض ما وصل إلينا من كتب الرتاث، على صفحات خمتارة فقدنا اليوم 
كتاب «خرى هلا صلة بأخبارها، على مثال أصوهلا، وحفظتها عنها كتب أ

، يف كتاب عن إبراهيم بن اجلنيد، الذي روى فيه، )٢(البن ُقدامة املقدسي »)١(التوَّابني
ُتستخلص منه صورة إنسانية فريدة لولٍد  امثريً  ا، خربً »زهد امللوك«مل يصل إلينا، مسَّاه 

                                                           
باحث وحمقق سوري، وأستاذ األدب احلديث والنقد يف جامعة دمشق سابًقا، وعضو مراسل  )∗(

 دمشق.يف جممع اللغة العربية ب
  ).١٨٢ -١٧٤بريوت، بتحقيق: عبد القادر األرناؤوط (ص -  ) دار الكتب العلمية ١(
موفق الدين، عبد اهللا بن أمحد بن ُقدامة بن نصر. ُنسب إىل بيت املقدس، لقرب القرية اليت  )٢(

فُنسب   »الصاحلية«نشأ فيها،  من جبل  نابلس. عاش زمًنا طويًال يف دمشق، وسكن 
يف أخباره كالم طويل يثري العجب. يقولون: إنه أكمل ما يزيد على مئة جملد!  إليها أيًضا.

ِخصٌب غينُّ املعرفة، يصلح أن يكون مثًال يف العلم والزهد. يعدُّ من كبار احلنابلة، ومن  
يف  »اخلالف بني العلماء«. وله »املغين يف الفقه«، وكتاب »فضائل الشام«كتبه كتاب يف 

  )، وال يُعرف قربه فيها.ه٦٢٠يف دمشق ( عشرين جملًدا! تويف
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 اكبريً   امن أوالد املأمون، مل حتفل به كتب التاريخ، ونكاد ال نعرف عنه اليوم شيئً 
  من هذا اخلرب.  انذكره به، بعيدً 

نص الذي اخرتناه، من هذا الكتاب، غىن الصورة، والذي نريد أن نقف عنده، يف ال 
من جوانبها الفنية، على حنٍو ال تَعنينا معه نسبته إىل ابن قُدامة، أو إلبراهيم بن اجلنيد، أو 

ما ميكن أن يكون راويه تزيَّد فيه لغرض العظة  الواحٍد ممن روى عنهم. وال يَعنينا أيضً 
ه لنا كتب الرتاث العامة، حناول أن نعمل على واالعتبار، إذ هو، يف النهاية، نٌص حفظت

  حتديد ما نصل إليه من معانيه، ومن خصائصه الفنية وقَيمه اجلمالية. 
يبدأ النص بالتعريف بصاحب الصورة، كما لو كان كاتبه سعى إىل أن خيطَّ 

  خطوطها األوىل، قبل أن ينصرف إىل سرد الوقائع واألحداث اليت خالطتها. يقول: 
راهيم بن اجلنيد، عن صاحل بن عبد العزيز، قال: أخربين عمي عبد احلميد ذكر إب«

، ويقّدمه على مجيع أوالده. )٣( اشديدً  ابن حممد: أّن املأمون كان ِجيد بابنه (علّي) وْجدً 
وكان من أحسن الناس وأمجلهم، مع أدٍب وفصاحة. قال عبد احلميد: وكنت إذا 

. اوال ِعز  ايه، فأرى معه حياًء وبشاشة، وال أرى فيه ِكبـْرً دخلت الدار أِميل ِإليه فأسلِّم عل
وأطيبه  ايضاحك خَدمه ويالطف جلساءه. ّمث أسخى َمن رأت عيناي وأحسُنه ُخُلقً 

  !»اد أصرف وجهي عنه من حسنه ومجاله. وكنت إذا رأيته ال أكانْفسً 
اخلفيَّة: خطوٌط تطالعنا بفيٍض من مجال التكوين، يف جمموع ِمساته الظاهرة و 

يئ  ُ الَبشاشة، واُحلْسن، واملالطفة، واحلياء، والسخاء، ورقة اجلَناب، وِطيب النْفس... 
بكل  الفهم موقف أبيه املأمون منه، ومواجهة الوقائع اليت انتهت به إىل املوت، زاهدً 

يف بعض اخلانات! فمثل هذه  امطََّرحً  امتخفِّيً  اما نشأ عليه من مظاهر النعيم، شريدً 
الصورة الفريدة لزهد اإلنسان، وهو يف أعلى املراتب االجتماعية كفايًة ومكانة وقدرة، 

  اقتضت تقدمي التعريف بصاحبها على النحو الذي نراه.

                                                           
  ا شديًدا. والوجد: احلب الشديد.جيد وْجًدا: أحبه حب   -وجد به  )٣(
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ا ا: جاءه اخلادم يف يوٍم  مث ال بّد من أن تكون هلذه النهاية الفاجعة مقدما وأسبا
ابلة أبيه املأمون. فيمتنع حبجة الرغبة يف ، يدعوه إىل مق»)٤( صائٍف شديد احلّر له َمسوم«

، »ال يصرب عنه ساعة«يب بعد اإلحلاح، إذ كان املأمون اتقاء أذى احلّر، مث يستج
يف بعض «لس، وينصرف إىل قصره، فُيفرش له فيحضر الطعاَم، مث يقوم فيخرج من ا

  !ناس، ويقعد على سرير، عليه غاللة، يتأمل دجلة وينظر إىل ال»ُمْستْشَرفه
فبينا «االنقالب العميق وحضور بواعثه:  وهنا تأيت اللحظة املقدَّرة، متهِّد لوقوع

، عليه ُدرّاعة صوٍف بيضاء بالية، )٥( ال قد أقبل عند الزوالهو كذلك، ِإذ نظر ِإىل محَّ 
من احلّر، ولبس نعلني  ابال قميص حتتها، وال سراويل عليه، وقد شّد على رجليه ِخَرقً 

وطبَـُقه. فأتى دجلة وقعد يف بعض )٦( ، وعلى رأسه ِخرقة، وعلى عنقه ُكْرزُنهمتخرِّقني
السفن، واألمري ينظر إليه، مستشِرٌف عليه، ال يصرف بصره عنه. فوضع طبقه وُكْرزُنه، 
وخلع نعليه، وألقى اِخلَرَق عن رجليه، ودنا من ِدْجلة وغسل يديه ورجليه، وانصرف 

يابسة خمتلفة األلوان، وَأخرج  اله، ففتحه وأخرج منه ِكَسرً  )٧(اِإىل موضعه، فأخرج ِجرابً 
منه َقْصَعَة خشٍب، فغسل َقصعته وجعل فيها ماًء، وألقى تلك الِكَسر يف املاء الذي 

فنثره على اخلبز، وقليَل َسْعٍرت،  ايف القصعة. مث أخرج ُصرّة ففتحها، وأخرج منها ِمْلحً 
تربَّع على الرمل، ومسَّى اهللا تبارك وتعاىل وأكل أْكل  وتركها مقدار ما َبلَّ الِكَسر. مث

  مع ذلك يشكر اهللا تعاىل، واألمري عيناه إليه! )٨(رجٍل يشتهي الطعام، وفزَّ 

                                                           
  السَّموم: الريح احلارة، ومسَّْت الريُح: أحرقْت. )٤(
  الظهرية. )٥(
  الُكرز: اخلُرج واُجلوالق. والُكراز: القارورة، واجلمع: ِكرزان. )٦(
  فظ يف الزاد وحنوه.اِجلراب: وعاء حيُ  ) ٧(
  ) فزَّ الرجل: نِشط وتوقَّد. رجٌل فَـٌز: خفيف ِخفَة احلركة.٨ (
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٢٦٦

استيفاء التفصيالت يف الصورة هنا، يف اللباس واحلركة والغذاء، والوقوف على 
روج عن َمسْته، ومفارقة دقائقها، تفرضه لوازم القرار الذي يتخذه (علّي)، من بعد، باخل

  عامله املرتف الناعم إىل عامل احلرمان والزهد يف ُمَتع احلياة اليت اعتاد أن ينصرف إليها!
. مث »يكره دخول الدار«و احلمَّال إليه، فيمتنع، إذ هو مث يرسل األمري َمن يدع

  يقوم، على َكْرٍه، فيدخل عليه، فيجري بينهما حوار طويل. 
  لها أنت؟ [يقصد بغداد]. يسأله: ِمن أهْ «

  قال: نعم. 
  قال: ما صناعتك؟ 

  قال: ما ترى... اَحلْمُل! 
  قال: وكم عياُلك؟ 

  ! )٩(قال: حنن عيال اهللا، يل والدة عجوز ُمقَعدة، وأخت عمياء َزِمنة
  قال: فأهل وولد؟ 

  قال: مايل أهل وال ولد.
  قال: فكم يكون الكْسب؟   

  أنه ال ينصرم يوم إال وحنن يف كفاية من فضل اهللا تعاىل. قال: على قْدر ما أُرَزق، إالّ 
  قال: فتطيق احلْمل كّل يوم؟ 

قال: إذا صّليُت الفجر خرجت فتعّرضت للرزق إىل وقت الزوال. ّمث أتفرّغ 
  نفسي، من العصر إىل الليل.  )١٠(لنفسي إىل فراغي من صالة العصر، وُأِجمُّ 

                                                           
 ) زِمن زمانة: مرض مرًضا يدوم زمًنا طويًال. والزَِّمن: وصف من الزمانة، وهي العاهة أيًضا.٩(
 ) َأجمَّ اإلنساُن: اسرتاح. وأجمَّ الفرَس َمجاًما: أراحها.١٠(
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  ؟ )١١(اقال: أفليس تكون بالليل َمجامً 
  يوم القيامة!  اقال: إن أمجمت نفسي بالليل تركين فقريً 

  فقال: إين رأيتك تأكل وحدك، كيف ال تأكل مع والدتك وأختك؟ 
ما يصومان فأجعل عشائي مع ِفْطرمها!    قال: إ

  قال: َأخرِج الِكَسر. 
يابسة، أسود وأمحر وأبيض. فنظر إليها األمري ساعة  اففتح ِجرابه فأخرج منه ِكَسرً 

  . اتأّملها متفّكرً ي
مث قال: يا شاكر! [ينادي غالمه] إيتين خبمسة آالف درهم صحاح فأدفْعها إليه 

ا حاله.    ليصلح 
  ! »أنا غّين عنها، ال حاجة يل فيها قال: أيها األمري!

ويعود (علّي)، بعدها، إىل نفسه، فيذكر، مع ما رأى من احلّمال ومسع منه، 
حفاًة عراة،  اجياعً  اخرجوا من الدنيا ِمخاصً «ورحلوا عنها.  زهدوا يف متاع الدنيا الً رجا

  بليت اجللود على العظام والعروق. ...اوال حلمً  امل تأكل األرض منهم شحمً 
، فقال: ِإّن هذا اوحلمً  اكأنه قضيب فضٍة مستديرة شحمً   امث أخرج ساعدً « 

الرتاب كما بَلي ساعد  الساعد، مع هذا البدن، ُريبِّ باألطعمة واألشربة.... ليبلى يف
  . ى فأكثر البكاء، وغلمانه من حوله! وأرسل عينيه فبك»احلّمال
  وانصرف إىل موضعه وهو متفكر قد ذهب نشاطه. مث التفت إىل ندمائه، فقال: «

يا قوم! لو شهدمت طعام أمري املؤمنني، ورأيتم ما يُرَفع ويُوَضع من صنوف  - 
يف  )١٢(و رأيتم الطعام الذي ُخيبز قد تـُنُـوِّقَ األطعمة! مث جعل يصف ذلك الطعام: ل

بياضه وَجودته وطحنه... تُوَقد ناره بالقَصب، فإذا سكن وَهجه، ُخبّر التّنور بالعود 

                                                           
 ) الوصف باملصدر.١١(
 نوَّق يف األمر: أجاده.) ت ١٢(
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٢٦٨

ال طعامه ما قد رأيتم، ومائدته طبق مّ وُخبز بصنوف الطعام... وهذا احل ،)١٣(الَقماري
  .....  »احلصري ساعةى صبعه عللنخل. مثّ طأطأ رأسه وجعل ينكت بإمن َسَعف ا

  مث أرسل عينيه فبكى فأكثر البكاء، وحنن قيام على رأسه. مث قال: 
ا!  )١٤(يا غالم! ارفع هذه اآللة ا للقلوب وأّضَرها وأذهلَّ قبَّحها اهللا، فما أْموَ

ال يأذن ألحد عليه،  افرُفعت، وُصرف الندماء واخلدم والغلمان وبقي وحده متفكرً 
 يل، ناداين: حىت إذا مضى بعض الل

 يا شاكر!  -
  قلت: لبيك أيّها اَألمري! 

قال: دونك اخلزائن فاحفْظها مع مجيع ما يف الدار، فِإّين منطلق إىل سّيدي، 
  (وأنا أظّن أنه يعين بسّيده: أَباه). 

  طاٍق قد وضعها يف رجله، وقال:  يه إزاٌر قد أخذه على رأسه، ونعلفخرج وعل
 ال يتبعين منكم أحد بشمع!  -

فخرج ومعه غالم صغري، وختّلف عنه اخلدم والغلمان. فلما أصبحنا افتقدنا 
  الغالم إىل ارتفاع النهار. فجاء الغالم فسألته عنه، فقال: 

 ، وقال يل: )١٥(مل يدخل دار أمري املؤمنني، ولكنه أخذ حنو الدِّجلة -
 قف موضعك هذا، ال تربح!  -

  اوله دنانري، وقال: فال أدري أين ذهب، إالّ أَنه دنا من مّالح فن
 فتعجَّْل يب.... (وهو ال يعرفه).  »واسط«يل حاجة مهّمة بـ  -

                                                           
 ) نسبة إىل َقمار (موضع).١٣(
  ) ما ُجيتمع عليه من ضروب األطعمة واألشربة.١٤(
  ) عرَّف النهر.١٥(
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كهيئة ما رأى من زّي احلّمال،   افأدخله الزورق ومضى به.... واشرتى طبقً 
وجعل الطبق على عاتقه، يعمل على مقدار قـُْوتِه... ال يرّد ما أُعطي. بالنهار صائم 

حّىت تقطّعت رجاله. يبيت يف  ا. ميشي حافيً حيمل على رأسه، وبالليل قائم يصلي
  املساجد يتخلّلها كي ال يُفَطن به. فلم يَزْل كذلك يعمل ويعبد ربّه سنني! 

إىل العمال يف كّل بلدة  وأمري املؤمنني ملَّا وقف على أمره كتب، يف مجيع اآلفاق،
أن يُطَلب وُتوضع عليه العيون، فلم يوَقف على أمره. قال: فمرض يف بعض املساجد، 
وتغّريت حاله. فلّما اشتدت به العّلة دخل بعض اخلانات بالبصرة، فاكرتى غرفة 

. فلما أيس من نفسه دعا صاحب اخلان، فناوله خاَمته )١٦(وألقى بنفسه على باريّة
  تومة، فقال: ورقعًة خم
رِِه خامتي فأَ  –يعين الوايل  –يا هذا! إذا أنا قضيُت حنِيب فاخرج إىل صاحبكم  -

 وعّرْفه موضعي وناوْله هذه الرقعة! 
سّجاه وخرج حنو باب األمري... فأراه اخلامت. فلما نظر إليه الوايل  )١٧(فلما قضى

  عرفه، وقال: 
 وحيك! أين صاحب اخلامت؟ قال:  -
 ، يف اخلان مّيت! يف الغرفة -

! فركب »ّكها إّال املأمون أمري املؤمننيال يف«ا عليها: وناوله الرقعة خمتومة مكتوبً 
اَألمري حىت أتى اخلان، وحّوله إىل قصره وطلى عليه الكافور واملِسك والعنرب، ولّفه يف 

قَباطيِّ 
جده يف مصر، ومحله يف املاء إىل املأمون. وكتب إليه يعّرفه قصته، وأنه و  )١٨(

                                                           
  ) الباريّة، والباريّاء: احلصري (فارسي معرَّب).١٦(
 ) مات.١٧(
  ) القْبطية: ثياب من َكّتان، بيض. منسوبة إىل القبط. واجلمع: قَباطي وقُباطي. ١٨(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٧٠

غرفٍة على باريّة، يف بعض اخلانات، ما حتته مهاد، وال عنده باكية، مسجَّى، مغمض 
العينني مستنري الوجه، طيِّب الرائحة!.... وبعث إليه خاَمته ورقعته. فلّما وصل كتابه 
إىل أمري املؤمنني، وأُدخل (عليٌّ) عليه، قام فكشف عن وجهه وانّكب عليه يقّبله 

لصيحة والضجيج يف الدار. مث فّك الرقعة فِإذا فيها مكتوب خبطّه: ويبكي. ووقعت ا
ا، واعلم أّن اهللا َمَع آ قرأ سورة الفجر إىل رابَع عْشرةيا أمري املؤمنني! ا« يًة فاعترب 

  .... »َقوا والِذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ الِذيَن اتـَّ 
  مث قال: َسوُّوا عليه. 

   قال: فدخل اخلدم فأطبقوا عليه ألواَحه. مث
 أحيلوا عليه الرتاب.  -

  وهو واقف يصيبه الغبار، واخلدم قيام معهم املناديل، يرّدون عنه الغبار. فقال: 
 إليكم عّين، يبلى (علّي) يف الرتاب، وتردُّون عين الغبار؟...  -

فأمره أن يقرأ سورة  )١٩(والرقعة يف يده ال يضعها. فدعا حممد بن سعد الرتمذيّ 
 ]١٤الفجر[ ِإنَّ َربََّك لَِباملِْرَصادِ يقرأ واملأمون يبكي حىت بلغ (الفجر). فجعل 

  فأمسك.... 

****  
سعى (علّي بن املأمون)، يف هربه من مظاهر الثراء والبْذخ يف قصور اخلالفة، إىل 

ق.م)، يف التخلص من تكاليفها، يف قصر  ٤٨٣) قبله (ت)٢٠(ما سعى إليه (بوذا 
ة اهلندية، بعد أن تزوج وأجنب، فهام على وجهه، على ما أبيه الثرّي، حاكم املقاطع

                                                           
). ه٢٧٩أصحاب السنن. ولد برتمذ (قرب بلخ)، وتفرّغ جلمع احلديث وحفظه (تأحد  )١٩(

  وهو يف املعاجم: حممد بن عيسى.
 .»املنوَّر أو املستنري«) معناها يف السنسكريتية: ٢٠(
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يفكر يف خالص اإلنسان، حىت هّده التعب، فقعد حتت  اجاء يف أخباره، شاردً 
 اشجرة التني املقدسة، حيث تلقى رسالة التنوير الكربى: التجرد والزهد، التماسً 

، انتهاًء إىل خلالص الروح، باإلقالع عن الشهوات واملطامع، والتخلص من قيودها
الفناء التام يف الروح اجلامع (النرفانا)، واالسرتاحة إىل التوحُّد به، واالنصراف معه إىل 

  حياة التأمل وسكينتها.

البّد إذن من أن يكون يف تكوين الرجلني، من عمق اإلحساس باألشياء، ما 
ما اليت نشأا عليها، وينفران من االلتزام بقيودها ، ويتجهان إىل جعلهما يرفضان حيا

ا،  حياة أخرى، عمادها التمسك والزهد يف متع احلياة كلها، واالنصراف عن إغراءا
إىل الفناء  ايف سعيهما إىل سكينة الروح العليا، والرضا بالعيش يف آفاقها الواسعة، سعيً 

التام عند (بوذا)، وإىل كسب اآلخرة عند علّي بن املأمون، والقيام مبا تفرضه احلياة 
واجب العمل، والرضا العميق بغاياته املرسومة، واالسرتاحة إليه، على مثال ما رأى  من

بنعيم الرضا  امبا يأتيه، مكتفيً  امبا هو فيه، راضيً  اعليه احلّمال، عند شاطئ دجلة، قانعً 
عنه.... وجٌه آخر من وجوه الفناء التام فيه، رغبًة يف التحرر من قيود الشهوات 

  واملطامع!

ال، يف مظهر (علّي) بعد ص، كما نرى، تفصيل رؤية مؤثِّرة هلذه احلويف الن
  !»ينني، مستنري الوجه، طيب الرائحةمسّجى، مغمض الع«املوت: 

وقد سخَّر النصُّ نزعَة التفصيل، يف الوصف، هلذا الغرض: يقظة اإلحساس بقدر 
ا عما تزّين لصاحبها من التمتع بشهوا غنية: ت احلياة الالسكينة يف الروح، واالكتفاء 

طعام، وفزَّ مع ذلك تربَّع على الرمل، ومسَّى باهللا... وأَكل أْكل رجٍل يشتهي ال«
  .»يشكر اهللا...

يه كلها، للوقوف على دقائق املشهد، يف نواح اوسخَّر النص نزعة التفصيل أيضً 
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 تٍ رّدها إىل جرابه مع ُكسريا«.... و»واألمري عيناه عليه«ومتكني أثره يف النفس: 
ومحَّله يف املاء إىل املأمون... ما حتته «بُّع حركة املواقف وسطوع صورها: .... ولتت»بقيتْ 

مهاد، وال عنده باكية... وبقي [املأمون] بعده، ال يذكره إال بكى، وهو مكروب ال 
ونهيرتاح للذة وال لشهوة،  ... وهو واقف يصيبه «.... »وينتاب جملَسه الفقهاء يصربِّ

لو رأيتم الطعام الذي ُخيَبز قد «... »هم املناديل، يرّدون عنه الغباردم قيام معالغبار، واخل
تـُنُـوِّق يف بياضه وجودتِه وطحنه... تُوَقد ناره بالقَصب، فإذا سكن وهجه ُخبِّر التنور 

وأخرج منه قصعة خشب، فنثره على «.... »ود الَقماري، وُخبز بصنوف الطعامبالع
 اففتح جرابه فأخرج منه ِكَسرً « »تركها مقدار ما َبلَّ الِكَسر...و  اخلبز، وقليَل َسْعٍرت،

  .»يابسًة... أسود وأمحر وأبيض
على أن هذا التفصيل املوجَّه إلحكام األثر يف نفس َمن يتتّبعه، طوْته، من 
النواحي الفنية، حركة السرد يف النص، يف متاسكها وترابط مواقفها وأحداثها، 

يفة السهلة هلا، يف منظومٍة متآلفة يزيد احلوار احليُّ من حرارة واستجابة اللغة األل
  .ااستجابتها، وقوة أثرها، من اجلوانب اإلنسانية والفنية معً 

نعم! قد يكون يف النص تزيُّد ومبالغة لغرض اإلرشاد والوعظ، كما أشرنا من 
طالبو  قبل، لكن هذا ال يعين غري املتمسكني بالتدقيق يف أحداث التاريخ. فأما

اإلمتاع الفين، فال يَعنيهم إال بالقْدر الذي ينال الكالم فيه من صنعته الفنية، وقَيمها 
اجلمالية، مع صرف النظر عن قدرتنا يف تصديق ما انتهى إليه (علّي بن املأمون)، 
على شاكلة ما يقول بعض املؤرخني فيما انتهى إليه (بوذا)، من قبل، يف نسبته، أو 

   األساطري.نسبة بعضه، إىل
وقد يدعونا هذا ومثله إىل دراسة ما يضمُّ تراثنا من النصوص احليَّة  يف كتب 

ا الفريدة.       الرتاث اخلاصة ببعض جوانب املعرفة اإلنسانية ومالبسا



 

  ٢٧٣

  
  
  

  تعليم اللغة العربية وآفاقها في فرنسا
  من خالل تجربتي الشخصية 

  
  )∗(كسيبي نزيه  د. 

 
  يقول ألفونس المارتني:

سينه؛ من فهم املاضي من دون الندم عليه؛ التعامل مع احلاضر مع حت :البدّ «
  .»األمل باملستقبل مع حتضريه

شرح فائدة ببناء األاآلباء و  ناعإلق استعماهلااآللية اليت ميكن  واإلشكال املطروح ه
ا   التلميذ متابعة تعلم العربية بعد اختيارها. إىل وكيف حنبب ،اختيار العربية وضرور

  المواضيع التي سنتناولها:

  .مقدمة عن هياكل تعليم العربية يف فرنسا -

  .: إطار اجلمعيات العلمانية واملراكز الثقافيةالً أو 

  .اإلطار اإلطار الديين: اثانيً 

  .إطار تعليم اللغة والثقافة األصلية: االثً ث

                                                           
 .سرتاسبورغ -اريأستاذ يف املعهد  املتوسط التج )∗(
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٢٧٤

   .مشكالت هذا التعليم -١
  .املقاربة الرتبوية -٢
  م يف املرحلة االبتدائية؟ماذا نعلِّ  -٣

  :إطار وزارة الرتبية الفرنسية يف املرحلة اإلعدادية والثانوية - ارابعً 

  .موقف اآلباء واألبناء واملؤسسة الرتبوية من اختيار العربية -١

  .فوائد هذا االختيار -٢

  .العامل يتكلم العربية-٣
  .حلول ومقرتحات يف إطار اللغة والثقافة األصلية ووزارة الرتبية الفرنسية -٤

  جند يف كثري من املدن الفرنسية الكبرية أربعة هياكل لتعليم العربية:

ها لتعليم في: اوالمراكز االجتماعية الثقافيةالعلمانية الجمعيات إطار  -الً أو 
  وقّلة من التالميذ يتبعون هذا اإلطار. ،ذو طابع علماين

: واملقصود به التعليم الذي تنظمه املساجد وأماكن اإلطار الديني - اثانيً 
العبادة: اهلدف األول لآلباء الذين يرسلون أبناءهم ملتابعة هذه الدروس هو تعّلم 

ابعي هذه الدروس ضخم. العربية لقراءة القرآن، وعدد مت على حنو ثانويالو  ،الدين
أكثر من إن هنا وهناك ف وراء هذا االهتمام، ومع جناح هو يبدو أن البحث عن اهلوية

م يف كثري من ا، كما وال لغوي طالب غري خمتصني ال تربوي  هم يقوم بالتعليم ا أ
ن إ مثات؟ هل بسبب قلة اإلمكان !ُجتوِوَزت ون طرائق تعليميةعملاألحيان يست

اية األسبوعالتالميذ  والسيما يوم األحد،  ،يرتددون على هذه الدروس يف عطلة 
  حسب بعض التقارير. استني ألفً  وحنوبلغ عددهم 

.اإلطار الذي يهمنا اليوم وهو   ELCO  ًإطار تعليم اللغة والثقافة األصلية - اثالث  
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 مشكالت هذا التعليم: - ١
عدم وضوح األمر يف تعلم  يف هِ وْ ع أو التـَّ لتالميذ بشيء من الضيا يشعر بعض ا

وهم يف  ،هذه اللغة وثقافتها، مع اجلهد الكبري الذي يقوم به املعلمون املغاربيون
م للطفل وكيفية هذا التعليم ومشكلة ما يعلّ التعليم االبتدائي. بأكثرهم خمتصون 

  ا في بالد المهجر.بكاهلها علينا جميعً  ىتلق
  ومن مشاكل هذا التعليم: -

يء إىل تعليم العربية غير مناسبة كون ساعات   - أ وال تشجع التالميذ على ا
من  يف كثري كونساعات التدريس األخرى، بل ت يفالدرس، فهي غري مندجمة 

بتعلم هذه اللغة يف املرحلة االبتدائية غالًبا ن التلميذ يبدأ إ مثاألحيان خارج الدوام. 
  ذا األمر يف املرحلة اإلعدادية.مث ال جيد متابعة هل ،يف مدرسة احلي الذي يسكن فيه

م يف  الهيئة التعليمية  فيمعلمو العربية غير مندمجين  - ب بل ميكن القول إ
م قليلة يف كل مدرسة فإن ذلك يعّمق هذا ألكثري من األحيان مهّمشون، و  ن ساعا

. كل التالميذل هووليس  ،املهاجرينن هذا التعليم يقتصر على التالميذ مث إالتهميش. 
تبقى لتعلم هذه اللغة يف بعض املدارس مع أن هناك حماوالت الستقبال من شاء و 

جاك برك يف تقريره  الراحلما اقرتحه  بنيهذه احملاوالت نادرة بالواقع اليومي. ومن 
تعليم   Langues et cultures d’origineتسمية التغيري  ١٩٨٥ور يف سنة املشه

تعليم اللغات  Langues et cultures d’apport ، إىلاللغات والثقافات األصلية
العربية من إغناء  ةافثقالملا ميكن أن تساهم به لغة املنشأ و والثقافات املسامهة، 

 .للفرنسية
ا مستضافة من أن تظل   اولتندمج بذلك يف النظام التعليمي الفرنسي عوضً  كأ

 Enseignement de املتعاونة مع فرنسا يف املدارس حتت اسم تعليم لغات الدول
langue en Coopération (ELC)  
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وقد أعلنت هذه السنة وزارة التربية الفرنسية أن تعليم اللغة والثقافة األصلية 
صل  أن أي على كل التالميذ م ،من العام الدراسي القادم اقترح بدءً يجب أن يُ 

  .تطوير تعليم العربيةلهمة وهذه خطوة م ،األصول الفرنسية ومنهم ذوو كانوا

  المقاربة التربوية: - ٢
نوعية المقاربة  املشكلة اليت يثريها التعليم يف املرحلة االبتدائية تكمن يف

من دولة إىل أخرى. وكثري من املعلمني  تبًعا ملوطن املعلم األصلي : إذ ختتلفالتربوية
ا يف يف هذا النطاق  يلقنون العربية كلغة أّم وليس كلغة أجنبية، مع أن املتلّقنني ُوِلدو 

وثقافتهم الغالبة هي الفرنسية، فهم حباجة إىل وسائل  - وأكاد أقول - فرنسا ولغتهم
  تربوية خاصة.

ويف كثري من األحيان ليس  إن طرقنا التعليمية تعتمد على الكتاب فقط - أ
حديثة، وعلى وننسى أن هناك وسائل تقنية  ،هناك مقررات مناسبة لألطفال يف فرنسا

  .هالمعتمعلم العربية أن يس
نويت يساعد ( لم يعد دور مدرس اللغة دور خطيب بل دور مهّرب - ب 

   .احلراقة على العبور!)
باللغتني األجنبية بالمفردات  قائمةا من االبتعاد عن إعطاء البد أيضً  -

مقربة. وعلى املدرس أن يعطي الكلمات على حنو تراتيب  القوائموالعربية ألن هذه 
أتكلم عن األسرة أعطي كلمات وتعابري ذات صلة بذلك: على شكل دوائر: فعندما 

الكلمات يف وهذا ما يساعد على تذّكر  ،خت واالبن والبنت واألب واألماألخ واأل
ضمن  ينمن شبكة على شكل شجر ضت أضعها . وعندما أضع الكلماسياقها

  جمموعة ذات داللة و ذات معىن متقارب.
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 كثير من مدرسي العربية نظرة أناس ماضويينإن التالميذ ينظرون إلى   - ت

Passéistes  
املاضي متألق ، واملسلمني دون احلديث عن احلاضريتعلقون مباضي العرب 

 واحلاضر باهت كئيب!!!
فإذا كنت  داخل للحديث عن املاضي والذاكرة:فيجب البحث عن مفاتيح وم

وعن املرينيني  ٨٠٩ثاين الذي أسس مدينة فاس سنةعن إدريس ال الً أود احلديث مث
القرن اخلامس عشر) الذين جعلوا منها عاصمة ، فإين أحبث  -(القرن الثالث عشر 

، وهذا نرتنت)إليق الشبكة العنكبوتية (اعن صور واقعية معاصرة مع التالميذ عن طر 
جيب أن يعرف املتلقي  ؛ديث عن تاريخ بناة هذه املدينةما سيساعد املعلم على احل

  بية ليست ميتة وإمنا حاضرة حية.ر أن الثقافة الع
اليوم الدراسي  يفومع ذلك فإن هذه الدروس يف املرحلة االبتدائية سواء أكانت 

  ا وليس نشاط مجعيات.ا رمسي ا مدرسي أو خارج الدوام الرمسي، تعّد نشاطً 

العائلة

األماألب

األوالد

األختاألخ
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الصادر عن التفتيش  ٢٠٠٦يف مارس/آذار  ELCO التقرير المنشور عن - ث
ا ذات طابع ديين ،)١(يف فرنسا العام للغة العربية ا ،اليتهم هذه الدروس بأ  وإمنا بأ

أساليب للتعليم ال تتناسب مع التطورات التقنية احلديثة يف  لمعوتست غير مقنعة
  . . ويغيب فيها الربط بين العامية والفصحىتعليم اللغات األجنبية

للمشكالت يف  ويتحدث التقرير عن الدور اإلجيايب للمعلمني يف إجياد حلول
اهم يف حماربة اإلخفاق املدرسة كوسيط بني اآلباء واملدرسة، وأن هذا التعليم يس

ام. فتعليمها النظام املدرسي العيف  اومن األفضل أن يندمج بيداغوجيا/تربوي  ،املدرسي
ا على حّد تعبري لوفالوا املفتش العام للغة العربية يف  يف هذا اإلطار ثروة ال يستهان 

التعليم الذي تقوم بوذات أهداف متقاربة مع التعليم الوطين يف فرنسا باملقارنة  ،نسافر 
  .به بعض اجلمعيات

ديوعوضً  قامت أكادميية سرتاسبورغ بعدة دورات مشرتكة  ،ا عن االنتقاد غري ا
ين يدّرسون العربية ذسي املرحلة اإلعدادية الومدرِّ  الدول المغاربية الثالثمابني معلمي 

 .اإلطار الرابع أي اإلطار الرتبوي الفرنسي الذي سنتحدث عنه فيما بعد يف

ماذا نوّد أن نعلم الطفل في المرحلة االبتدائية؟ - ٣  
هذه  إليهنحبب وأن  التركيز على اللغة الشفهيةمن البد يف هذه املرحلة  -أ

  .باكتشافها وفهمها والتكّلم فيها هااللغة ونأخذ بيده ليستلذ

، ولكن من دون رفض لمستعملة هي العربية الفصحىواللغة ا - ب
علينا أن نبني له أن ما تعلمه يف  ،ت اللهجية وخاصة يف سن الطفولةاالستعماال

                                                           
(١)  RAPPORT n°٠٩٠-٢٠٠٥ – Mars ٢٠٠٦ et s’intitule « L’enseignement de la 

langue et de la culture d’origine » rapporteurs : Jean DAVID et Bruno 
LEVALLOIS (٣٧ pages). 
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وأن هناك لغة جامعة للعامل العريب جندها يف الكتب والصحافة ويف  ،البيت أمر ممتاز
كون) أنت؟ أنا ن (ش: مَ ن يعرف التلميذ عندما يقّدم نفسهأ يفهل من ضري ، رآنالق

  ة. فني/وين/ أين ساكن ؟ يف ليون.واش (شنو/شو) امسك؟ أنا مسري  -خالد.  ما

إن االنتقال من العامية إلى الفصحى أفضل من الرفض وأفضل من التكلم 
، وإدراك التلميذ ملستويني من اللغة احمللية واللغة اجلامعة أمر يف غاية األمهية. بالفرنسية

 عن طريق جيريرى غري هلجة غالبية التالميذ يف القسم واكتشاف اللهجات األخ
احلكايات، والشعر، واألغاين والدعاية/ اإلشهار، ومقاطع من األفالم... أما اللغة 
املكتوبة فتكون بالعربية الفصحى... ما ينتظر من التلميذ يف آخر املرحلة االبتدائية 

 الً يجب أن يكون االهتمام أوّ  . إذنهو أن يعرف مستويات التعبري والتواصل بالعربية
  ثم بالكتابة باألحرف العربية. ،بلغة التخاطب

  فال نعلم التلميذ :  :وبة هي القريبة من الواقع اليوميواللغة املطل

  معي كتاب جميل - بل: هذا باب ،معي كتاٌب جميلٌ  - هذا بابٌ 

جمه برفض لال ن، ال نربك التلميذ ،اقضات بني املعلم واألب والواقعتن لقال خن
أن كل من حوله يهتم مبا يقوله  شعرَ جيب تشجيعه وأن يَ  ،ما تعّلم لدى والديه

   هذا الدرس ال أن يشعر بالضغط.جيب أن يشعر بالسعادة واالتزان يف - ويتعلمه

ال ندرس  ،ع بسيط أو كبري للتعلممشرو  ،الواجب إعطاء معىن ملا يتعلمه من
  إليها يف مشروع ما. ألننا حباجةجل درسها بل أالعربية من 

العربية!!! كل ما  يفالقول: ال نوّد ختريج سيبويهيني ضليعني بوقد أفاجئ البعض 
وأن يتابع هذه  ،نوّده هو أن جيد التلميذ اللذة يف اكتشاف هذه اللغة وثقافة آبائه

 ومن بعد ذلك يف املرحلة ،اللذة االستكشافية باختياره هلذه اللغة يف املرحلة االبتدائية
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الثقايف  البعدثقايف على أال يقتصر  عدبُ اإلعدادية.  واللغة اليت يتعلمها التلميذ ذات 
  على الدولة املعنية فقط بل يتجاوزه إىل الثقافة املغاربية...

المقاربة المغاربية لتعليم العربية : - ٤  
برنامج بالتعاون مع وزارة الرتبية الفرنسية والدول املغاربية الثالث  أخريًالقد صدر 

ولكنه خطوة ممتازة لتحديد  ،بعد انشر رمسي تعليم العربية للمرحلة االبتدائية. ومل يُ 
وأنقل لكم هنا الصفحة األوىل من الربنامج الذي يعتمد  ،مضامني التعليم وأطرها

  على اللغة احملكية املبسطة:
من  بل البدَّ  ،حنن ال نكتفي بتعليم لغة حيادية كلغة املطاراتالثقايف وفيما يتعلق 

تشجيع تعّلم لغة التواصل احلاملة لثقافة عربية واسعة تشمل الثقافة املغربية وأعياده 
  الدينية...
: تعليم العربية في إطار وزارة التربية الفرنسية في المرحلة اإلعدادية ارابعً 
با اليت يدة يف أور الوح - قريب عهدٍ إىل  -إن فرنسا كانت  :ميكن القول والثانوية:

دية تدرس العربية كلغة أجنبية أوىل أو ثانية أو ثالثة حسب األقسام يف املراحل اإلعدا
ا يف ذلك شأن أي لغة أجنبية تعّلم يف فرنسا، وميكن أوالثانوية، وهلا نفس الصفة ش

للتلميذ أن يقدمها يف امتحان الشهادة الثانوية، مع النظر إليها وللغة اإليطالية 
  ادرة... والربتغالية كلغات ن

الت الفرنسية عن وضع  وقد صدرت مقاالت ودراسات عديدة يف الصحف وا
لوموند بعنوان ذي إحياء آخرها املقال الذي نشرته جريدة تعليم العربية يف فرنسا، كان 

ا ، وقد أثار كثريً ٠٨/٠٩/٢٠٠٩ بتاريخ! »اللغة العربية مطرودة من األقسام« صادم:
  مستوى جملس الشيوخ.من اجلدل يف فرنسا حىت على 

  سنوات السبعني. متلميذ أي نصف عدده ٧٣٠٠التتجاوز  التالميذ فأعداد
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ا من التالميذ واهتمام السلطات املعنية يف فرنسا باللغة الصينية جعل كثريً 
ا ، والروسية ١٢٠٠٠ا، ويف الربتغالية تلميذً  ١٥٠٠٠ وحنيبلغ عدهم  ، إذخيتارو
وكأن هذا اإلخفاق هو من عوارض مشكالت الجالية . ٧٠٠٠والعربية  ١٤٠٠٠

أزق إن تعليم هذه اللغة يف م«ن أحد األساتذة يقول: إ. حىت ساالمغربية في فرن
ويخال المرء أن المهاجرين يهجرونها وأن . »ن من يتكلم هذه اللغةأشأنه ش

بل إن أحد الوزراء من أصول مغاربية  !!ل مختلفة يرفضونهاالفرنسيين من أصو 
ناطق ذات األولوية املأو ما يسمى ب ،افع عن الصينية ليتعلمها تالميذ املناطق احملرومةد

يف التعليم حيث يسكن أكثر املهاجرين، وأن هذا التعلم للصينية سيساعد املهاجرين 
تمع الفرنسي !!! وهذا الصنيع يرتجم على األرض برفض كثري  على االندماج يف ا

لكي ال تضر صورة املؤسسة أو لكي «مية تعليم العربية ؤسسات التعليمن مديري امل
ات أكثر يّ . فالزمن الذي كان فيه في الستين»ال يأيت إليها نوع معني من التالميذ

 .من يختارون العربية من أصول فرنسية قد وّلى!
فصورة اللغة العربية في مخيلة الفرنسيين وحتى المهاجرين صورة باهتة 

  لية مهمشة وذات أوضاع اقتصادية غري الئقة...ة، ألن هذه اجلامتدهور
وهذه النظرة السوداوية جعلت أحد المسؤولين يقول لي إن كل نشاط من 

  أجل تشجيع تعلم العربية هو كصنيع دون كيشوت!
 ما موقف اآلباء واألبناء من اختيار العربية في المراحل المختلفة ؟   - ١

 يف واجلزائر وتونس) املغربمغاربية ( ليبلغ عدد التالميذ املسجلني من ذوي أصو 
تسعة وأربعني ( ٤٩٠٠٠ وحن ٢٠١٠-٢٠٠٩وفق إحصاءات المرحلة االبتدائية 

وتونسية  ١٥٧٤٠، وجزائرية ٢٨٢٤٧ ُقرابة) يف فرنسا: من ذوي أصول مغربية األفً 
أي مخسة أضعاف من اختار العربية كلغة أجنبية يف املراحل اإلعدادية  ٥١٢٤
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طالب يف املرحلة اجلامعية  ٥٠٠٠إىل  ٤٠٠٠ زهاء)، مع ٧٣٠٠ وحنوالثانوية (
  واملدارس العليا.

، أعدادهم الحقيقيةبويتساءل المرء عن أسباب قلة عدد التالميذ بالمقارنة 
متابعتها يف املرحلة  من اختاروا العربية يف املرحلة االبتدائية عن عزوفوعن أسباب 

  .)حىت ال نقول سخيف(ة الثانوية عدد ضئيل فعدد من خيتارها يف املرحل ،الثانوية
. أن األهداف ليست هي نفسها -فيما يبدو  - من هذه األسباب - أ

فتعليمها يف املرحلة االبتدائية يهدف إىل إقامة رابط بني املتلقن وبلده األصلي، يف 
لثقافة أجنية يساعد على إغناء ا حني أن وزارة الرتبية الفرنسية تعترب تعليم العربية لغةً 

ا يف ذلك شأن ا سبانية إلنكليزية واإلالعامة للتلميذ وعلى انفتاحه على العامل، شأ
  .واألملانية
كما يقول أحدهم؟: كأن اآلباء يثقون أكثر بتعليم مشكلة ثقة هل هناك  -ب

يئه وزارة الرتبية الفرنسيةية أكثر ممبلدول املغار العربية اليت تؤخذ على عاتق ا   .ا 
الطفل أقوى في المرحلة االبتدائية منه في  في تأثير األهل أو كأن - ت

  .الذي يقرر يف املرحلة اإلعدادية، فهو المراحل األخرى الالحقة
ويبدو أن العائالت املغاربية يف طريقها إىل االندماج بل وإىل االنصهار يف  -ث

بناء لن فبعض اآلباء يرى أن الفائدة من تعلم هذه اللغة لكون األالسواد األعظم.
ن األطفال من ذوي أصول أالعبارة وبدقيق يرجعوا إلى بلد آبائهم األصلي. 

.ويرون أن تعليم مغاربية وعربية يريدون أن يكونوا مثل زمالئهم جاك وكريستين
العربية وثقافتها يف املرحلة االبتدائية يضيع الفرصة عليهم لالندماج على حنو أفضل 

م يست اإلسبانيةر أبنائهم اإلنكليزية و باختيا طيعون اختيار مثل كل الناس، مع أ
  .نكليزيةإلالعربية إىل جانب ا
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ا غري مفيدة تدخل يف الالوعي إىل نظرة اآلباء  -ج لدى هذه اللغة على أ
... وهذا خيلق الطفل الذي يريد أن يتخّلص من كل ما يذكره بوضعه المأساوي

  ائعة...ا عن اهلوية الضمشكالت نفسية واجتماعية حبثً 

ا على ذلك أن بعض مديري املؤسسات التعليمية ال يشجعون كثريً  ُيضاف إىل
وجدت هذه اختيار هذه اللغة، ومنهم من يرفض أن تُعلَّم يف إعداديتهم. وإن 

المؤسسة التي توّفر من ضمن االختيارات اللغوية اللغة العربية فهي بعيدة عن 
في إعدادية تقع في منطقة  يجريأو أن تعليمها  ،الحي الذي يسكنه التلميذ

... وهذا ال يشجع تالميذ األحياء ذات أولوية أي المناطق الصعبة في فرنسا
يء إىل هذا احلي الصعب...   األخرى على ا

  فوائد هذا االختيار للطفل: - ٢

على وضع مقاربة مغاربية  مدةأن دول املغرب العريب تعمل منذ  نظرًا إىلو 
وثقافتها، وهذا ما نرّحب به، فإن ذلك سيساعد على إقامة  مشرتكة لتعليم العربية

تعاون أكرب مابني الطرفني لرفع مستوى التعليم ولتشجيع التالميذ على اختيار هذه 
وبها يشعرون بشيء من االتزان  ،من أصولهم افبتعلمها يجدون شيئً اللغة: 

م إىل النجاح. وبذلك  النفسي والثقافي قدرة على يكتسبون وهذا ما يؤول 
ال بد من تعميم استقبال تالميذ من و  التكّيف كبيرة في حياتهم اليومية والدراسية.

  أصول خمتلفة لتعّم الفائدة ولرتشيد اإلنفاق.

فهناك أمر مشرتك بني اإلطارين: هو تعليم العربية. فمدرسو العربية يف اإلطار 
العربية يف املرحلة االبتدائية إلقامة ا بالتالميذ الذين اختاروا الرتبوي الفرنسي مهتمون كثريً 

أو السنة  القسم األول( من القسم السادس اأقسام جديدة تسمى اللغة املزدوجة بدءً 
  .فليس هناك منافسة بين الطرفين بل تكاملاألوىل) يف املرحلة اإلعدادية. 
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العالم يتكّلم العربية: - ٣  
وقناة احلرة األمريكية  ٢٤ومع قناة الـ  BBC إن العامل يتكلم العربية مع -أ

 اكبريً   اقناة تركية تبث بالعربية، وأن الفصحى تتقدم تقدمً  بدأتأخريًا والقناة الروسية و 
ات حيث كانت العامية يّ ات والستينيسنوات اخلمسينبمع قناة اجلزيرة والعربية باملقارنة 

  املصرية هي املسيطرة.
 أقسام افتتاح جرىلصعاب كل ا  معا سوداوية، فن الصورة ليست دائمً مث إ-ب

افتتاح أقسام ذات لغات ثنائية  و  العربية هنا وهناك في المدارس المهنية،
أو قسم شرقي أفضى إىل قيام رحلة إىل الدار البيضاء مع  ،نكليزية مع العربيةإلكا

وحصل تبادل ومراسالت مع إعدادية املتنيب يف حي الصخرة  ،تالميذ هذا القسم
ذ هذه اإلعدادية إىل سرتاسبورغ وأقاموا عند مراسليهم يف السوداء، وجاء تالمي
  تستطيع! شيًئا تناله سرتاسبورغ. فعندما تريد

إيجاد حلول  ، بُغيةسي العربيةنشاطات تتمثل في االلتقاء بين مدرِّ هناك  -ج
مع إقامة معارض ونشرات عن تعليم العربية:فإقامة هذه  لمعضالت تعليم العربية

اس جعل الصحافة املكتوبة ووسائل اإلعالم املرئية تتحدث عن املعارض يف األلز 
احمللية يف سرتاسبورغ صفحة كاملة عن اللغة العربية  ةالعربية، بل ونشرت مرة اجلريد

 حكايات لقمان مع متارين تشر مشروع مع التالميذ حول هذا األمر نُ نتيجة إقامة 
على  ة بالسيارات جتدونه حممالً معجم لغوي له عالقمثة و  ،كايات الفونتنيحب ُقورنتو 

  موقع أكادميية سرتاسبورغ.
مواقع األكادمييات  يف كثري من صفحات ويب عن العربية ووضعت -ت

العمل اآلن على إقامة موقع على مستوى فرنسا كلها عن اللغة  جيريالفرنسية. و 
  من املوقع احلايل يف فرساي... العربية بدالً 

ومع غياب  ،اسة واضحة لدى الوزارة المعنيةإنه مع غياب سي :ما أود قوله
يجب عدم االستسالم بل على العربية هنا وهناك،  أقسام التشجيع على افتتاح



  كسييب د. نزيه -تعليم العربية وآفاقها يف فرنسا 
  

 

٢٨٥

تي تعطي صورة إبراز األعمال والنجاحات والمشاريع ال يجب العكس من ذلك
  وهذا الكالم موجه لكافة المراحل التعليمية. ،مشرقة عن العربية

اقتراحات : - ٤  
ة يمكن أن تتطور من خالل:فالعربي  
  .السادس ا من القسمم لغتني أجنبيتني بدءً تعلي -
افتتاح أقسام عاملية (هناك قسمان منهما فقط على مستوى فرنسا واحد يف باريس  - 

  .كن أن تشجع فئات عديدة الختيارهاواآلخر يف غرونوبل) وأقسام شرقية مي
   .طاعم)عليم الفندقي وميدان السياحة واملخاصة الت( تطوير تعليمها يف املدارس املهنية - 
 .ليمها على املستوى الوزارييف تع ةوضوح الرؤي -
  .ؤسسة الرتبوية حىت ال تظل مهمشةداخل امل ELCO إدماج تعليم - 
ا خمتلفة  ،إظهار أمهية تعليمها جلميع التالميذ من أي أصل كان - والقول بأ

ا ملا الختيارها. أحب أن أقول خالفً  اإضافي  اا يعد سببً ا كلي عن الفرنسية اختالفً 
ففي ذلك إغناء  ،يساعد على تعلم اللغة الفرنسيةيعتقده البعض: إن تدريس العربية 
فاللغة هي الناقل  ،اء لثقافته بانفتاحه على اآلخرملدركات التلميذ وقدراته العقلية وإغن

 .ساسي للثقافة العربية اإلسالميةاأل
رسني على الوسائل التعليمية التقنية احلديثة ومتابعة ذلك حتسني تكوين املد -

: ويجب أن تاخذ وزارة التربية الفرنسية على عاتقها إقامة دورات تدريبية ادوريً 
  .ليواكب المعلم التطورات التقنية الحديثة في تلقين اللغة

م يف اخلارج مع أقرا الذين يتعلمون العربية يف ع االتصال مابين التالميذيتشج - 
قسم يف سرتاسبورغ يعّرف تالميذ قسم  املراسلة بالعربية والفرنسية: مثالً  ن طريقاملغرب ع

املراسلة املكتوبة أو بذلك  َحيْدثآخر يف الرباط معامل املدينة أو العكس. وميكن أن 
م وعلى نرتنت شفهي إلاب ا... وهذا ما يساعد على حتفيز التالميذ وعلى توظيف قدرا

البد من خلق مشروع للتعليم ليكون ما يتعلمونه ذا العربية...  لِتَـَعلُّمهلم  خلق حاجة
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كما قلت من قبل؛ كما تقول مفتشة اللغة العربية اجلديدة السيدة تاردي،   معنى
أمام اآلخرين من خالل  أن يقوم مدرس العربية بجعل اللغة مرئية -   visibleظاهرة

سرحيات بالعربية يشاهدها جمموع التالميذ، نشاطات خمتلفة. تنظيم معارض، إقامة م
ا التالميذ أمام اآلخرين، مع تنظيم رحالت يشارك  إقامة حفالت غنائية بالعربية يقوم 

 فيها دارسو العربية وغري دارسي العربية...
. إنشاء مجموعة عمل لتطبيق االقتراحات التي سيخرج بها هذا المؤتمر - 

لس اجلالية،  ومن الباحثني واملدرسني يف فرنسا وغريها وتتكّون جمموعة العمل هذه من جم
  .ز التنفيذر على وضع املقرتحات حيِّ من الدول األجنبية، تكون مهمتها السه

وكسل وروما بل تشمل املدن إنشاء دور ثقافية مغربية ال تقتصر على باريس وبر -
  اسبورغ...جد فيها جمموعة كبرية من اجلالية املغربية مثل مدينة سرت اليت يو 

ة مع لغة أجنبيإثارة اهتمام اآلباء لتشجيع أبنائهم على اختيار العربية  -
  .أخرى، واالرتباط بثقافة اآلباء

مثل الرحالت إىل  تشجيع التالميذ المهتمين بهذه اللغة بإعطاء جوائز -
املغرب واملشاركة يف خميمات تنظم هنا يف املغرب...وتوسيع هذا االهتمام الذي تبديه 

االهتمام أن يكون يذ املرحلة اإلعدادية . ميكن مؤسسة احلسن الثاين ليشمل تالم
م قرروا البقاء يف بالد  بتعليم العربية لتالميذ أبناء اآلباء من أصول مغربية، ولو أ

تم اجلمهورية الفرنسية بالفرانكفونية وتضع هلا اإلمكانات. هل املهجر، متامً  ا كما 
ليت ابالوطن وثقافته ولغته كما جرى مع أبناء اجلالية العربية  نريد أن يضيعوا صلتهم

ال شك هاجرت من سورية ولبنان إىل أمريكا الالتينية يف أواخر القرن التاسع عشر؟ 
ا، ولكن أليس بناء اإلنسان وبناء المهارات أفضل من أن كل ذلك سيكّلف مادي 

  بناء العمارات؟
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   ) ه١٤٣٢ - م ٢٠١١(في مطلع عام 

  

  اءـاألعض –أ 
 تاريخ دخول المجمع

 ١٩٧٦  الدكتور حممد هيثم اخلياط
 ١٩٧٩  الدكتور حممد إحسان النص

  اسيناحملالدكتور حممد مروان 
مع« »رئيس ا  

١٩٧٩ 

 ١٩٨٨  هيدالدكتور عبد اهللا واثق ش
  الدكتور حممد زهري البابا
   صار عضًوا فخريا

  ١/٨/٢٠١٠يف

١٩٨٨ 

  األستاذ سليمان العيسى
  صار عضًوا فخريا

  ١١/٧/٢٠١٠يف

١٩٩١ 

 ٢٠٠٠  الدكتورة ليلى الصباغ
  الدكتور حممود السيد

مع« »نائب رئيس ا  
٢٠٠١ 

 تاريخ دخول المجمع
  الدكتور حممد مكي احلسين

مع« »أمني ا  
٢٠٠١ 

 ٢٠٠٢  دة اخلورياألستاذ شحا
 ٢٠٠٢  الدكتور موفق دعبول

 ٢٠٠٣  الدكتور حممد عزيز شكري
 ٢٠٠٦  الدكتور مازن املبارك
 ٢٠٠٨  الدكتور أنور اخلطيب
 ٢٠٠٨  الدكتور ممدوح خسارة
 ٢٠٠٨  األستاذ مروان البواب
 ٢٠٠٨  الدكتور عمر شابسيغ
 ٢٠٠٨  الدكتور حممد حمفل

 ٢٠٠٨  الدكتور عيسى العاكوب
 ٢٠٠٨  تورة لبانة مشوحالدك

 ٢٠٠٨  الدكتور عبد اإلله نبهان
  



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٨٨

  )*( األعضاء المراسلون في البلدان العربية - ب

 

                                                            
 لرتتيب الزمين.ل وفًقاواألمساء  ،لرتتيب اهلجائيل وفًقاذكرت األقطار ) *(

 تاريخ دخول المجمع
األردنية  المملكة

  الهاشمية
  

 ١٩٦٩  الدكتور ناصر الدين األسد
 ١٩٧٧  الدكتور سامي خلف محارنة
  الدكتور  عبد الكرمي خليفة

مع«  »رئيس ا
١٩٨٦ 

 ١٩٨٦  دكتور حممود السمرةال
 ٢٠٠٢  الدكتور نشأت محارنة
 ٢٠٠٢  الدكتور عدنان خبيت
 ٢٠٠٢  الدكتور علي حمافظة

    الجمهورية التونسية
 ١٩٧٨  األستاذ حممد املزايل

 ١٩٨٦  الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
 ١٩٨٦  الدكتور رشاد محزاوي

 ١٩٩٣ األستاذ أبو القاسم حممد كرو
 ١٩٩٣  م شبوحالدكتور إبراهي

 ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم بن مراد
  الدكتور عبد الوهاب بوحديبة

  رئيس بيت احلكمة
٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٢  الدكتور عبد السالم املسّدي

 تاريخ دخول المجمع
 ٢٠٠٢  الدكتور عبد اللطيف عبيد
    الجمهورية الجزائرية

 ١٩٧٢  الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي

  عبد الرمحن احلاج صاحل الدكتور
مع«  »رئيس ا

١٩٧٧ 

 ١٩٩٢  الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
 ٢٠٠٢  الدكتور عبد امللك مرتاض
 ٢٠٠٢  الدكتور العريب ولد خليفة

 ٢٠٠٧  الدكتور صاحل بلعيد
   المملكة العربية السعودية

 ١٩٩٢  ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 
 ٢٠٠٠  الدكتور أمحد حممد الضبيب
 ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا صاحل العثيمني

 ٢٠٠٠  تور عبد اهللا الغذاميالدك
 ٢٠٠٠  الدكتور عوض القوزي

 ٢٠٠٧  الدكتور عبد اهللا بن الرحيم عسيالن

    جمهورية السودان
  علي أمحد بابكراألستاذ 

مع« »رئيس ا  
٢٠٠٧ 

   الجمهورية العربية السورية



  )٢٠١١أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام (
  

  

٢٨٩

 تاريخ دخول المجمع
  الدكتور عبد الكرمي األشرت

  صار عضو شرف
  ٢٧/٢/٢٠١١ يف

١٩٩٢ 

 ١٩٩٢  الدكتور عمر الدقاق
 ٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان

 ٢٠٠٠  الدكتور عبد السالم الرتمانيين
 ٢٠٠٠  الدكتور عدنان تكرييت
 ٢٠٠٠  الدكتور عدنان محوي
 ٢٠٠٠  الدكتور عدنان درويش

 ٢٠٠٠  الدكتور عمر موسى باشا
قداسة البطريرك ماراغناطيوس 

  زكا األول عيواص
٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٠  الدكتور حممد مرايايت
 ٢٠٠٠  ر حممود فاخوريالدكتو 

 ٢٠٠٠  األستاذ مدحة عكاش
 ٢٠٠٢  الدكتور رضوان الداية
 ٢٠٠٢  الدكتور صالح كزارة

 ٢٠٠٢  الدكتور عبد الكرمي رافق
 ٢٠٠٢  الدكتور علي أبو زيد

 ٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان
 ٢٠٠٢  الدكتورة فاتن حمجازي

 ٢٠٠٢  الدكتور حممد حسان الطيان
 ٢٠٠٢  ربداويالدكتور حممود ال

 تاريخ دخول المجمع
 ٢٠٠٢  الدكتور حيىي مري علم

 ٢٠٠٧  الدكتور أمحد احلاج سعيد
 ٢٠٠٧  الدكتور برهان العابد
 ٢٠٠٧  الدكتور صادق فرعون

 ٢٠٠٧  الدكتور عبد احلليم منصور
 ٢٠٠٧  صابوينالالدكتور عماد 

    الجمهورية العراقية

 ١٩٧٣  الدكتور حممود اجلليلي
 ١٩٧٣  الدكتور يوسف عز الدين

 ٢٠٠٠  الدكتور ناجح الراوي
رئيس « الدكتور أمحد مطلوب
مع   »ا

٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٢  الدكتور حممود حياوي محاش
 ٢٠٠٢  الدكتور بشار عواد معروف

 ٢٠٠٧  الدكتور داخل حسن جريو
 ٢٠٠٧  الدكتور علي القامسي

 ٢٠٠٧  الدكتور صالح مهدي الفرطوسي

    فلسطين
  الدكتور أمحد حسن حامد

»معرئيس ا«  
٢٠٠٧ 

    الكويت
 ١٩٩٣  الدكتور عبد اهللا غنيم



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٩٠

 تاريخ دخول المجمع
 ١٩٩٣  الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة

 ٢٠٠٠  الدكتور علي الشمالن
 ٢٠٠٠  الدكتور سليمان العسكري
 ٢٠٠٠  الدكتور سليمان الشطي

 ٢٠٠٢  األستاذ عبد العزيز البابطني

    الجمهورية اللبنانية
 ١٩٧٢  الدكتور فريد سامي احلداد

 ٢٠٠٠  ور عز الدين البدوي النجارالدكت
 ٢٠٠٢  الدكتور أمحد شفيق اخلطيب
 ٢٠٠٢  الدكتور جورج عبد املسيح
    الجماهيرية الليبية

  الدكتور علي فهمي خشيم
مع«  »رئيس ا

١٩٩٣ 

 ١٩٩٣  الدكتور حممد أمحد الشريف
    جمهورية مصر العربية

 ١٩٨٦  الدكتور رشدي الراشد
 ١٩٨٦  األستاذ وديع فلسطني
 ١٩٩٢  الدكتور كمال بشر

 ١٩٩٣  الدكتور حممود علي مكي
 ١٩٩٣  األستاذ مصطفى حجازي

 ١٩٩٣  األستاذ حممود فهمي حجازي

 تاريخ دخول المجمع
 ٢٠٠٠  الدكتور جابر عصفور
 ٢٠٠٢  الدكتور حسني نصار

 ٢٠٠٠  الدكتور عبد احلافظ حلمي
  الدكتور حممود حافظ

مع  رئيس ا
٢٠٠٠ 

  الدكتور فاروق شوشة
 معأمني ا

٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٢  الدكتورة وفاء كامل فايد
 ٢٠٠٧  نبيل عليالدكتور 

    المملكة المغربية
 ١٩٨٦  األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا
 ١٩٨٦  الدكتور عبد اهلادي التازي
 ١٩٨٦  الدكتور حممد بن شريفة
 ١٩٩٣  الدكتور عباس اجلراري

 ٢٠٠٠  الدكتور عبد اللطيف بربيش
 ٢٠٠٢  زمامةاألستاذ عبد القادر 

 ٢٠٠٢  الدكتور الشاهد البوشيخي

    الجمهورية العربية اليمنية
 ٢٠٠٠  الدكتور عبد العزيز مقاحل



  )٢٠١١أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام (
  

  

٢٩١

  األعضاء المراسلون في البلدان األخرى - ج
 

 تاريخ دخول المجمع
    جمهورية روسيا االتحادية
 ١٩٨٦  الدكتور غريغوري شرباتوف

    زبكستانأ

 ١٩٩٣  فالدكتور نعمة اهللا إبراهيمو 

    إسبانية

 ١٩٩٢  الدكتور خيسوس ريو ساليدو

    ألمانية

 ١٩٩٢  الدكتور رودلف زهلامي
 ٢٠٠٢  الدكتور فولف ديرتيش فيشر

    إيران

 ١٩٨٦  الدكتور فريوز حريرجي
 ١٩٨٦  الدكتور حممد باقر حجيت

 ١٩٨٦  الدكتور مهدي حمقق
 ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي آذر شب

 ٢٠٠٢  خرييالدكتور حممد علي التس
 ٢٠٠٢  الدكتور حممد مهدي اآلصفي

    باكستان

 ١٩٩٣  الدكتور أمحد خان
    
    

 تاريخ دخول المجمع
    والهرسك ةالبوسن

 ٢٠٠٢  الدكتور أسعد دراكوفيتش
 ٢٠٠٢  الدكتور فتحي مهدي

 ٢٠٠٢  حممد أرناؤوطالدكتور 
    تركية
 ١٩٧٧  الدكتور فؤاد سزكني

 ١٩٨٦  وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 
    رومانية

 ٢٠٠٢  انيشر يقوال دوبنالدكتور 
    الصين

 ١٩٨٥  األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
 ٢٠٠٧  الدكتورة أمل قوه شوه هوه

    فرنسة
 ١٩٨٦  ندره ميكيلأاألستاذ 

 ١٩٩٣  األستاذ جاك النغاد
 ١٩٩٣  األستاذ جورج بوهاس
 ١٩٩٣  األستاذ جريار تروبو
    دـالهن

 ٢٠٠٢  الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٩٢

  
]٢[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون

  رؤساء المجمع الراحلون - أ
  

  مدة تولِّيه رئاسة المجمع  رئيس المجمع

  )١٩٥٣ -  ١٩١٩(  األستاذ حممد كرد علي

  )١٩٥٩ -  ١٩٥٣(  األستاذ خليل مردم بك

  )١٩٦٨ -  ١٩٥٩(  األمري مصطفى الشهايب

  )١٩٨٦ -  ١٩٦٨(  الدكتور حسين سبح

  )٢٠٠٨ - ١٩٨٦(  الدكتور شاكر الفحام
  



  )٢٠١١أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام (
  

  

٢٩٣

  أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون - ب
  األعضاء - ١

 
  الوفاة  

 ١٩٢٠  الشيخ طاهر السمعوين اجلزائري
 ١٩٢٦  األستاذ إلياس قدسي
 ١٩٢٨  األستاذ سليم البخاري

 ١٩٢٩  األستاذ مسعود الكواكيب
 ١٩٣١  األستاذ أنيس سلوم
 ١٩٣٣  وريحاألستاذ سليم عن

 ١٩٣٣  األستاذ مرتي قندلفت
 ١٩٣٥  الشيخ سعيد الكرمي
 ١٩٣٦  الشيخ أمني سويد

 ١٩٣٦  األستاذ عبد اهللا رعد
 ١٩٤١  الشيخ عبد الرمحن سالم
 ١٩٤٣  األستاذ رشيد بقدونس
 ١٩٤٥  األستاذ أديب التقي

 ١٩٤٥  الشيخ عبد القادر املبارك
 ١٩٤٨  األستاذ معروف األرناؤوط

 ١٩٥١  اخلاين الدكتور مجيل
 ١٩٥٢  األستاذ حمسن األمني
  األستاذ حممد كرد علي

مع«   »رئيس ا
١٩٥٣ 

  الوفاة  
 ١٩٥٥  األستاذ سليم اجلندي

 ١٩٥٥  األستاذ حممد البزم
 الشيخ عبد القادر املغريب

مع«   »نائب رئيس ا
١٩٥٦ 

 ١٩٥٦  سكندر املعلوفإاألستاذ عيسى 
 األستاذ خليل مردم بك

مع«   »رئيس ا
١٩٥٩ 

 ١٩٦١  الدكتور مرشد خاطر
 ١٩٦٢  األستاذ فارس اخلوري

 األستاذ عز الدين التنوخي
مع«   »نائب رئيس ا

١٩٦٦ 

 األستاذ األمري مصطفى الشهايب
مع«   »رئيس ا

١٩٦٨ 

نائب « يـاألمري جعفر احلسن
مع   »رئيس ا

١٩٧٠ 

 ١٩٧١  الدكتور سامي الدهان
 ١٩٧٢  الكواكيب الدكتور حممد صالح الدين

 ١٩٧٥  األستاذ عارف النكدي
ج  ١٩٧٦  البيطار ةاألستاذ حممد 
 ١٩٧٦  الدكتور مجيل صليبا



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٩٤

  الوفاة  
 ١٩٧٩  الدكتور أسعد احلكيم
 ١٩٨٠  األستاذ شفيق جربي
 ١٩٨٠  الدكتور ميشيل اخلوري
 ١٩٨١  األستاذ حممد املبارك
 ١٩٨٢  الدكتور حكمة هاشم

 ١٩٨٥ األستاذ عبد الكرمي زهور عدي

  شكري فيصل الدكتور

مع«   »أمني ا

١٩٨٥ 

 ١٩٨٦  الدكتور حممد كامل عياد

  الدكتور حسين سبح

مع«   »رئيس ا

١٩٨٦ 

 ١٩٨٨  األستاذ عبد اهلادي هاشم
 ١٩٩٢  األستاذ أمحد راتب النفاخ

 ١٩٩٢  األستاذ املهندس وجيه السمان

  الوفاة  
  الدكتور عدنان اخلطيب

مع«   »أمني ا
١٩٩٥ 

 ١٩٩٩  الدكتور مسعود بوبو
 ٢٠٠٠  الدكتور حممد بديع الكسم
 ٢٠٠١  الدكتور أجمد الطرابلسي
 ٢٠٠٢  الدكتور خمتار هاشم

 ٢٠٠٢  الدكتور عبد الوهاب حومد
 ٢٠٠٢  الدكتور عادل العوا

 ٢٠٠٥  األستاذ حممد عاصم بيطار
 ٢٠٠٦  الدكتور عبد احلليم سويدان
 ٢٠٠٧  الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

  امالدكتور شاكر الفحّ 
مع«   »رئيس ا

٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨  الدكتور عبد الكرمي اليايف
 ٢٠١٠  األستاذ جورج صدقين

  
*  *       *  



  )٢٠١١أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام (
  

  

٢٩٥

  

   )*(لون من األقطار العربيةاألعضاء المراسلون الراح -٢
  

                                                            
 مين.لرتتيب الز ل وفًقاواألمساء  ،لرتتيب اهلجائيل وفًقاذكرت األقطار ) *(

 تاريخ الوفاة  
   المملكة األردنية الهاشمية

  ١٩٧٠  األستاذ حممد الشريقي
  ١٩٩٩  الدكتور حممود إبراهيم

    رية التونسيةالجمهو 
  ١٩٦٨ األستاذ حسن حسين عبد الوهاب
  ١٩٧٠ األستاذ حممد الفاضل ابن عاشور
  ١٩٧٣ األستاذ حممد الطاهر ابن عاشور

  ١٩٧٦  األستاذ عثمان الكعاك
  ١٩٩٥  الدكتور سعد غراب
  ...  الدكتور سليم عّمار

  ٢٠٠٧   سويسيالحممد الدكتور 
  ٢٠٠٩  صاحل اجلابريالدكتور 
    رية الجزائريةالجمهو 

  ١٩٢٩  الشيخ حممد بن أيب شنب
  ١٩٦٥  األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي
  ١٩٧٩  حممد العيد حممد علي خليفة

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٩٢  األستاذ مولود قاسم
  ١٩٩٨  األستاذ صاحل اخلريف

   المملكة العربية السعودية
  ١٩٧٦  األستاذ خري الدين الزركلي
  ١٩٩٣  األستاذ عبد العزيز الرفاعي

  ٢٠٠٠  األستاذ محد اجلاسر
  ٢٠٠٤ األستاذ حسن عبد اهللا القرشي
    جمهورية السودان
    الشيخ حممد نور احلسن
  ٢٠٠٣  الدكتور حميي الدين صابر
  ٢٠٠٣  الدكتور عبد اهللا الطيب

  ٢٠٠٥  األستاذ حسن فاتح قريب اهللا
  ٢٠٠٦  األستاذ سر اخلتم اخلليفة

    الجمهورية العربية السورية
  ١٩٢٥  الدكتور صاحل قنباز

  ١٩٢٨  األب جرجس شلحت



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٩٦

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٣٣  األب جرجس منش
  ١٩٣٣  األستاذ مجيل العظم
  ١٩٣٣  الشيخ كامل الغزي

  ١٩٣٥  األستاذ جربائيل رباط
  ١٩٣٨  األستاذ ميخائيل الصقال

  ١٩٤١  األستاذ قسطاكي احلمصي
  ١٩٤٢  الشيخ سلمان األمحد

  ١٩٤٣  الشيخ بدر الدين النعساين
  ١٩٤٨  ستاذ ادوارد مرقصاأل

  ١٩٥١  األستاذ راغب الطباخ
  ١٩٥١  الشيخ عبد احلميد اجلابري
  ١٩٥١  الشيخ حممد زين العابدين
  ١٩٥٦  الشيخ عبد احلميد الكيايل
  ١٩٥٦  الشيخ حممد سعيد العريف
  ١٩٥٧  البطريرك مار اغناطيوس افرام
  ١٩٥٨  املطران ميخائيل خباش
  ١٩٦٧  األستاذ نظري زيتون

  ١٩٦٩  الدكتور عبد الرمحن الكيايل
  ١٩٨١ األستاذ حممد سليمان األمحد

   »بدوي اجلبل«

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٩٠  األستاذ عمر أبو ريشة
  ١٩٩٧  الدكتور شاكر مصطفى
  ٢٠٠٠  الدكتور قسطنطني زريق
  ٢٠٠٠  الدكتور خالد املاغوط

  ٢٠٠٦  األستاذ عبد املعني امللوحي
  ٢٠٠٦  الدكتور عبد السالم الرتمانيين
  ٢٠٠٦  الدكتور عبد السالم العجيلي
  ٢٠٠٨  الدكتور عبد اهللا عبد الدامي
  ٢٠١٠  الدكتور صالح الدين املنجد
    الجمهورية العراقية
  ١٩٢٤  األستاذ حممود شكري اآللوسي
  ١٩٣٦  األستاذ مجيل صدقي الزهاوي
  ١٩٤٥  األستاذ معروف الرصايف

  ١٩٤٦  األستاذ طه الراوي
  ١٩٤٧  لكرملياألب انستاس ماري ا

  ١٩٦٠  الدكتور داود اجلليب املوصلي
  ١٩٦١  األستاذ طه اهلامشي

  ١٩٦٥  األستاذ حممد رضا الشبييب
  ١٩٦٩  األستاذ ساطع احلصري
  ١٩٦٩  األستاذ منري القاضي

  ١٩٦٩  الدكتور مصطفى جواد
  ١٩٧١  األستاذ عباس العزاوي
  ١٩٧٢  األستاذ كاظم الدجيلي
  ١٩٧٣  األستاذ كمال إبراهيم



  )٢٠١١أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام (
  

  

٢٩٧

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز الدوري
  ١٩٧٧  الدكتور ناجي معروف

  ١٩٨٠  البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث
  ١٩٨٣  الدكتور عبد الرزاق حميي الدين

  ١٩٨٣  الدكتور إبراهيم شوكة
  ١٩٨٣  الدكتور فاضل الطائي
  ١٩٨٤  الدكتور سليم النعيمي

  ١٩٨٤  األستاذ طه باقر
  ١٩٨٤ نتوشالدكتور صاحل مهدي ح

  ١٩٨٥ األستاذ أمحد حامد الصراف
  ١٩٨٨  الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

  ١٩٩٠  الدكتور مجيل سعيد
  ١٩٩٢  األستاذ كوركيس عواد

جة األثري   ١٩٩٦  الشيخ حممد 
  ١٩٩٨ األستاذ حممود شيت خطاب

  ١٩٩٨  الدكتور فيصل دبدوب
  ٢٠٠١  الدكتور إبراهيم السامرائي

  ٢٠٠٢  د تقي احلكيمالدكتور حمم
  ٢٠٠٣  صاحل أمحد العليالدكتور 

  ٢٠٠٥  الدكتور عبد العزيز البسام
  ٢٠٠٥  الدكتور مجيل املالئكة

  ٢٠٠٦  الدكتور عبد اللطيف البدري
  ٢٠٠٩  الدكتور حسني علي حمفوظ

  ٢٠١١  ناجي أ. هالل

 تاريخ الوفاة  
    فلسطين
  ١٩٢١  األستاذ خنلة زريق

  ١٩٤١  الشيخ خليل اخلالدي
  ١٩٤٧  بد اهللا خملصاألستاذ ع

  ١٩٤٨ األستاذ حممد إسعاف النشاشييب
  ١٩٥٣  األستاذ خليل السكاكيين

  ١٩٥٧  األستاذ عادل زعيرت
  ١٩٦٣  األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي

  ١٩٧١ األستاذ قدري حافظ طوقان
  ١٩٩٦  األستاذ أكرم زعيرت

  ٢٠٠٣  الدكتور إحسان عباس
  ٢٠٠٣ األستاذ أمحد صدقي الدجاين

  ٢٠٠٣  الدكتور إدوارد سعيد
    الجمهورية اللبنانية

  ١٩٢٥  األستاذ حسن بيهم
  ١٩٢٧  األب لويس شيخو

  ١٩٢٧  األستاذ عباس األزهري
  ١٩٢٩ ألستاذ عبد الباسط فتح اهللا

  ١٩٣٠  الشيخ عبد اهللا البستاين
  ١٩٣٠  األستاذ جرب ضومط
  ١٩٤٠  األستاذ أمني الرحياين
  ١٩٤١  األستاذ جرجي يين

  ١٩٤٥  الشيخ مصطفى الغالييين
  ١٩٤٦  األستاذ عمر الفاخوري



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٢٩٨

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٤٨  األستاذ بولس اخلويل
  ١٩٥١  الشيخ إبراهيم املنذر

  ١٩٥٣ الشيخ أمحد رضا (العاملي)
  ١٩٥٦  األستاذ فيليب طرزي
  ١٩٥٧  الشيخ فؤاد اخلطيب
  ١٩٥٨  الدكتور نقوال فياض

  ١٩٦٠  األستاذ سليمان ظاهر
  ١٩٦٢  وداألستاذ مارون عب

 األستاذ بشارة اخلوري
 »األخطل الصغري«

١٩٦٨  

  ١٩٧٦  األستاذ أمني خنلة
  ١٩٧٧  األستاذ أنيس مقدسي

  ١٩٧٨  األستاذ حممد مجيل بيهم
  ١٩٨٦  الدكتور صبحي احملمصاين

  ١٩٨٧  الدكتور عمر فّروخ
  ١٩٩٦  األستاذ عبد اهللا العاليلي

  ٢٠٠٦  الدكتور نقوال زيادة
  ٢٠٠٩  سف جنمالدكتور حممد يو 
  

ة العربية ير يهاالجم
  الليبية

  

  ١٩٨٥  األستاذ علي الفقيه حسن
    جمهورية مصر العربية

  ١٩٢٤ األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٢٥  األستاذ رفيق العظم

  ١٩٢٧  األستاذ يعقوب صروف
  ١٩٣٠  األستاذ أمحد تيمور
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد كمال

  ١٩٣٢  األستاذ حافظ إبراهيم
  ١٩٣٢  ألستاذ أمحد شوقيا

  ١٩٣٣  األستاذ داود بركات
  ١٩٣٤  األستاذ أمحد زكي باشا
  ١٩٣٥  األستاذ حممد رشيد رضا
  ١٩٣٥  األستاذ أسعد خليل داغر
  ١٩٣٧  األستاذ مصطفى صادق الرافعي

  ١٩٣٨  سكندرياإلاألستاذ أمحد 
  ١٩٤٣  الدكتور أمني املعلوف

  ١٩٤٣  الشيخ عبد العزيز البشري
  ١٩٤٤  ري عمر طوسوناألم

  ١٩٤٦  الدكتور أمحد عيسى
  ١٩٤٧ الشيخ مصطفى عبد الرازق

  ١٩٤٨  األستاذ أنطون اجلميل
  ١٩٤٩  األستاذ خليل مطران

  ١٩٤٩  األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين
  ١٩٥٣  األستاذ حممد لطفي مجعة

  ١٩٥٤  الدكتور أمحد أمني
  ١٩٥٦ األستاذ عبد احلميد العبادي

  ١٩٥٨  حممد اخلضر حسني الشيخ



  )٢٠١١أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام (
  

  

٢٩٩

 تاريخ الوفاة  
  ١٩٥٩  الدكتور عبد الوهاب عزام
  ١٩٥٩  الدكتور منصور فهمي

  ١٩٦٣  األستاذ أمحد لطفي السيد
  ١٩٦٤ األستاذ عباس حممود العقاد

  ١٩٦٤  األستاذ خليل ثابت
  ١٩٦٦  األمري يوسف كمال

  ١٩٦٨ األستاذ أمحد حسن الزيات
  ١٩٧٣  الدكتور طه حسني
  ١٩٧٥  الدكتور أمحد زكي

  ١٩٨٤  األستاذ حسن كامل الصرييف
  ١٩٨٥ األستاذ حممد عبد الغين حسن
  ١٩٩٧  األستاذ حممود حممد شاكر

  ٢٠٠٢  األستاذ إبراهيم الرتزي
  ٢٠٠٣  الدكتور عبد القادر القط
  ٢٠٠٣  الدكتور أمحد خمتار عمر

 تاريخ الوفاة  
  ٢٠٠٦  الدكتور شوقي ضيف

  ٢٠٠٧  الدكتور عز الدين إمساعيل
    يةالمملكة المغرب
  ١٩٥٦  األستاذ حممد احلجوي

  ١٩٦٢  األستاذ عبد احلي الكتاين
  ١٩٧٣  األستاذ عالل الفاسي

  ١٩٨٩  وناألستاذ عبد اهللا كنُّ 
  ١٩٩١  األستاذ حممد الفاسي

  ١٩٩٤  األستاذ حممد املكي الناصري
  ٢٠٠١ األستاذ عبد الرمحن الفاسي
  ٢٠٠٨  األستاذ عبد الوهاب بن منصور

  ٢٠٠٨  علي السيدالدكتور أمني 
  ٢٠٠٨  األستاذ األخضر الغزال

   الجمهورية العربية اليمنية
األستاذ القاضي إمساعيل بن 

  علي األكوع
٢٠٠٨  

  

  

  

  

  

  

  



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٣٠٠

  

  األعضاء المراسلون الراحلون من البلدان األخرى - ٣

  

    »سابقاً «االتحاد السوفييتي

(أغناطيوس) األستاذ كراتشكوفسكي  ١٩٥١ 

 ١٩٥٧  فيتش)كين ادواردو (ايف األستاذ برتل

    إسبانية

 ١٩٤٤  األستاذ آسني بالسيوس (ميكل)

 ١٩٩٥  األستاذ اميليو غارسيا غومز

    ألمانية

 ١٩٢٨  األستاذ هارمتان (مارتني)

 ١٩٣٠  دوارد)إاألستاذ ساخاو (

 ١٩٣١  األستاذ هوروفيتز (يوسف)

 ١٩٣٦  األستاذ هوميل (فربيتز)

 ١٩٤٢  األستاذ ميتفوخ (أوجني)

 ١٩٤٨  األستاذ هرزفلد (أرنست)

 ١٩٤٩  األستاذ  فيشر (أوغست)

 ١٩٥٦  األستاذ بروكلمان (كارل)

 ١٩٦٥  األستاذ هارمتان (ريتشارد)

 ١٩٧١  الدكتور ريرت (هلموت)

    إيران

 ١٩٤٧  الشيخ أبو عبد اهللا الزجناين

 ١٩٥٥  األستاذ عباس إقبال

 ١٩٨١  الدكتور علي أصغر حكمة

 ١٩٩٥  جواد مشكورالدكتور حممد 

 ٢٠٠٧  الدكتور هادي معرفت

    إيطالية

 ١٩٢٥  األستاذ غريفيين (اوجينيو)

 ١٩٢٦  األستاذ كايتاين (ليون)

 ١٩٣٥  األستاذ غويدي (اغنازيو)

 ١٩٣٨  األستاذ نلّينو (كارلو)

 ١٩٩٦  األستاذ غربييّلي (فرنسيسكو)

    باكستان

 ١٩٧٧  األستاذ حممد يوسف البنوري

 ١٩٧٨  الراجكويت عبد العزيز امليميناألستاذ 

 ١٩٩٦  األستاذ حممد صغري حسن املعصومي
 ٢٠١٠  األستاذ حممود أمحد غازي الفاروقي

    البرازيل



  )٢٠١١أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام (
  

  

٣٠١

 ١٩٥٤  الدكتور سعيد أبو مجرة
  األستاذ رشيد سليم اخلوري

القروي) الشاعر(  
١٩٨٤ 

    البرتغال
 ١٩٤٢  األستاذ لويس (دافيد)
    بريطانية

 ١٩٢٦  وارد (براون)دإاألستاذ 

 ١٩٣٣  نطوين)أاألستاذ بفن (

 ١٩٤٠  األستاذ مرغليوث (د.س.)

 ١٩٥٣  األستاذ كرينكو (فريتز)

 ١٩٦٥  لفريد)أاألستاذ غليوم (

 ١٩٦٩  األستاذ اربري (أ.ج.)

 ١٩٧١  األستاذ جيب (هاملتون أ.ر.)

    بولونية

 ١٩٤٨  األستاذ (كوفالسكي)

    تركية

    األستاذ أمحد اتش

 ١٩٣٢  ألستاذ زكي مغامزا

    تشكوسلوفاكية

 ١٩٤٤  األستاذ موزل (ألوا)

    الدانمرك

 ١٩٣٢  األستاذ بوهل (فرانز)

 ١٩٣٨  األستاذ اسرتوب (حيىي)

 ١٩٧٤  األستاذ بدرسن (جون)

    السويد

 ١٩٥٣  األستاذ سيرتستني (ك.ف.)

 ١٩٨٦  األستاذ ديدرينغ سفن

    سويسرة

 ١٩٢٧  دوارد)إاألستاذ مونتة (

 ١٩٤٩  األستاذ هيس (ح.ح)
    فرنسة
 ١٩٢٤  األستاذ باسيه (رينه)

 ١٩٢٦  األستاذ ماالجنو
 ١٩٢٧  األستاذ هوار (كليمان)

 ١٩٢٨  رثور)أاألستاذ غي (
 ١٩٢٩  األستاذ ميشو (بلري)

 ١٩٤٢  األستاذ بوفا (لوسيان)
 ١٩٥٣  األستاذ فران (جربيل)
 ١٩٥٦  األستاذ مارسيه (وليم)

 ١٩٥٨  سو (رينه)األستاذ دو 
 ١٩٦٢  ماسينيون (لويس) األستاذ

 ١٩٧٠  األستاذ ماسيه (هنري)
 ١٩٧٣  الدكتور بالشري (رجييس)



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

  

٣٠٢

    األستاذ كوالن (جورج)
 ١٩٨٣  األستاذ الوست (هنري)
 ١٩٩٧   األستاذ نيكيتا إيلييسف
    فنلندة

    األستاذ كرسيكو (يوحنا اهتنن)
    المجر

 ١٩٢١  )غناطيوسأاألستاذ غولدزيهر (
    دوارد)إاألستاذ ماهلر (

 ١٩٧٩  األستاذ عبد الكرمي جرمانوس
    النروج

    األستاذ موبرج
    النمسا

    الدكتور اشتولز (كارل)
 ١٩٢٩  األستاذ جري (رودلف)

 ١٩٦١  الدكتور موجيك (هانز)
    الهند

 ١٩٢٧  احلكيم حممد أمجل خان

 ١٩٨١  األستاذ آصف علي أصغر فيضي
 ١٩٩٩  الندوي احلسن علي احلسيناألستاذ أبو 

 ٢٠٠٥  الدكتور عبد احلليم الندوي
 ٢٠١٠  الدكتور خمتار الدين أمحد
    هوالندة

 ١٩٣٦  األستاذ هورغرونج (سنوك)
 ١٩٤٣  األستاذ هوتسما

    (مارتينوس تيودوروس)
 ١٩٤٧  األستاذ اراندونك (ك. فان)

 ١٩٧٠  األستاذ شخت (يوسف)
    كيةالواليات المتحدة األمري

 ١٩٤٣  الدكتور مكدونالد (ب)
 ١٩٤٨  األستاذ هرزفلد (ارنست)
 ١٩٥٦  األستاذ سارطون (جورج)

 ١٩٧١  الدكتور ضودج (بيارد)

  



 

٣٠٣  

  
  

  

  الكتب والمجالت المهداة
 إىل مكتبة جممع اللغة العربية

   )٢٠١٠رابع من عام (اليف الربع 
  

  الكتب العربية - أ 
  

  )*(فنديالماجد . أ

  

  .م١٩٩٤صالح الدين البحريي، عمان،  :األردن دراسة جغرافية −

 م.١٩٩٤بدري امللقي، األردن،  األرض وملكيتها في األردن: −

د. سهيلة الرحياوي، منشورات جلنة تاريخ األردن، ورة العربية الكبرى: االتجاهات الفكرية للث −
 م.١٩٩٢

 م.١٩٩٣د. سعد أبو دية، مؤسسة آل البيت، عمان،  البيئة السياسية وتطور أعمال البريد: −

يد الشنان، ١٩٧٦السورية حتى عام  - تاريخ السياسي للعالقات األردنية ال − : د. عبد ا
 .١٩٩٦عمان، 

 م.١٩٩٨عمان،  - د. أمحد يوسف التل، األردنعالي في األردن: التعليم ال −

 م.١٩٩٤د. إبراهيم بدران، عمان،  الثروات الطبيعية والطاقة والمياه في األردن: −

                                                           
 إجازة يف املكتبات من جامعة دمشق.  )*(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

 

٣٠٤

، ھ١٤٢٣إشراف د. عبد العزيز الدوري، عمان، الجامع لنصوص االقتصاد اإلسالمي:  −
 .م٢٠٠٢

 م.١٩٩٢سليمان موسى، عمان، الحسين بن علي:  −
 م.١٩٩٤اوي، عمان د. حابس مس احة واالستجمام في األردن:السي −
 م.١٩٩٦نفال داود املويف، األردن، عمان،  الشريف الحسين بن علي والخالفة: −
 م.٢٠٠٨عادل الفرجيات، بريوت: دار املشرق، الشعراء الجاهليون األوائل:  −
 م.١٩٩٥حممود صادق، األردن، عمان،  الفن التشكيلي في األردن: −
 م.٢٠٠٩يمي، عمان: دار الطيار، د. أمحد إمساعيل النع الجاهلي: ي الشعرف القبيلة −
 م.١٩٩٣ ردند. عبد الرمحن ياغي، منشورات جلنة تاريخ األالقصة القصيرة في األردن:  −
د. خريية قامسية، منشورات جلنة تاريخ األردن،  القضية الفلسطينية والقادة الهاشميون: −

 م.١٩٩٥
 م.١٩٩٣د. مفلح القضاة، مؤسسة آل البيت، عمان، ردن: النظام القضائي في األ −
 م.١٩٩٢فاروق منصور، عمان، د. النشر والمطابع في األردن والمكتبات: −
 م.١٩٨٧ – ھ١٤٠٧ عمان،المؤتمر السنوي السادس:  −
 م.١٩٩٤العتييب، عمان،  جرب د. صبحي الوسطية بين الكلمة والفعل في التجربة األردنية: −
 م.١٩٩٢عبد الكرمي املويف، عمان، ر ومحو األمية في األردن، تعليم الكبا برامج −
 م.١٩٩٦د. خالد حممود أبو غنيمة، عمان،  بيبلوغرافيا عصور ما قبل التاريخ: −
 م.١٩٩٤جودت حلمي تاشخو، عمان،  ي حوران:تاريخ الشركس واألديفة، والشيشان في لواء −
 م.١٩٩٠انيا، راسم الطحان، أمل حقيقة اإلعالل واإلعراب: −
 م.١٩٩٢ريخ األردن، عمان، منشورات جلنة تا فهرس الرسائل الجامعية عن تاريخ األردن: −
 م.١٩٨٣جمموعة أساتذة مؤسسة آل البيت، األردن،  كنوز القدس: −
أحباث الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر العام، مؤسسة آل  نظام الحكم في اإلسالم والديمقراطية: −

 م.٢٠٠٤البيت 
  م.٢٠١٠اد حبلب، رياض عبد اهللا حالق، دار الض فتها:وجوه عر  −

  المجالت العربية - ب



الت املهداة يف الربع الرابع من عام     ٢٠١٠الكتب وا
  

 

٣٠٥

  )∗(أ.ماجد الفندي

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
، ١١٦٢، ١١٦١، ١١٦٠ األسبوع األديب - 

١١٦٤، ١١٦٣ 
 سورية

رسالة معهد الرتاث  - 
 العلمي العريب

 سورية م٢٠٠٩ /٨٢/

 سورية م٢٠٠٨ ١٠٤ - ١٠٣  دراسات تارخيية - 
 سورية م٢٠٠٩ ١٢٢ عامل الذرة - 
جملة جامعة دمشق  - 

  للعلوم االقتصادية والقانونية
 سورية ٢٠٠٨ /٢٤/ جملد /٢/

 سورية ٢٠٠٩ /١/ املعلم العريب - 
ا -    /٣/ جملد /٤عدد /  اللغة العربية وآدا

  /٤/ جملد /٤عدد /
 /٥/ جملد /١عدد /

  م٢٠٠٧
٢٠٠٨  
٢٠٠٩ 

 األردن

 السعودية م٢٠٠٩ ٦٣ سالمياألدب اإل - 
 السعودية  ٢٠٠٩ ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥ الفيصل - 

لة العربية -   السعودية م٢٠٠٩ ٣٩٢، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٩ ا
 الكويت ٢٠٠٩ ٤٦٨، ٤٦٧ البيان - 
 اهلند ٢٠٠٩ ٦ - ٥/ ٣٣السنة /  الداعي - 
 اهلند  م٢٠٠٩ ٦ صوت األمة - 

  
  
  

 
                                                           

  عة دمشق.) إجازة يف املكتبات من جام∗(



لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١) اجلزء (٨٦ا
  

 

٣٠٦

  جنبية:النشرة األ
  )∗(ربى معدني

 
  

I- Books: 
- The Hunchback of Notre Dame/ Victor Hugo. 
- Rich man, Poor man/ Irwin Shaw. 
- La Corruptrice. 
- Les Trois Mousquetaires/ alexandre Dumas. 
- C'est la vie qui triomphe/ A.Charov. 
- Israël et les Arabes/ Eric Rouleau. 
- Guy de Maupassant. 

II- Periodicals: 
- Awraq: estudios sobre el mundo àrabee islamico 

contemporanéa, Vol.(٢٠٠٧) ٢٤. 
- AL-Qantara, Vol.٢٨, N.(٢٠٠٨) ,٢. 
- Ajames, N.(٢٠٠٧) ٢-٢٣. 
- Resistance, N.(٢٠٠٨)١٠. 
- Acta Orientalia, Vol.٦١, N.(٢٠٠٨) ٢-١. 

  

                                                           
 ) إجازة يف األدب الفرنسي من جامعة دمشق.∗(



  

  استدراك وتصحيح

  
  د. عبد اإلله نبهان

  

لد  حتقيًقا للرسالة  ،معامن جملة  ،٨٥كّنا نشرنا يف اجلزء الثالث من ا
  .املوسومة باإلنصاف يف مشاجرة األسالف لطاش كربي زادة

 - رمبا كان يريد به «من العدد الثالث أن املؤلف  ٩٠٣ص  ٣١كر يف التعليق وذُ 
  . »ه٧٢٩اب الطراز حيىي بن محزة العلوي تصاحب كت - أي بالفاضل اليمين 

نا مشكورًا الدكتور ضياء الدين القالش أن الفاضل اليمّين املذكور هَ هذا وقد نبـَّ 
بالرجوع و  .ودرر األصداف ،حتفة األشراف :هو صاحب حاشيتني على الكشاف مها

وجدنا أن الفاضل اليمّين هو عماد الدين حيىي بن  ١٤٨٠: ٢إىل كشف الظنون 
. وقد كتب حاشية يف جملدين مسّاها: درر األصداف ه٧٥٠القاسم العلوي ت بعد 

امسها  وله حاشية أخرى ،ه ٧٣٨يف حّل عقد الكشاف، فرغ من تأليفها يف صفر 
بعد فراغه من احلاشية السابق  ألفها »الكشاف األشراف يف كشف غوامض«حتفة 
  .ذكرها

  .١٦٣: ٨واألعالم  ١٥٤٤وكشف الظنون  ٣٤٠: ٢له ترمجة يف البدر الطالع 
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