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 ة:ـراض اجمللـأغ

ا/ -  إن أغراض املشنث مصخىدة وي أغراض املشىع الِاردة يف كاًًٍِ والحئخٍ ادلادنيث، وأةرَز
املحافظث ىلع شَّلوث النغث امػربيث، وسػنُا وافيـث ةىطامـب ااداو وامػنـِم وامفٌـِن، ومَّلئىـًث حلاسـا  

وـٌُز حمـدد،  خطِرة، ووعع املططنحا  امػنىيث واتللٌيـث وابدةيـث واحليـاريث، ودراشـخُا وفـقاحلياة امل
ِحيدَا يف ابكطار امػربيث اكفث.  والصيع تل

 

 ا:ـر فيهـروط النشـة وشـة اجمللـخط

 أن ي رفق الاكحب حبر ٍ ةالصرية اذلاحيث وامػٌِان امربيدي واإللكرتوين، وع حػُد ةـنن ابلحـد غـري مصـخل   -
ل إىل سُث أدرى.  وي أطروحث ساوػيث، وغري ونشِر وي كتل، وله ي رش 

دد اللكىـا  يف يزيد ىلع ذَّلذني صفحث وي صفحا  املشنث، وغـ َّل  أ يلل  ابلحد غي غرش صفحا  و َّل  أ -
 ل وٌُا وا يلّل غي غرش صفحا .ـلكىث. أوا امللاال  في لت   (022)يزيد غي الطفحث الِاحدة ال 

ه، وأن حيرتم  احرنيالكخّاو وابلوي أي إشاءة إىل  ابلحد  أن خينِ   -  .لنشػِو املػخلدا  ادلينيث وامفكريثأو غرَي
غنيـٍ، أو مرشـنث  ز مصـشنثوـدواال  املرشنث إىل املشنث وٌيدة، وأن تشفع ةلرص ـأن حكِن ابلحِث واملل -

 ةامربيد اإللكرتوين.
 ،د حـ  ًُايخـٍوتصنصنث وي ةدايـث ابلحـ فخ ػطّ احلِايش أركاواً  اتلِذيق،أن ينزتم ابلاحد املٌُز  امػنم  يف  -

 وحذكر حِايش لك صفحث يف أشفنُا كىا ييل/
 .(( ركه الطفحث -املشنث اشه الكخاو أو  -اشه املؤمف أو الاكحب  ))

 كىا ييل/  وفق امرتحيب اهلشايئ أوا املطادر واملراسع فخكخب يف آدر ابلحد
 .(( سنة الطبـع -رقم الطبعة  - دار النرش ومكـاهنا -اسم املؤلف أو الكاتب  -املجلة  اسم الكتاب أو ))

 ِ/ـكتل ولاةنُا ابسٌيب غٌد ورودَا أول مرة، حن (أو املػربث)ِعع اللكىا  امػربيث ح   -
 .(Psychologic) ثًفصي  ، (Computer) حاشِو، (Technology) ح لاًث

 ه/ انللطث، امفاصنث، إمخ....ـةػَّلوا  امرتكي ىن الاكحبـوي الرضوري أن ي ػ -

 ّري.ـا ةػد أن ختيع لنخلِيه الصي ـنرش املشنث ابلحِث وامللاال  اميت حرد إيلُح   -
 ث.ـارا  فٌيـرح ب ابلحِث وامللاال  وفق اغختح   -
ا. -  ابلحِث وامللاال  اميت ال ح نرش ال حرّد إىل أصحاةُ 
 شنث ىلع امػٌِان/حرشل ابلحِث وامللاال  إىل امل -

 E-mail: mla@net.sy/ روينـد اإللكخـامربي  .393و  / دمشق ص.ديـِان امربيـامػٌ
 www.arabacademy.gov.sy / (اإلًرتًج) مِكع املشىع ىلع الشاةكثح نرش املشنث يف 
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 من املجلد الثامن والثامنني
 

راسات اكحوث   وا
 

 ٢٦٧  حممود السيد.د  قضايا تنسيقية ملحة يف مسرية التعريب − 
 ٢٨٥  ممدوح خسارة.د  العوملة الثقافية واللغة العربية − 
 العربية يف جنوب (أضواء عىل دراسة  − 

 ٣١٣  فلحممد حم.د  )اجلزيرة العربية حتى ظهور اإلسالم
 حتى ظهور العربية يف جنوب اجلزيرة العربية − 

 ٣٢٣  رفعت هزيم.د  نقوش املسند: احللقة األوىل −  اإلسالم
 ٣٤٩  رشا العيل.د  حممد عبد املطلب للرسد.د قراءة يف نقد: نقد النقد − 
 ٣٧٩  عباس اجلراخ.د  فوات الدواوين − 
ًمفهوما وتطبيقا(الرشط  −   ٤٠٧  حممد شفيق ياسني.أ  )ً

 
  قاالت واآلراءامل

 
 للرتبيةأول معهد  أبو الدرداء ريض اهللا عنه − 

 ٤٤١  رضوان الداية.د  احلضارة العربية اإلسالميةيف والتعليم 
 ٤٧١  عبد النبي اصطيف.د  عن الشعرية واألقصوصة − 



 −٢٦٤−

  احكعريف واجقد
 

 »الكتاب«مفردات لغة سيبويه يف  − 
 ٤٧٩  مكي احلسني.د  منسوقة عىل حروف املعجم

 ٤٨٣  أنور اخلطيب.د  قبس من سرية العضو املراسل أمني الرحياين − 
 ٥٠٧  إبراهيم الزيبق.أ  حتقيق تارخيي − املدرسة البادرائية يف دمشق − 

 
  املحارضات

 
 ٥١٩  هاين خليل رزق.د  ملاذا ومتى?: انعدام احلياة وتاليش الكون − 
 ٥٣٩  مازن املبارك.د  املهارة اللغوية يف التواصل − 

 
  ية وثقافيةأنباء جممع

 
 )٢٠١٢− ٢٠١١( للعام من قرارات جملس املجمع يف األلفاظ واألساليب − 

 ٥٧١  )٣٥− ١٦(من 
 الكتب واملجالت املهداة إىل مكتبة املجمع − 

 ٦٠٩  ٢٠١٥يف الربع الثاين من عام 

LJ 
  عمار اكخاري: احكنضيد واإلخراج



 راسات لدِّا و  ثُلبحوا
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ِحقضايا تنسيقية مل
َّ

  ة يف مسرية التعريب

 )∗(ّحممود أمحد السيد. د.أ

ًطاملا عقدت مؤمترات وندوات عىل الصعيد العريب للبحث يف التعريب أمهية 
ّ, وطاملا وجه املؤمترون واملنتدون توصيات إىل اجلهات ً عمليةٍ وإجراءاتًوخطة

 بعد ميض ما يزيد عىل نصف قرن املعنية للعمل عىل إنفاذها, وطاملا وجدنا أنفسنا
 ندور يف حلقة مفرغة, إذ إن ١٩٦١عىل عقد املؤمتر األول للتعريب يف الرباط عام 

ذة, وما تزال تتكرر َّأغلب التوصيات التي خلص إليها ذلك املؤمتر ما تزال غري منف
  .يف مؤمتراتنا ونحن يف العقد الثاين من األلفية الثالثة

 املوجز جلميع قضايا التعريب, وهي متعددة ولن أعرض يف هذا البحث
ومتشعبة ومتداخلة, وإنام سأقف عىل عدد من القضايا التنسيقية امللحة, ذلك ألن 
عدم التنسيق هو الذي يؤدي إىل الفوىض والتشتت والتخبط واالرجتال, يف حني 

 مادام يشمل ,أن التنسيق هو الذي يؤدي إىل النجاح يف أي عمل من األعامل
  .ظيم والتكامل والتزامن يف أداء ذلك العمل الرامي إىل حتقق غايات معينةالتن

والتعريب الذي نقصده يف هذا العرض ال يقترص فقط عىل ترمجة النصوص 
األجنبية ونقلها إىل العربية وتعليم العلوم األجنبية بالعربية, وال يقترص فقط عىل 

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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لعربية واستخدامها يف ميادين إجياد مقابالت عربية لأللفاظ األجنبية لتعميم ا

املعرفة, وإنام يعني بمفهومه الشامل سريورة اللغة العربية وسيادهتا وانتشارها يف 
ًمجيع مناحي احلياة تعليام وإدارة وإعالما وتواصال ً  ويف مجيع قطاعات التنمية ,ً
  .ًالشاملة واملستدامة أداء سليام عىل األلسنة واألقالم

  امللحة يف مسرية التعريب فتتمثل يف رضورة التخطيطأما القضايا التنسيقية
اللغوي يف ضوء السياسة اللغوية والقرار السيايس امللزم والتنسيق املعياري 
 اللغوي, ويف وضع املصطلحات العلمية العربية, والتنسيق بني بنوك املصطلحات,

اإلعالم ويف جمال الصناعة املعجمية, والتنسيق يف النظام التعليمي العريب, و
اللغوي العريب, ومعاجلة الرموز العلمية والوضع اللغوي عىل الشابكة, وبني 

  .مجعيات محاية اللغة العربية
  :وفيام ييل فكرة موجزة عن كل جانب من هذه اجلوانب

ًأوال
   التنسيق يف جمال التخطيط اللغوي-

 غني عن البيان أن التخطيط اللغوي يوضع يف ضوء السياسة اللغوية, وأن
السياسة اللغوية غائبة عىل الصعيد العريب, إذ ما يزال الرتدد واإلمهال والتسويف 

أن التوجيه بمطالبة احلكومات مع  ,ًحاصال يف إنفاذ التعريب يف اجلامعات العربية
 يف مؤمتر التعريب األول الذي تعريب يف اجلامعات وغريها قد وضعالعربية بإنفاذ ال

ّها هو ذا قد مر عىل هذه التوصية ما يزيد عىل نصف  و.١٩٦١عقد يف الرباط عام 
قرن, وهي ما تزال ترتدد يف مؤمترات التعريب كافة التي عقدت بعد ذلك, وعددها 
ًاثنا عرش مؤمترا كان آخرها مؤمتر التعريب الثاين عرش يف اخلرطوم يف شهر نوفمرب 

ال حيسمه إال قرار ُّوالكل يقر بأن إنفاذ التعريب . ٢٠١٣من عام » ترشين الثاين«
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 فإذا ,سيايس, إال أن ضعف اإلرادة, وفتور االنتامء, يسيطران عىل الزعامء السياسيني

هم عىل احرتام دستور البالد الذي ينص عىل أن اللغة الرسمية املعتمدة هي اللغة ُمَسَق
ن  يف أ,العربية, قد كان يف منأى عن رغبة اجلامهري العربية يف مجيع البلدان العربية

» العربية الفصيحة«تكون لغة قرآهنم وقوميتهم وهويتهم وتراث أمتهم هي اللغة األم 
  .دة عىل الصعيد العريبِّدة واملوحَّاملوح

ومما يدعو إىل التخطيط اللغوي ما تتعرض له اللغة العربية من إقصاء 
 ًوجتاهل عىل نطاق الساحة القومية, ولو كان ثمة ختطيط لغوي ملا رأينا غيابا يف
حتديد املواقف من اللغات األجنبية يف املدارس اخلاصة واجلامعات الرسمية 

ً ويف فروع اجلامعات اخلاصة األجنبية عىل األرض العربية, وغيابا يف ,واخلاصة
حتديد املواقف من اللهجات اآلسيوية يف السوق والعمل داخل البيوت يف دول 

ملؤمترات املنعقدة عىل األرض ًاخلليج العريب, وغيابا يف حتديد املوقف من ا
ًالعربية وقد اعتمدت فيها اللغة األجنبية, وغيابا يف حتديد املوقف من اعتامد 
ممثيل الدول العربية اللغة األجنبية يف املحافل الدولية, مع أن لغتهم العربية هي 

  .بني اللغات الست املعتمدة يف األمم املتحدة ومنظامهتا
ًثانيا

  ي اللغوي التنسيق املعيار- 

إن التوحيد اللغوي املعياري ال يقل أمهية عن التخطيط اللغوي, ويرتبط تطبيق 
التوحيد اللغوي املعياري بقضية التخطيط اللغوي, وال يقترص التوحيد املعياري 

ويتضمن مفهوم . اللغوي عىل املصطلحات, ولكنه يتناول كل قطاعات اللغة
لغوية املختلفة للتوحيد املعياري تتحرك نحو التوحيد اللغوي املعياري أن األشكال ال

  .ًحالة مثىل يكون فيها املعيار الواحد مقبوال عىل مستوى عريض
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ومن املعايري املعتمدة يف اختيار اللغة املثىل يف واقعنا اللغوي ما ورد منها يف 
القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف والشعر الرتاثي القديم, وما أثبتته املعاجم 

 ومن هذه املعايري القياس عىل كلامت مسموعة يف عرص االحتجاج والقياس. الرتاثية
وثمة من يرى . سيام يف مزيدات الفعل الثالثي ولو مل تذكره املعاجم  عىل األبنية وال

ب واألدباء املشهورين من ّاجواز االستئناس بلغة ما بعد عرص االحتجاج عند الكت
نبي وأيب العالء املعري وابن عساكر وابن حجر أمثال اجلاحظ والتوحيدي واملت

وجتدر اإلشارة إىل أن املثال اللغوي الفصيح املنشود . لخإ...العسقالين والسيوطي
  .ينبغي أن تتوفر فيه رشوط السالمة والسهولة والوضوح والدقة

وجتدر اإلشارة إىل أن الدول الوطنية األوربية حققت درجة عالية من التوحيد 
عياري يف داخل املنطقة اللغوية الواحدة, وذلك عندما أصبح املعيار اللغوي اللغوي امل

ّمعتمدا عىل لغة الطبقة املثقفة وعىل استخدام الكت ًفني فأصبح نموذجا ِّب واملؤلاً
  .حيتذى, وأصبحت اللغة املعيارية املوحدة رمز االنتامء الوطني والذاتية الوطنية

ًثالثا
  وز العلمية التنسيق يف استعمال الرم-

ثمة ثالثة اجتاهات يف التعامل مع الرموز عند كتابة املعادالت والعالقات; إذ 
ًإن ثمة كتبا تستخدم الرموز العربية فقط خاصة يف مادة اجلرب يف املراحل الدراسية 
الدنيا, وهنالك كتب تستخدم الرموز الالتينية فقط داخل النص العريب بحجة أن 

د مواصلة دراسته يف اخلارج, وهنالك كتب تستخدم الطالب سيحتاج إليها عن
ًخليطا من احلروف العربية والالتينية, وقد يكون هناك خليط من االجتاهات 
الثالثة يف القطر الواحد, بل يف املدرسة الواحدة, حيث تستخدم كتب الفيزياء 

أكثر من  أو , يف حني تستخدم كتب الكيمياء الرموز الالتينية,ًمثال الرموز العربية
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ًذلك يستعمل الكتاب الواحد للامدة الواحدة خليطا من الرموز العربية والالتينية, 
فثمة نصوص بالعربية تكتب من اليمني إىل اليسار تتخللها معادالت بالرموز 

وتتجىل هذه الفوىض يف استخدام األرقام . الالتينية تكتب من اليسار إىل اليمني
ّالتي يقال إهنا عربية, وبعضهم اآلخر يرص عىل ة اهلنديفبعضهم يستخدم األرقام 

وكل ما هو مطلوب يف جمال التنسيق أن يلتزم . هي العربية األوربيةأن األرقام 
املؤلفون املرشوع املوحد للرموز العربية املعتمد من احتاد املجامع اللغوية والعلمية 

ره االحتاد يف ندوة العربية ومكتب تنسيق التعريب باملغرب, وهو املرشوع الذي أق
 يف كتاب مستقل عنوانه ١٩٨٨ ونرشه يف القاهرة عام ١٩٨٧عقدت يف عامن عام 

  .»الرموز العلمية وطريقة أدائها«

ًرابعا
   التنسيق يف جمال الصناعة املعجمية-

إن التنسيق يف هذا املجال يسهم أيام إسهام يف إعانة أبناء األمة عىل الرجوع إىل 
.  واضحة, تساعدهم عىل الوصول إىل املبتغى بكل سهولة ويرساملعاجم وفق منهجية

ًومن املالحظ أن ثمة اختالفا يف منهجية وضع هذه املعاجم, وثمة ثغرات يف بعضها 
 أو مل تعد بعض التعريفات مألوفة وغري صحيحة ,من حيث خمالفة املفهوم العلمي

ًبد أن يكون التعريف دقيقا وواضحا وش  وغري وافية, إذ ال ًامال وأن يوضع املقابل ً
الصحيح للفظ األجنبي مع إثبات اللفظ األجنبي, وأن يلتزم الرتتيب األلفبائي 
ًللمداخل تبعا جلذور الكلامت بعد جتريدها من الزوائد, وأن تلتزم طريقة واحدة يف 
إيراد مادة اللفظ وأن يضاف ما استخدمته جمامع اللغة العربية من مفردات 

 من األلفاظ احلضارية الواسعة االنتشار, عىل أن يميز لدى َّومصطلحات, وما جد
بيان معاين اللفظ بني املعاين احلقيقية واملجازية, وأن يشار يف حالة الفعل إىل لزومه أو 



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N(< < ٢٧٢
تعديه وإىل حروف اجلر التي تلحق به وإىل معانيه املختلفة, ويزود املعجم بالرسوم 

ويف جمال املعاجم املتخصصة كان التنسيق . والصور الرضورية املعربة عن مسمياهتا
ا يف وضع املصطلحات العلمية املتفق عليها بغية إشاعتها يف خمتلف أرجاء رضوري

الوطن العريب عىل أن يوضع تعريف موجز لكل مصطلح علمي يوضح مفهومه 
ًتوضيحا دقيقا,  ت  السياقاَرَكْذُت والكرتونيإاملعجم العلمي التخصيص عىل أن ينرش وً

التي يظهر فيها املصطلح إزالة للبس, مع األخذ باحلسبان التعديل املستمر للمعجم 
  .بعد إصداره عىل أن يعتمد أسلوب التغذية الراجعة يف التعديل

ًخامسا
   التنسيق يف وضع املصطلحات العلمية العربية-

من املالحظ عىل وضع املصطلحات عىل نطاق الساحة القومية غياب التنسيق 
جلهات التي تضع املصطلحات, وعدم االتفاق يف األعم األغلب عىل مصطلح بني ا

  .لتزم به عىل الصعيد العريب, إذ إننا نجد تعدد املقابالت للمصطلح الواحدُواحد ي
وثمة من حاول من الباحثني أن يرصد أسباب فوىض املصطلحات, فألفى أن 

, وتعدد مناهجهم, من بني هذه األسباب جهل الواضعني هلا, وتعدد الواضعني
ّوغياب وسائل النرش املصطلحي الفعالة, واجلهل باملصطلحات الرتاثية واحلديثة, 

فني ِّواختالف اخللفية الثقافية واللغوية للمرتمجني, وغياب االلتزام الصارم من املؤل
  .)١( االتفاق عىل بعضهاَّواملرتمجني جتاه مصطلحات تم

 جلهات التي تضعها من جمامع لغويةوإذا كانت املصطلحات تعاين تعدد ا
وجامعات واحتادات علمية ومنظامت عربية ومرتمجني وباحثني وأكاديميني 

                                                           

 جملة دراسات − فوىض املصطلحات يف الكتابات العربية −حممود إسامعيل صالح   )١(
 .١١١٨ ص٢٠٠٣ الرباط − املغرب−  العدد الثالث− مصطلحية
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لخ كام تعاين تعدد مناهج التعريب نتيجة تعدد وجهاته من جلوء إىل إ ...وإعالميني

لخ, وتعاين تعدد إ...املصطلح الرتاثي, وجلوء إىل االشتقاق, وجلوء إىل النحت
 فإن وضع ً,لح وعدم االلتزام بمصطلحات السابقني أحيانامصادر املصط

حات اجلديدة يف عرص املصطلحات يعاين بدرجة كبرية من بطء االستجابة للمصطل
  . يف خمتلف ميادين املعرفة يف شهور قليلةايتدفق معرفي

ًويعد التنسيق بني اجلهات املعنية بوضع املصطلحات أمرا عىل درجة كبرية 
ومع أن ندوات خصصت لوضع املصطلح العلمي العريب وتوحيد من األمهية, 

 والثانية يف عامن عام ١٩٨١منهجيات وضعه, إحداها عقدت يف الرباط عام 
, ما يزال ثمة اختالف بني هذه اجلهات املعنية ١٩٩٩ والثالثة يف دمشق عام ١٩٩٣

لتعاون يف التزامها منهجية حمددة وموحدة, مع أن ندوة دمشق كانت قد عقدت با
بني احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية وجممع اللغة العربية بدمشق, وكانت قد 

  .وضعت منهجية موحدة بغية التزام اجلهات املعنية هبا عىل الصعيد العريب
وجتدر اإلشارة إىل أن األمر ال يقترص عىل اعتامد منهجية موحدة يف وضع 

ام باملصطلحات التي تم االتفاق عىل اعتامدها بد من االلتز  املصطلحات, وإنام كان ال
بني املتخصصني واللغويني يف املجامع اللغوية ويف مكتب تنسيق التعريب, ذلك ألن 
عدم االلتزام بتلك املصطلحات املوحدة يؤدي إىل االضطراب يف كثري من الرتمجات, 

طلحات يف بنوك كام جتدر اإلشارة إىل أن وضع املص. م إىل سوء الفهم املقصودَومن ث
  .يسهم أيام إسهام يف تيسري عملية تبادل اخلربات واختصار كثري من اجلهود

ًسادسا
   التنسيق بني بنوك املصطلحات-

 باملعلومات مصحوبة املصطلحات خلزن فعالة وسيلة املصطلحات بنوك تعد
 كل مصطلح مفرد, ويمكن اسرتجاع هذا املصطلح وحده أو مع األساسية عن
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وتؤدي بنوك .  للربنامج املتبع يف كل بنك من بنوك املصطلحاتًغريه وفقا

  يف الرتمجة التخصصية, إذ إهنا تقدم للمرتجم املصطلحاتًاملصطلحات دورا مهام
  .املقننة التي ينرشها

ًوسواء أكان بنك املصطلحات هادفا يف املقام األول إىل الرتمجة أم إىل 
 .وثوق هبا وتسجيلها يعد مرحلة أساسية فإن إعداد املعطيات امل,البحث العلمي

وإذا كان العمل قد أنجز يف بنك املصطلحات يف دولة ما, فليس ثمة مربر 
للقيام بالعمل نفسه يف موقع آخر, إذ يمكن أن يبنى عىل العمل األسايس 

 كل بنك يكابدالواحد سلسلة من األعامل إلجياد املقابل يف لغة أخرى دون أن 
  .يف وضع املصطلحاتمراحل العمل كلها 

ًويمكن أن يكون التعاون الدويل يف بنوك املصطلحات فعاال يف جمال تبادل 
وهلذا يقوم . ويتطلب تبادل املعطيات توحيد نظام املكونات. املعطيات وتبادل اخلربة

مركز املعلومات الدويل للمصطلحات يف فيينا بتنظيم اجتامعات عىل مستوى اخلرباء 
  .عطيات املصطلحية واسرتجاعهالوضع أسس تدوين امل

وتبادل اخلربة يستلزم تنظيم اجتامعات ملديري بنوك املصطلحات تعقد 
ويف واقعنا العريب . , وتناقش فيها برامج العمل, وتفرز طرق التعاونايِرْوَد

 املصطلح الواحد موضوع جدير باالهتامم, وذلك عن طريق بنك ُمعاجلة
قي فيه وتنهل منه كل اجلامعات والوزارات مركزي للمصطلحات العربية, تلت

 واملؤسسات العامة ووسائل االتصال اجلامهريي, ويعتمده املرتمجون والباحثون
  .)٢(واملؤلفون وغريهم

                                                           

ؤمتر التعريب  م−   اخلطة العامة لتنسيق التعريب يف الوطن العريب−  ّالدكتور حممود أمحد السيد  )٢(
 .٣٤ ص٢٠١٣ اخلرطوم − الثاين عرش
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ولقد تركز اهتامم الباحثني يف جمال البحث املصطلحي العلمي العريب يف 

احلديثة العقود األخرية عىل تكييف بنوك املصطلحات مع تقنية االتصاالت 
حيث تبدو احلاجة ماسة إىل استخدام املصطلح العلمي بصورة مضبوطة, وهذا 

الناحية  من باملصطلح االشتغال إىل االتصاالت هندسة يف اخلرباء عدف ما
 البحث حمركات توظيف مقدمتها يف جييء متطورة تقنيات له اهلندسية, فوظفوا

ع االفرتايض, واملحتوى الشابكة, وتقنيات الذكاء االصطناعي, والواق عرب
لكرتوين ييرس االستفادة من املصطلح إالرقمي, وما يلحق بذلك كله من عتاد 

  .العلمي بلغة الضاد من أجل تبادل املعلومات ونرشها عىل أكثر من صعيد
وغني عن البيان أن زيادة نسبة املحتوى الرقمي بالعربية عىل الشابكة 

ًا املعارصة, ويتطلب جهودا كبرية عىل بات رضورة ماسة يف حياتن) اإلنرتنت(
املستوى اللغوي وعىل مستوى تقنيات املعلومات, وعىل مستوى دراسات 
املستفيدين, حتى نجد اجلامعات والوزارات واملجامع يف الدول العربية تتعامل 
باللغة العربية, وتتكامل املعلومات املتاحة يف كل املواقع لتكون أمام الباحث 

عرب ) اإلنرتنت(ة العربية, ولتتخذ العربية مكانتها عىل الشابكة العريب باللغ
احلدود, وهذا هو أحد حتديات املستقبل لتكون العربية مع اللغات العاملية 

  .التقنيات املتقدمةبالكربى يف نقل املعلومات 
ًسابعا

   التنسيق يف املنظومة الرتبوية-
 يف ْرضورة ملحة إنإن التنسيق بني مكونات النظام التعليمي العريب 

 للكفايات ً تقويميةَ وأساليبً تدريسيةَى وطرائقً حمتو,اخلطط أو يف املناهج
اللغوية كافة, عىل أن تكون العربية الفصيحة هي املستعملة يف الكتب واملراجع 
 ًواألدلة, ويف العملية التعليمية التعلمية رشحا ومناقشة وأسئلة وأجوبة ومناشط
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 استعامل هذه اللغة يف مجيع مراحل التعليم, وعىل أن وفعاليات, وأن يكون

تدرس مجيع املقررات يف الكليات اجلامعية باللغة العربية ما عدا مقررين اثنني 
ًيدرسان باللغة األجنبية, وعىل أن يكون ثمة اهتامم أيضا بإتقان اللغات 

  .ًية دعام ملسرية التعريب ألن يف إتقاهنا إىل جانب إتقان العرب,األجنبية
وإذا كان من مهام النظام التعليمي العريب أن يعمل عىل النظر يف أصول 

 وابتكار أساليب ميرسة لتعليم نحوها ورصفها ,اللغة العربية وضبط أقيستها
  والسعي يف كل ما من شأنه خدمة اللغة العربية,وتوحيد طرائق إمالئها وكتابتها

 ن من مهامه السعي إىل وضع القواعد النحوية واإلمالئية فإ,وتطويرها وانتشارها
 وجتنب  واعتامد املصطلحات الشائعة يف كتب اإلمالء,,عىل نطاق الوطن العريب

 والشذوذات واالستثناءات والتأويالت حكاتاموامل والرصفية النحوية التعليالت
  .واالختالفات ما أمكن

  :للغة العربيةومن األمور امللحة يف جماالت التنسيق يف ا
  .كتابة القواعد اإلمالئية ووضع عالمات الرتقيم −١
توحيد املصطلحات النحوية يف مناهج تعليم النحو ال يقل أمهية عن  −٢

 .توحيد الكتابة اإلمالئية

 .التزام منهجية موحدة يف تقديم املباحث النحوية يف مضمون الكتب − ٣

دريبهم تركز عىل التزام منهجية وظيفية يف إعداد املعلمني وتأهيلهم وت −٤
 .اجلوانب التطبيقية العملية

وضع مقررات يف التعليم العايل تشتمل عىل مطالعة كتب الرتاث ذات  −٥
هم بمصطلحات علمية تعينهم عىل إغناء ِّالعالقة بتخصصات الدارسني ملد

لغتهم يف جماالت ختصصهم, وأن يكون ثمة تنسيق بني اجلامعات العربية يف 
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 .تعلق بوضع املصطلحاتتقرير مساق أو مادة ت

وضع أدلة للمعلمني تساعدهم عىل تطبيق املناهج حمتوى وطرائق  −٦
 .ية وصوغ االختبارات املوضوعيةِّفَتدريسية ومناشط ال ص

وضع املختارات من النصوص الرتاثية واملعارصة عىل أن تتوفر فيها  −٧
ة واملطبوعة, الكلمة املسموعة واملرئية واملقروءب ونرشها ,مجاليات اللغة العربية

 االختيار ليمتد يف نسقني زماين ومكاين, إذ حيرص يف النسق املكاينجيري عىل أن 
م إىل دائرة اإلنسانية َعىل االمتداد من الدائرة املحلية إىل الدائرة القومية, ومن ث

 .ها اجلاملية العليا وإنجازاهتا احلضاريةيلتحم بالتجربة اإلنسانية يف قيمل

  ربط املهاجرين العرب يف املغرتبات بأمتهم وتراثهاالتنسيق يف جمال −٨
ًوقضاياها, وتعليم أبنائهم اللغة العربية حفاظا عىل هويتهم من الضياع 

 .وشخصياهتم من الذوبان

للغة العربية يف أوساط املسلمني من غري العرب, االتنسيق يف جمال عوملة  − ٩
 ورشعية مكتوبة أو إذ باستطاعة العرب تقديم برامج علمية وفكرية وقرآنية

مسموعة, وكلها مصوغة بالعربية الفصيحة, وآخذة باحلسبان العالقة الوثيقة بني 
اللغة العربية والدين اإلسالمي من جهة, ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي ذلك 

 .إىل تقليل شأن اللهجات املحلية ملصلحة الفصيحة

ًثامنا
   التنسيق يف املنظومة اإلعالمية- 

ً أن لوسائل اإلعالم دورا كبريا يف تعزيز اللغة العربية غني عن البيان ً
ًالفصيحة, وثمة عامل هام جيعل هلا أثرا بعيدا يف احلياة اللغوية, وهذا العامل  ً
هو تعدد الوظائف اللغوية يف هذه الوسائل, إذ تستخدم اللغة فيها تارة لإلخبار 
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نقل الرتاث االجتامعي املبارش وأخرى لإلبالغ, وتارة للتسلية والرتفيه, أو ل

والثقايف عرب األجيال, وتقديم صور وقضايا واقعية, أو للتوعية اهلادفة ويف 
ًوهذه وظائف متعددة حتمل بالرضورة صيغا لغوية خمتلفة تساير . اإلعالن

  .املستويات اللغوية لقطاعات الربامج املوجهة إىل اجلمهور
 اللغوية لديه رشط أسايس  من معرفة اجلمهور املستهدف والقدرةوإن كال

وليست مهمة وسائل اإلعالم أن تقوم من . للوصول إىل الفاعلية يف اإلعالم
الناحية اللغوية بتسجيل اللهجات املختلفة, وإنام مهمتها يف املقام األول تقديم 

برامج األطفال, برامج املرأة, برامج (النمط اللغوي السليم يف تنوعاته املختلفة 
  ).لخإ... الرياضة, برامج اللقاءات واحلواراتالصحة, برامج

إن ترسيخ هذا االجتاه يف التوعية وصقله يعد من الرضورات املعارصة من 
ومن املتوقع أن يزداد عدد العاملني . أجل تشكيل احلياة اللغوية بالطابع املنشود

غة يف إنتاج الربامج يف األقطار العربية كلها, وعندها تكون اإلفادة من الل
  . لالنتشار الواسع عىل الصعيد العريباًالفصيحة املوحدة رشطا رضوري

وإذا كان رجاالت الرتبية يرون أن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيرسها 
أن نستمع إليها فنطيل االستامع, ونحاول «وأقرهبا إىل مسايرة الطبيعة هي 

ي عملها يف التحدث هبا فنكثر املحاولة, ونكل إىل موهبة املحاكاة أن تؤد
تطويع اللغة ومتلكها وتيسري الترصف فيها, وتلك هي سنة الطبيعة يف اكتساب 
األطفال لغاهتم من غري معاناة وال إكراه وال مشقة, فلو استطعنا أن نصطنع 
هذه البيئة التي تنطلق فيها األلسن باللغة صحيحة, ونستمع إليها فتنطبع يف 

ّنا اللغة من أيرس طرقها, وملهد لنا َّ ملكإذن, نفوسنا, ونحاكيها فتجري هبا ألسنتنا
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  .)٣(»كل صعب يف طريقها

وإن بإمكان وسائل اإلعالم أن تسهم يف إجياد هذه البيئة السامعية الفصيحة إذا 
ما أحسن استثامرها وتوظيفها بجعل العربية الفصيحة املعارصة السهلة لغة اإلعالم 

ثيقة بني اجلمهور العريب ووسائل اإلعالم, إذ يف كل فعالياته وبراجمه ألن ثمة عالقة و
يعطيها من وقته اليشء الكثري, فإذا ما وقف عىل سمعه طوال مدة استامعه هلا اللغة 
العربية الفصيحة النقية اخلالية من األخطاء, ترسخت يف ذاكرته أساليبها وطرائقها 

لد لديه املقدرة عىل الناصعة يف التعبري, ومع استمرار السامع ينضج ذلك يف ذهنه فيو
  .املحاكاة, فيستخدم الفصيحة يف التعبري عن حاجاته وأغراضه وأفكاره

سلسالهتا مواللغة التي يطلب إىل أجهزة اإلعالم استخدامها يف براجمها و
هي اللغة السليمة من .. ومقابالهتا وزوايا صحفها وأقالمها ومرسحياهتا وأغانيها

 الفصيحة, تكثر فيها املفردات التي تفهمها  فيها روح العامية وثوب,األخطاء
فإذا نفذت ذلك أسهمت يف تكوين بيئة سامعية . الغالبية العظمى من اجلامهري

منشودة تساعد املستمعني عىل حماكاهتا, ألن املواطن العريب ينفق من وقته ما يقارب 
  .تهوسائل اإلعالم وقراءمن ا يف االستامع ورؤية ما يبث من ست ساعات يومي

من وملا كان لإلعالم هذا الدور الكبري يف النهوض باللغة إذا كان ما يبث 
بد من التنسيق بني املعنيني   كان ال,وسائله من برامج بالعربية الفصيحة

ًباإلعالم إلجياد لغة إعالمية واقعية وحوارية تتخذ أشكاال لغوية بسيطة عملية 
 دي املعنى بأقل األلفاظ والعبارات تؤ,ومبارشة وعرصية ومألوفة وخمترصة ومكثفة

دون أن هتبط إىل العامية, ودون أن تقع يف االبتذال والضحالة والوهن 
 وأحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثريه,«ًوالسطحية, وقديام قال اجلاحظ 
                                                           

 .٣ ص١٩٥٨ دار املعارف بمرص −  حترير النحو العريب− إبراهيم مصطفى وزمالؤه  )٣(
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ًومعناه يف ظاهر لفظه, فإذا كان املعنى رشيفا واللفظ بليغا, وكان صحيح  ً

ًاالستكراه, ومنزها عن االختالل, مصونا عن التكلف, صنع ًالطبع, بعيدا عن  ً ّ
  .)٤(»يف القلب صنيع الغيث يف الرتبة الكريمة

ًوانطالقا من هذه الرؤية يف الوقوف عىل أحسن الكالم يمكن التنسيق بني 
ي الربامج اإلعالمية املصوغة بالفصيحة عىل نطاق الوطن العريب, ذلك أن ِّمعد

اب والشائق يؤثر يف النفوس تأثري الغيث يف الرتبة الكريمة عىل الكالم اجلميل واجلذ
  . تعبري اجلاحظِّحد

اإلذاعة, من بد من التنسيق يف جمال وضع معايري للغة اإلعالم املبثوثة   وال
 اجلمل والعبارات, وجتنب احلشو اللفظي, واالبتعاد عن اجلمل َرصِبحيث تتسم بق

وفة والتكرار, ألنه سمة لغة اإلذاعة والتلفزة, االعرتاضية واستخدام األلفاظ املأل
ذلك ألن املتلقي ال يستطيع أن يعود إىل مراجعة الكالم عىل النحو املتبع يف الصحف 

  .لخإ...واملجالت
ًتاسعا

  )اإلنرتنت( التنسيق اللغوي على الشابكة -
عىل من التحديات التي تواجهها اللغة العربية يف ميدان املعلوماتية واستخدامها 

تعدد مواصفات حمارفها, إذ إن اللغة العربية تأيت يف املرتبة ) اإلنرتنت(الشابكة 
اخلامسة يف العامل من حيث عدد السكان املتكلمني هبا, فهي جتيء قبل الفرنسية 
واألملانية واليابانية واإليطالية, ومع ذلك اعتمدت مواصفات حمارف هذه اللغات 

ا, وهذه احلال هي نفسها يف كل املواصفات عربيًوفرضت رسميا, ومل يتحقق ذلك 
  .)٥(األخرى الستعامل اللغة العربية يف مجيع التطبيقات اللغوية املكتوبة واملحكية

                                                           
 .٦٣ ص١ ج−  البيان والتبيني−  اجلاحظ  )٤(
 مؤمتر جممع اللغة −   قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة− الدكتور حممد مرايايت  )٥(

 .١٠ ص٢٠٠٦ دمشق −  )للغة العربية واملعلوماتيةا(العربية بدمشق 
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وجتدر اإلشارة إىل أن تعدد املواصفات يؤدي إىل إشكاالت يف الشابكة ويف 

 جماالت البحث يف قواعد املعطيات, ويف اإلعالم, ويسبب العديد من املشكالت يف
تعرف احلروف العربية, ولدى املدقق اإلمالئي, واملدقق الرصيف, واملدقق النحوي, 
ويف التحليل والرتكيب, وتوليد النص اآليل والرتمجة بني اللغات, وتعرف الكالم 

  .وتركيبه, والفهم اآليل للنص
 ومن هنا كانت احلاجة ماسة إىل التنسيق بني املتخصصني لوضع مواصفات

العربية واعتامدها, وإىل التنسيق يف جمال تطوير أدوات البحث عن احلروف 
ًتسهيال للوصول إىل مصادر » حمركات البحث«املعلومات باللغة العربية 

تفاعلية باللغة العربية, تدعم مرشوعات ) ويب(املعلومات, وإقامة بناء مواقع 
ر يف تسهيل تواصل توحيد املصطلحات العربية يف جمال املعلوماتية, ملا هلا من أث

  .األفراد والباحثني العاملني يف هذا امليدان
ًوالتنسيق رضوري أيضا يف جمال استثامر احلواسيب يف إنفاذ املرشوعات الكثرية 

مرشوع الذخرية اللغوية, مرشوع املعجم التارخيي, مرشوع (يف ميدان اللغة العربية 
  ).لخإ..مرشوع البنى اللغوية معجم التعابري االصطالحية, مرشوع معجم املفاهيم, 

ًوالتنسيق أيضا يف جمال الربامج الرتبوية اللغوية عىل الشابكة من مثل برامج 
تعليم اللغة العربية وتعلمها ألبنائها املقيمني واملهاجرين, ولغري أبنائها من الدول 

لمي اإلسالمية وهم من الراغبني يف تعلم العربية, وبرامج التعلم الذايت, وتأهيل مع
لخ, والتنسيق يف جمال إغناء املحتوى إ..العربية وتدريبهم, وبرامج الرتبية اإلعالمية

  .الرقمي عىل الشابكة, وختصيص جوائز ألفضل املواقع التي تعتمد العربية الفصيحة
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ًعاشرا
   التنسيق بني مجعيات محاية اللغة العربية-

 تعمل عىل صوهنا ومحايتها ثمة مجعيات أهلية غري حكومية حلامية اللغة العربية,
من التحديات التي تواجهها, وتقوم بمناشط وفعاليات يف هذا املجال, فهناك مجعية 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة, وثانية يف مجهورية مرص العربية, وثالثة يف اململكة 

ائر, وجلنة , وهناك جلنة عليا يف اجلز»فعل أمر«املغربية, ورابعة يف لبنان شعارها مجعية 
  .للتمكني للغة العربية يف سورية

ا, شك يف أن التنسيق بني هذه اجلمعيات يف جماالت عملها أمر مهم جد  وال
ذلك ألن تبادل التجارب واإلفادة من املناحي اإلجيابية يسهم ذلك كله يف دفع عمل 

ل حي هذه اللجان خطوات إىل األمام, كام أن العمل التطوعي يف هذه اجلمعيات مثا
  .عىل االنتامء احلق إىل األمة وخدمة لغتها

تلك هي قضايا عرش أرى أن من األمهية بمكان أن تكون مدار التنسيق يف 
ر حتتاج إىل َخُمسرية التعريب, ولست اآلن يف جمال احلرص, إذ إن ثمة قضايا أ

اج إىل التنسيق, فهنالك التنسيق بني اجلهات املعنية بالرتمجة عىل الصعيد العريب حيت
سيام الرتمجة يف ميادين العلوم والتقانة,   جهود كبرية يف مجيع ميادين املعرفة وال

وتوفري ما حيتاج إليه املدرسون والطالب يف خمتلف املجاالت والتخصصات, وثمة 
حاجة يف الوقت نفسه إىل ترمجة الدوريات الصحية واألكاديمية والتقانية والبحوث 

تدريس العلوم والتقانة بالعربية, ومتتد احلاجة إىل ترمجة ِ لمماشاةوالرسائل اجلامعية 
املزيد من الربامج التلفزية التي تعمل عىل زيادة ثقافة املجتمع, وبرامج طبية 
وصحية وترمجة األفالم واملسلسالت التلفزية املناسبة واملزيد من برامج املعلوماتية 

  .واألدوات واملواد املستوردةوأنظمتها والنرشات واملطويات امللحقة باألجهزة 
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ًويستدعي التنسيق أيضا تعريف اآلخرين من أبناء اللغات األخرى باحلضارة 
العربية عن طريق ترمجة ما أسهم به العرب يف مسرية احلضارة اإلنسانية ونرش روائع 

ًكام يتجىل التنسيق أيضا يف جماالت ارتباط . القيم اإلنسانية وإطالع اآلخرين عليها
ة الرتمجة برتقية أعضاء اهليئة التدريسية وختصيص جوائز ومكافآت تشجيعية عملي

للمرتمجني, ووضع مقرر ترمجة يف كل ختصص, فمن يدرس الرياضيات عليه أن 
 مع الرتكيز عىل التخصص, وتشجيع العناية بالرتمجة ا بأسس الرتمجة فيهيكون ملام

 مع ,طالع عىل مادة االختصاصالفورية التي حتتاج إىل تدريب ومران ورسعة واال
رصيد كبري يف اللغتني العربية واألجنبية, ورصد الرتمجات عىل الساحة العربية 

ُّتالفيا للتكرار وتعر بد من الرتمجة فيها, إذ إن عدم التنسيق يف   ًفا للمجاالت التي الً
مجة هذه املجاالت جعل نسبة ما يرتجم يف اآلداب والعلوم االجتامعية أكثر من الرت

 فثمة ,فوىض عىل الصعيد العريبّأدى إىل يف العلوم البحتة والتطبيقية والتقنيات, كام 
كتاب يرتجم يف قطر عريب, وإذا هو نفسه يرتجم ترمجة خمتلفة يف قطر آخر, وهذا 

  .األمر يؤدي إىل بعثرة اجلهود من جهة, وضياع الفائدة املرجوة من التنسيق
ًعىل البدء بالتنفيذ أوال, وعىل املتابعة ثانيا, فإن وإذا كان نجاح أي عمل يتوقف  ً

ثمة ثغرة كبرية عىل صعيد املتابعة, إذ لو كانت هناك متابعة حثيثة ما رأينا تكرار 
ً يف النفس أملا أن يكون ُّم حيزَكَول. التوصيات عىل مدى نصف قرن بني مؤمتر وآخر
 ومنها قضية التعريب, حتى بتنا ًاإلمهال داعيا إىل اإلمهال يف معاجلة قضايانا كافة

 هبا نسمع يف مؤمتراتنا صيحات تدعو إىل تدريس مواد املعرفة باللغات الكونية ويقصدون
األجنبية, متجاهلني أن اللغة العربية هي من اللغات الكونية التي يشار إليها بالبنان يف 

تها بني اللغات ا أن نعرف قدر أمتنا ومكانة لغمسرية احلضارة البرشية, ومجيل جد
ُالعاملية, ال أن نفضل غريها عليها وإحالل األجنبية مكاهنا مهام تك ّ املسوغات نّ
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مة, وما أمجل أن ذلك ألن اللغة األم هي الوطن الروحي لكل فرد يف األ! واملربرات 

  !.ً هلا وجاحدا لفضلها ا أن يكون عاقَّرََموما أ! ا بأمه يكون املرء بار

*   *   * 
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  العوملة الثقافية واللغة العربية

 )∗(الدكتور ممدوح حممد خسارة

א: א

لتقوا يف البحرين  من كبار اإلعالميني واملسؤولني العرب انخبةَّمل تتوصل 
أو تعريفها, ) العوملة(بعد أيام من املداوالت إىل اتفاق عىل معنى  ,)٢٠٠٠نيسان (

  .وماهتا أو تعريفاهتا لن يكون القول الفصلوعليه فام سنذكره من مفه
أن مفهوم العوملة يقيم عالقات بني مستويات ) وجيمس روزنا(يرى «

ويرى )... ولوجيةيداإل (العقائد االقتصاد, السياسة, الثقافة,: متعددة للتحليل
 السياسات, الثقافة, املال,: أبعاد منفصلةمخسة َّ أن العوملة جتلت يف )جان كوب(

وإذا كان للعوملة أبعاد كثرية, غري أن التنميط «. )١(» القومي, األمن البيئياألمن
عرب إعامل آليات اهليمنة  أو التوحيد الثقايف للعامل كله حاز قصب السبق فيها,

كام أن العوملة نموذج جديد ... والتبعية, باعتبارها األوىف لتحقيق مبدأ التنميط
  .)٢(»ة يف بنيته العميقةللعالقات بني الثقافات يعكس اهليمن

فهذا ال يعني أنه «وإذا كان االقتصاد هو القاعدة املادية الصلبة للعوملة, 
                                                 

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
 .٢٣ العرب والعوملة −  يف مفهوم العوملة −وسيد ياسني . ٦٢٣: ١٣املوسوعة العربية   )١(
 .٦٢٥: ١٣املوسوعة العربية   )٢(
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بل إن بعض املفكرين العرب . ُّ كام يظن بعضهم)٣(»مفصول عن البعد الثقايف هلا

ال يرى يف العوملة إال السيطرة الثقافية الغربية عىل سائر الثقافات بواسطة «
وال خيفي مفكر . )٤(» العلوم والتقانة يف ميدان االتصالتااستثامر مكتسب

ْإن العوملة مل تغتصب ثقافات الشع«: فرنيس هذه الرؤية إذ يقول ب, وإنام وَ
  .)٥(»اغتصبت كذلك التاريخ

 هي يف –ّ أي لغة –وإذا كانت اللغة .  العوملةفإذا كانت الثقافة أحد ميادين
أن العوملة الثقافية أو عوملة الثقافة, إنام َّالقلب من أي ثقافة, فإنه يتبدى لنا 

ًاللغة األقوى, متاما كام تتوجه ملصلحة تتوجه للتأثري يف لغات األمم األضعف, 
فاللغة ليست . العوملة االقتصادية للتأثري يف االقتصادات األضعف يف العامل

ا, إن ًبمنجى من تأثريات العوملة كام يتوهم البعض, بل هي يف املرمى املجدي هل
إن خطر العوملة عىل اللغة هو يف حماوالت تنميط . مل نحسن التعامل معها

 ألهنا لغة الثقافة التي يراد .)٦(نكليزيةُّالثقافات, وبالتايل تفرد لغة غالبة هي اإل
  ...هلا أن تكون النمط أي الثقافة األنكلوأمريكية

  :وقد يكون من الرضوري التنبيه بداءة عىل ثالثة أمور
االنتشار فمن املعروف أن الرغبة يف : التفريق بني العاملية والعوملة: لاألو

روب أو الفتوح الواسع حلضارة ما بطرق الدعوة أو التبشري أو التجارة أو احل
َ شكال من أشكال العاملية وليس العوملةكانكن ذلك ظاهرة قديمة, ول إن «. ً

ٌ طموح مرشوع –ن املجاالت  كام يف غريه م–نشدان العاملية يف املجال الثقايف 
                                                 

 . ٢٨٧: ألصالة التحدي االستجابة ا− الثقافة العربية − عمر شبيل   )٣(
 .٣١٨:  العرب والعوملة− العوملة واهلوية الثقافية − عبد اإلله بلقزيز   )٤(
 .٢٩١:  األصالة التحدي االستجابة− الثقافة العربية − عمر شبيل   )٥(
 .٢٥٤, ١٢٥:  الثقافة العربية وعرص املعلومات− نبيل عيل . د  )٦(
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العاملية إغناء للهوية الثقافية, أما العوملة فهي َّن أل.. ورغبة يف األخذ والعطاء

 عىل الثقافات األخرى واحتفاظ باالختالف ٌحُّتَفَالعاملية ت... اخرتاق ومتييع
  .)٧(»ٌالعقائدي, أما العوملة فهي نفي لآلخر وإحالل لالخرتاق الثقايف

 بل  بكل مظاهرها,عني كالمنا يف هذه املقدمة أننا ضد العوملةال ي: الثاين
ّوهي ليست للرفض أو القبول, إهنا نظام فكري «القول عندنا أن العوملة واقع 

ٌّواقتصادي وسيايس ال بد من تفكيكه والتعامل معه بام يلزم من أدوات  ٌّ
َّضارية عاملية ال ُّجيب االنخراط يف العوملة دون تردد ألهنا ظاهرة ح. )٨(»معرفية

, وهو ماض بنا أو هيمكن التقدم خارجها, إن األمر يتعلق بقطار جيب أن نركب
ُّها وال خريا كلها, فيها ما ُّ كلاوهذا يعني أن العوملة ليست رش. )٩(من دوننا ُ و هً

 وتوظيفه خلدمة ثقافتنا ولغتنا, وفيها ما هو سلبي علينا هإجيايب علينا استثامر
َّوإذا كان حديثنا يف املقدمة ركز عىل الوجه .  ما أمكنه أو التقليل منهُّجتنب آثار

. ُّالسلبي للعوملة فألن التخوف منها طغى لدى معظم الباحثني عىل التفاؤل هبا
ُّإال أن التفحص   ملضمونات العوملة ووسائلها حيملنا عىل االعتقاد املوضوعيَّ

سيام يف جماالت تعزيز اللغة   والبأن من املمكن بل من الواجب اإلفادة منها, 
ِّ وتثبيت مواقعها, إذ ال خيفى أن ثمة من الباحثني من ينبه عىل أن الرصاع العربية

ُّإن العمل عىل تسيد اللغة العربية وتعزيز الثقة هبا . )١٠(القادم هو رصاع لغوي
قة ألن فقدان الثقة باللغة كفقدان الث«والغرية عليها من أخطر املهام وأوالها, 

                                                 
 .٣٠١:  العرب والعوملة− م نقدي ي تقي− وملة واهلوية الثقافية  الع− حممد عابد اجلابري , د  )٧(
 .٣٢١:  العرب والعوملة− عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة − َّفهمية رشف الدين   )٨(
 .٣٠٦:  العرب والعوملة−  تقييم نقدي −  العوملة واهلوية الثقافية − حممد عابد اجلابري . د  )٩(
 .٣٤٢:  العرب والعوملة− فة أم ثقافة العوملة  عوملة الثقا− سهام الفريح . د  )١٠(
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ٍّ بأن العوملة هي حتد إنني أميل إىل االعتقاد. )١١(»ُّبالنقود هيز املجتمع من أساسه

ّأكثر مم إن العوملة الثقافية «: ًومل يبعد عن الصواب كثريا من قال. ُّا هي عدوُ
ًليست دائام عدوانا مقصودا وخمططا ومرسوما ً َّ ً ً  له يوجه إلينا الستالبنا حضاريا ً

ً ذاهتا بدال من ِّمن اخلطأ التنديد بالعوملة بحد«نا مع من يقول إن وأ. )١٢(»وثقافيا
ًدراسة وسائل اإلفادة منها ومن آلياهتا خلدمة أهداف إنسانية أكثر تقدما 

ّفاحلل يف رأي الكثريين يكمن يف االنفتاح عىل العامل دون التخيل عن . ًوعدال
  .ّبيات العوملة وسلبياهتاًوانطالقا من هذا سوف نبحث يف إجيا. )١٣(»َّاخلصوصية
ُّإن البحث سوف ينصب بالتخصيص عىل آثار تقانات العوملة : الثالث

ًبوصفها نظاما وليس عىل العوملة الثقافية من شابكة واتصاالت ومعلوماتية, 
 ,بأهنا انتقال الثقافات والتقانةُتمدي يف ذلك ما ذكر عن العوملة ومع. ااقتصادي

قل ه السيطرة يف حيوأن مما تعن..  السمعي املرئيوأن من مظاهرها اإلعالم
َّاالتصال, وأهنا تسري مسلح َ ُ واحلواسيب لكرتونيات ة بالقنوات الفضائية واإلَّ

ذا فسوف يتعرض البحث ول. اجلديدةووسائل االتصال ) نرتنتاإل(والشابكة 
  .دة بتقاناهتا ال بغاياهتا فحسبِّللعوملة متجس

                                                 
 .٢٨:  اللغة واالقتصاد−فلوريان كوملاس   )١١(
 .٣٥٤:  العرب والعوملة− عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة −ليىل رشف   )١٢(
 .١٨٠:  اللغة العربية يف عرص العوملة−أمحد الضبيب . د  )١٣(
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א: א

א א

بام هي وسائل اتصال وشابكة وحواسيب وبرامج يمكن اإلفادة من العوملة 
َّووسائل سمعية برصية, وإعالم فضائي, أيام  ية فائدة يف ميادين الثقافة العربَّ

ا تتيح لنا اختزال الوقت واجلهد حيث َّهنذلك أ«. عامة, واللغة العربية خاصة
, وأن ننرش ثقافتنا يف آنيا وكوكبياعلومة واإلفادة من املعرفة يمكن الوصول إىل امل

  : ومن أهم اآلثار اإلجيابية للعوملة.)١٤(»الوقت الذي تنقل فيه إلينا ثقافة الغري
.  تعليم اللغة العربية بالتقانات احلديثة وهي الفيديو واحلاسوب والشابكة)١

منا لغتنا ما تزال تقليدية, إن مل نقل سائل تعليان الناس يشكون من أن وًفكثريا ما ك
ِّبدائية, تقوم عىل كتاب مدريس غري مشو ِّق حينا, وعىل معلم غري متقن للعربية ٍّ ً

ولكن العوملة بتقاناهتا يف الفيديو واحلاسوب متكننا من تعليم العربية . ًأحيانا
إننا نعقد . ةوالعبارة املنطوقِّبدروس مشوقة توظف الصورة امللونة واحلركة املعربة 
نكليزية لغتهم األم, عىل إلمقارنة ظاملة بني إتقان أبنائنا لغتهم األم وإتقان أبناء ا
َّبعد ما بني وسائل تعليم العربية عندنا وعندهم, ثمة  أفادوا من التقانات السمعية ,ُ

  .البرصية أيام إفادة يف حني ما يزال أبناؤنا يعانون من تعليم تقليدي تلقيني
ُ فقد مكنت تقاناتوبالفعل,  املؤسسات التعليمية العربية َ العوملة بعضَّ

. لكرتونية لتعليم اللغة العربية تعتمد عىل تلك التقاناتإمن إنجاز برامج 
  :ونشري هنا إىل ثالثة إنجازات هي

 هت لتعليم العربية لغري الناطقنيِّجُالتي و) سلسلة العربية للجميع: (األول
  :برامج هية تَّهبا والتي تضمنت س

                                                 
 .٤٥٤:  العرب والعوملة− العرب والعوملة ما العمل? −شفيق األخرس . د  )١٤(
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ْوضع منهج علمي متكامل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا −  َ.  
  . تصميم موقع عىل الشابكة لتعليم ذلك املنهج بواسطتها− 
  .َّ إنتاج أقراص مدجمة تتضمن املنهج− 
  . برامج تلفزيونية للمنهج− 
  . برامج إذاعية للمنهج− 
ة عىل تطبيق ِّ برنامج دورات متخصصة لتدريب معلمي اللغة العربي− 

  .ذلك املنهج
  :وتضم هذه السلسلة

  . ثالثة كتب تعليمية بثالثة مستويات− 
  . لكلامت الكتب التعليمية تلكًاّ عربيً معجام− 
  . للكتب التعليميةًا مصورً, ومعجامًاّ صوتيًا ملحق− 
  . ثالثة كتب للمعلمني− 

د وق. تعليميةحصة ) ٣٠٠(العربية يف هذه السلسلة من خالل َّوتقدم  
ًوهو يطبق اآلن يف ثامنني مركزا. جز هذا املرشوع التعليمي اللغوي العامأن َّ 

  .)١٥(دولة) ٢٥(َّوكلية منترشة يف 
وتبدو هذه الربامج عظيمة األثر ألهنا من أنجع الوسائل لتعليم أبناء العرب 
يف املهاجر لغتهم العربية, فالعرب كادوا خيرسون اجليل الثالث من املهاجرين 

بسبب انقطاعهم عن لغة أمتهم, بعد أن كان اجليل األول منهم, من رواد العرب 
َالنهضة األدبية والثقافية املعارصة, ورسل ُ   . العربية إىل املهاجر والعامل كلهُ

ملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف جامعة الدول مرشوع ا: الثاين
                                                 

 .٢٦٠ −  ٢٤٦:  اللغة العربية أمام حتديات العوملة− حممد عبد الرمحن آل الشيخ . د  )١٥(
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 وموجهة ,لكرتونيةإة, ورقية ولغة العربيوهو كسابقه سلسلة تعليمية لالعربية, 

وأنا أتساءل أليس من حق أبنائنا واألجدى أن توضع . ًأيضا لتعليم األجانب
  ?قة لتعليمهم لغتهم األمِّهذه السالسل التعليمية املتقدمة واملشو

ذه املعهد العايل َّ نفوقد) برجميات تعليمية يف اللغة العربية(مرشوع : الثالث
ًتضمن برناجما لتقديم املباحث و ,نولوجية بدمشقللعلوم التطبيقية والتك َّ

 روائزو ,َّالنحوية بالوسائل السمعية البرصية مع تدريبات عىل املهارة اللغوية
ُّملعرفة مدى تفهم الطالب أو املشاهد املادة العلمية املعروضة ومدى كفايته 

اتية بني َّبعد أن عممت املعلوم, إنني أقرتح عىل وزارة الرتبية. )١٦(اللغوية
لكرتونية إ تعليم العربية الورقية إىل كتب ِّ أن حتول كتب,املعلمني والتالميذ

  .توظف الصورة والصوت واللون واحلركة يف تعليم أبنائنا
لتعليم العربية يف ) الدوالج(وثمة برامج تعليمية أخرى منها سلسلة 

  .)١٧(االسنوات الثالث االبتدائية حاسوبي
أي توظيف املعلوماتية واحلواسيب, بام هي من : ربية حوسبة اللغة الع)٢

وهنا نشري إىل ثالثة برامج متثل . تقانات العوملة يف حفظ اللغة العربية وتطويرها
  :هذا اجلانب من أثر تقانات العوملة يف العربية

ه فيبدئ العمل حاسويب  وهو معجم لغوي :اللغة العربية التفاعيل معجم − أ
 امللك عبد العزيز مدينةة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وبالتعاون بني املنظم

  ., واملعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيابالرياض
ِّ بدءا من اجلذر أو الكلمة, ثم يبني املدخل يقوم هذا املعجم عىل تقديم ً

                                                 
 ).١٩٩٧( دمشق − يل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيااملعهد العا  )١٦(
 .١٦١: ٣٠ جملة التعريب ع −  تعليم اللغة العربية املربمج باحلاسوب − ّفخر الدين القال. د  )١٧(
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 وكة ومشرتكه اللفظي والعبارات املسك,َّداللته املجردة, ومزيداته ومشتقاته, وضده

أو املصاحبة له, أو األمثال, ثم ترصيف الفعل يف كل الصيغ ومع كل الضامئر, 
ْكن للقارئ طلب املدخل, ويم.  داللة الكلمة بذكر املعاين املستحدثة هلاَرُّوتطو َ ُ

املدخل كأن يطلب اسم الفاعل أو الصفة املشبهة أو  ما يريد من ذلك ُثم طلب
ولن يقف هذا املعجم .  بالشكل التاموكل ذلك مضبوط. وهكذا.. اسم املكان

َّعند حدود املعاجم القديمة بل سيضم الكلامت املولدة واملعربة الشائعة,  َّ
وباختصار سيضم كل ما حيتاج إليه قارئ العربية, وسيجعل املعجمية العربية يف 

  .)١٨(َّمرحلة متقدمة ال تقل فيها عن معجميات اللغات احلية املعارصة
  :)١٩(ِّ ونعدد منها:سوبية اللغوية الربامج احلا−ب

  .ل الصويتبرنامج التحلي -
  .برنامج الضبط الرصيف -
  . برنامج الضبط اإلعرايب -
  .وهو مما زودت به كثري من احلواسيب. برنامج التصحيح اإلمالئي -

, عىل ما )جوجل( الذي طرحته رشكة )َتشكيل(ومن هذا النوع برنامج 
  .حيتاج إليه من تدقيق وحتسني

املنظمة العربية للرتبية ) وتنفذها(ًالنوع أيضا الربامج التي نفذهتا ومن هذا 
  :)٢٠(والثقافة والعلوم ضمن نشاطاهتا يف حوسبة اللغة العربية; ومنها

                                                 
 .٤٥: ٣٣ جملة التعريب ع −  نحو معجم حاسويب للغة العربية −مروان البواب . أ  )١٨(
 املؤمتر −  معاجلة اللغة العربية باستخدام تقانات الذكاء االصطناعي − سمر معطي . د  )١٩(

 .١١:  اللغة العربية يف عرص املعلوماتية− اخلامس ملجمع اللغة العربية بدمشق 
ة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف حوسبة اللغة العربية, إدارة تقرير عن نشاطات املنظم  )٢٠(

 .٢٠١٤العلوم والبحث العلمي, 
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  . نظام االشتقاق والترصيف يف اللغة العربية− 
  .للتحليل الرصيف) اخلليل( برنامج − 
  ).آية سبل( مدقق إمالئي للغة العربية − 
  . للغة العربيةِّ مشكل آيل− 
  . منصة لتحليل النصوص العربية− 
  ).سواك( الشبكة الداللية للكلامت العربية − 
  ).تشارك( الشبكة العربية للربجميات احلرة واملفتوحة املصدر − 
 :حمركات البحث بالعربية برامج −ج

 وكذا حمرك ,٢٠٠٦ي أطلق عام الذ) ايفصو(ونذكر منها حمرك البحث 
  .)٢٢( وحمرك صخر,)اإلدرييس(, وحمرك البحث )٢١()توبمك(ملجموعة البحث 
, وإغناء املحتوى )نرتنتإلا( الشابكة حفظ اللغة العربية ونرشها عرب) ٣

 .الرقمي العريب فيها
ًشكلت العوملة حتديا للغات العامل, وهو الكتابة عىل الشابكة التي تنافس 

وقد أفادت العربية من هذه .  باملحتوى الرقميِّميُسوهو ما . لورقيةبحدة الكتابة ا
التقانة العوملية أي الشابكة, يف أشياء تسهم يف احلفاظ عليها وعىل تراثها ونرشها 

راجع النرش ف عليها بعد تات الكتب العربية, فلم يعد ثمة خوأمهسيام   الو اعاملي
, وتزخر الشابكة اآلن بعرشات اآلالف من الكتب اإللكرتوينالورقي أمام النرش 

  :تمثيل ال احلرصنذكر عىل سبيل الالعربية, والنصوص  ينيومال
                                                 

 مؤمتر اللغة العربية يف عرص − الفجوة الرقمية يف املجتمع العريب − منصور فرح . د  )٢١(
 .١١: املعلوماتية بمجمع دمشق

 مر اللغة العربيةـ مؤت–وب ـــة باحلاسـة العربيـ اللغ–اك ـمة الدكـأمي. يم و دـنـدى غـن. د  )٢٢(
 .٦: واملعلوماتية بمجمع دمشق
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املسامة ) عدنان عيدان(ولعل من أشهرها مدونة : املدونات اللغوية العربية − أ

 إىل  هباالتي حتتوي أكثر من مليار كلمة, والعمل جار للوصول) بنك اللغة العربية(
 من خمتلف العصورًونة نصوصا َّت هذه املدَّوقد ضم. )٢٣(مليار كلمة) ١٥− ١٠(

األدبية والدينية مية التارخيية القديمة والوسيطة واحلديثة, ويف خمتلف امليادين العل
ِومثل هذه املدونات هي الب. واالجتامعية َّنية التحتية للغة العربية, وهي توفر مادة َّ

 .لغوية ضخمة ملؤلفي املعاجم اللغوية والداللية والتارخيية

, )٢٤ ()الذخرية اللغوية(مل به وهو مرشوع  العدئُوثمة مرشوع مشابه ب
ًوهدفه حوسبة كل املؤلفات العربية املطبوعة قديام وحديثا, وختزينها   أقراص يفً

سوف حتوسب كل الكتب واملجالت والصحف . مدجمة وحتميلها عىل الشابكة
يف وجهه ويف حال إمتام هذا املرشوع الذي ال تقف . ومن كل األقطار العربية

 والتي هي أقل بكثري مما ينفقه أثرياء العرب وبعض حكامهم − َّلتكلفة املالية إال ا
 سوف − ت غربية تعمل عىل حماربة العربيةعىل مباذهلم أو ما يتربعون به ملؤسسا

  .َّيكون للعربية قاعدة بيانات ومعلومات قل نظريها
 املؤسسات الدعوية أو الثقافية ضقامت بع: املكتبات اإللكرتونية −ب

التي تقوم عىل ختزين نحو عرشين ) املكتبة اإللكرتونية الشاملة(بوضع برامج 
 وزودهتا بربنامج , أقراص مدجمة وحتميلها عىل الشابكةيفألف كتاب مرجعي 

بحث يستخرج للقارئ الكلمة املطلوبة يف أي كتاب من كتب املكتبة أو فيها 
 ض شوائب كالتحريفه بعبد من أن تشوب  عمل يف بداياته, الوكأي. جمتمعة

وعدم الضبط يف مواضع, ولكن الفوائد التي تقدمها ط قَّالتصحيف والسو
                                                 

 مؤمتر اللغة العربية يف عرص املعلوماتية بمجمع −  مدونة اللغة العربية − عدنان عيدان . د  )٢٣(
 .٢٤: دمشق

 .١٠٤: ٤٧٤ −  جملة اللسان العريب −  مرشوع الذخرية اللغوية − عبد الرمحن احلاج صالح . د  )٢٤(
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  .ًيؤبه له كثريا لقراء العربية وباحثيها جيعل تلك الشوائب مما ال

يف األمم املتحدة, تنشئ ) منظمة اليونسكو(هذا املقام أن يف وجيدر التذكري 
ألمم املتحدة, وسوف تكون املكتبة ٍاآلن مكتبات إلكرتونية للغات الرسمية يف ا

  . واحدة منهااإللكرتونيةربية الع
 وتضم نحو أربعة :َّاملخزنة عىل أقراص مدجمة املوسوعات الشعرية −ج
وقليل ن الشعر العريب القديم واحلديث, معظمها مضبوط بالشكل,  بيت مماليني
 من الوصول ن القارئِّمكوهي مزودة بربنامج بحث ي. ُ سامعه يمكن مقروءمنها

مزودة بمعاجم لغوية هي  و,ًإىل بغيته انطالقا من كلمة يف البيت أو اسم الشاعر
وثمة مرشوع سينطلق من دمشق لتخزين سبعة ماليني . لرشح املفردات الغامضة

ًبيت من الشعر القديم واحلديث مضبوطة كتابة ونطقا, مما يسهم يف تقليل 
  .سيام بعض اإلعالميني  ن القراء والاألغالط اللغوية التي يقع فيها كثري م

 وشبكةاق واملشكاة واأللوكة ّركالو : املواقع اإللكرتونية الثقافية العلمية− د
  .ح أو البحثُّا التي يمكن العودة إليها للتصفوغريهاملعرفة الريفية 

وما من مؤسسة عربية تعليمية أو ثقافية أو إعالمية أو إدارية إال وهلا موقع 
 وهو ما جعل املحتوى الرقمي العريب عىل الشابكة يرتفع إىل نحو ,عىل الشابكة

% من املحتوى العاملي, وجعل اللغة العربية حتتل املرتبة الثامنة بني لغات ٣
  .)٢٥(متقدمة عىل بعض اللغات العامليةالعامل من حيث االستخدام 

 ًبنكا للمصطلحات,) ١٥٠( ففي العامل نحو : بنوك املصطلحات العربية− ه
. ن املقابالت العربية ملصطلحاهتا, وهي باملالينيِّوالبنوك الرئيسية فيها ختز

                                                 
 ندوة مرصد اللغة العربية − َّ خطة مرجعية ملرصد اللغة العربية − م حممد زكي خرض .د  )٢٥(

 .٢٠١٠ دمشق −بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
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الذي يضم ) باسم( اإلشارة هنا إىل البنك اآليل السعودي للمصطلحات وجيب

 والفرنسية اإلنكليزيةالعربية و: باللغات األربع مصطلح  ألف٦٠٠أكثر من 
 .علوم اإلنسانية واألساسية والتطبيقية ويف خمتلف الواألملانية, مع تعاريفها بالعربية,

  .والدخول إليه متاح للباحثني واملرتمجني
  : تسمية املواقع اإللكرتونية عىل الشابكة باللغة العربية−و

ويثبت جدارة العربية باحلوسبة وقدرهتا آخر ما صدر عن املنظامت الدولية 
وهي املنظمة  − دولية ال) إيكان(ُعىل مواكبة املعلوماتية والعوملة, قرار منظمة 

 − العلمية والفنية املوكول إليها إقرار أسامء املواقع اإللكرتونية والنطاقات
باألحرف العربية ألسامء النطاقات, فصار و عىل التسمية العربية َاملوافقة

وبدأت .  اسم املوقع والبحث عنه عرب الشابكة باللغة العربيةباإلمكان تسجيل
أول ) خليفة إمارات(كان موقع  و,قات بالعربيةمرص واإلمارات تسمية نطا

) إيكان(لو وللعربية, فطاملا كان مسؤًوكان هذا نرصا . )٢٦(ع بالعربيةوقاسم مل
يردون عىل طلبات العرب وغريهم لكتابة أسامء النطاقات باحلرف العريب, بأن 

  .)٢٧(ال وقت لدينا ملثل هذه الطلبات وأن عليكم تعلم اإلنكليزية
 ومن املفيد? عوملة يف إغناء العربية وترقيتها عىل دور الٍتقدم دليل كافأليس فيام 

التذكري بأن الذي أغنى العربية وطورها هم أبناؤها الذين استثمروا خصائصها 
ني يف ِّخرباء وفنيالذين يعملون و ,العظيمة يف االشتقاق والتوليد والتعريب

  .رشكات العربية اإللكرتونيةأو يف ال) كجوجل ومايكروسوفت(الرشكات العاملية 
                                                 

 − لكرتونية إلندوة اللغة العربية يف املواقع ا. نرتنتإل اللغة العربية يف ا−حسن م يوسف   )٢٦(
 .٢٠١٠ول األ كانون ٥دمشق 

 .١٠٠: للغة العربية والتقنيات احلديثةا − جممع اللغة العربية   )٢٧(



íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]æ<íéÊ^ÏnÖ]<í¹çÃÖ]<{<_<JJì…^Š}<|æ‚º< ٢٩٧
 كاعتامد ,قات فنية عىل الشابكةِّوَعُصعوبات ومنعم تواجه العربية بعض 

 للحروف العربية, وكتابة اهلمزات والتاءات, والتفريق بني النقطةَّترميز موحد 
 مصطلحات وتوحيدَّ وكتابة األعالم العربية باألحرف الالتينية, ,روالصف

لغة هذه الصعوبات تذلل واحدة بعد أخرى, فام من , ولكن )٢٨(املعلوماتية
, ولكن العقل العلمي اإللكرتونية وتعاين من صعوبات يف الكتابة عاملية إال

ّادة الصلبة قادر عىل ختطباإلر حَّاملسل  .ات وحل اإلشكالياتي املعوقٌ
ُّفالتحديات اللغوية الفنية عىل الشابكة تقل مع الزمن, وقد «  إن تم جتاوز أغلبهاَّ

  .)٢٩(»مل يكن كلها
وال ريب يف أن مستقبل اللغة العربية يرتبط باستخدامها املتزايد واجلاد يف «

ولن يمر وقت طويل حتى نجد العربية قد اختذت ... شبكات املعلومات العاملية
  .)٣٠(»مكاهنا يف شبكات املعلومات

 :هاُتَ العربية وعرصن تنمية اللغة)٤
 احلضارة اإلنسانية حتى حتمل معها  من مراحلٌ مرحلةُلما إن تدخ

والعوملة واحدة من هذه املراحل, . رواسمها الشائعةومصطلحاهتا وتعبرياهتا 
سيام يف حقول  وقد محلت معها مصطلحات وكلامت كثرية جديدة, وال

  . املعلوماتية واالتصاالت واالقتصاد
لامهتا ما ِّلقد استطاعت اللغة العربية أن تولد من جذورها اللغوية ومن ك

 عمدتُعب التوليد َاملرحلة احلضارية وعلومها, فإن صيصلح للتعبري عن هذه 
                                                 

 مؤمتر اللغة العربية يف عرص − قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة − حممد مرايايت . د  )٢٨(
 .١:  جممع دمشق− املعلوماتية 

 .١٠٧:  ندوة اللغة العربية والتقنيات احلديثة باملجمع األردين− مأمون حطاب   )٢٩(
 .٢١:  اللغة العربية والعوملة−عبد العزيز التوجيري . د  )٣٠(
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 تناَإىل التعريب اللفظي, فاغتنت العربية ونمت, ولعل أول ما نستشهد به عىل مقول

ْالعوملة(هذه هي كلمة   − وهبذه الصيغة − َّأمل كيف أوجدهتا العربية تن, ول)َ
كانت من ) العاملية(, مع أن كلمة )العاملية (ق بني هذا املفهوم ومفهومِّلتفر

ِّالتي ولدت ) املعلوماتية(ِّونثني بكلمة .  يف العربية املعارصةةَّاملولدات اجلديد ُ
ومل يكن ) أنفورماتيك(  العلم احلديث وتقابل املصطلح الغريبلتدل عىل ذلك
 –لعنكبوتية االعاملية الشبكة ( أو) الشابكة(ِّونثلث بكلمة . لٌهلا وجود من قب

  .َّالتي مل تزل غضة يف غرس الوالدة ومشيمتها) نرتنتإلا
َومن هذه املولدات العربية التي أ ال, اخللوي, ّاجلو: ت العربية كلامت مثلَرْثَّ
ِّبحث, مدون, نطاق ِّحمرك ِّ خمدم, ,َّالرسالة النصية, التواصل االجتامعي ْ ََ لكرتوين, إُ

ِّن أن نعدد من الكلامت ويمك...  ضوئي حزمة ضوئية, ماسح,لكرتوينإبريد 
حواه معجم  هي ما , هذا العلم ما يزيد عىل سبعة اآلالف مصطلحاجلديدة يف

 الصادر عن )معجم مصطلحات املعلوماتية(واحد من معاجم املعلوماتية وهو 
أن املعلوماتية من بَّ وغني عن التذكري ,)٣١(اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

 عن هذا العدد ما حواه معجم االتصاالت ُّلِقَوال ي. هرة العوملةأركان ظا
 الذي وضعته األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت ,السلكية والالسلكية

َّونقلته إىل العربية مؤسسات علمية ولغوية رسمية ْ ِعرصُيوأليس مما خيدم لغتنا . َ  هناْ
  يثة النشأة بلسان عريب مبني?داحلِّأن تدرس كلية املعلوماتية هذه العلوم 

ر النرش  بعد أن كانت دو ظهور طاقات فكرية وأدبية وبروزها)٥
احلكومية حتجر النرش إال عىل ما يوافق أنظمتها احلاكمة, وبعد أن كانت دور 

فقد فتحت العوملة الباب لكل . جيوهبا يوافق ما الالنرش اخلاصة ترفض نرش 
                                                 

 . دمشق− )٢٠٠٠ (١ ط−  معجم مصطلحات املعلوماتية − اجلمعية العلمية العربية للمعلوماتية   )٣١(
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ًربوا, وغالبا ما تكون كتاباهتم بلغة عربية ويعات ألن يكتبوا ّان والشابّبُّالش
إىل العربية عرشات  – بفضل العوملة − لة معارصة, ومعنى هذا أنه قد دخلسه

وهذا مما يغني لغتنا ويطورها, . األلوف من األقالم التي تلتزم العربية السليمة
حة, إن هو وية للتعبري باللغة العربية الفصيًمسوقا بعفِّفاملدون العريب جيد نفسه 

. ًأراد أن يكون كالمه مقروءا يف الوطن العريب كله ال يف قطره الصغري فحسب
حتريك وال يمكن أن ينكر أحد الدور العظيم لربامج التواصل االجتامعي يف 

  ..وغريمهاومرص  يف تونس األحداث
א: אא א

العربية من الثقافية عىل اللغة مله العوملة قد حتر كثري من الباحثني مما ِّحيذ
َولعل هذا ما مح. خماطر رات متل بعض املؤسسات اللغوية والفكرية عىل عقد مؤَ

  :وندوات ملقاربة هذه املسألة, ومنها
 ١٩٩٧ية  بدعوة من مركز دراسات الوحدة العرب:لعوملةندوة العرب وا − 

  .بريوت − 
َّ بدعوة من جممع كلية الدعوة :)ديات العوملةاللغة العربية أمام حت(مؤمتر  − 

  .٢٠٠٥بريوت  –اإلسالمية واملجلس العاملي للغة العربية 
بدعوة من جممع اللغة العربية : مؤمتر اللغة العربية يف عرص املعلوماتية − 

  .٢٠٠٦بدمشق 
 بدعوة من جممع اللغة العربية :)اللغة العربية والتقنيات احلديثة(ندوة  − 
  .٢٠٠٨ − األردين
 برعاية السيدة :العريب الرقمياملؤمتر الوطني األول لصناعة املحتوى  − 

  .٢٠٠٩حزيران −دمشق  −نائب رئيس اجلمهورية 
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 بدعوة من األمانة :)لكرتونيةإلالعربية يف املواقع اإشكالية اللغة (ندوة − 

  .٢٠١٠دمشق  –الفنية جلامعة الدول العربية ووزارة اإلعالم يف سورية 
  .ةيد وهي كثرية ويف بلدان عربية عد:)اللغويات احلاسوبية(ات ندو − 

تعاين أكثر مما تعانيه اللغات األخرى يف «ويرى بعض الباحثني أن العربية 
 التي يراد هلا أن َنكليزيةإل اَهذا االجتياح الذي حتمله العوملة, وحتمل معها اللغة

أن العوملة تسعى إىل «كام يرى آخرون . )٣٢(»تصبح لغة العوملة الوحيدة يف العامل
حتقيق اهليمنة يف جمال االقتصاد والتقنية واالتصال, وتؤدي اهليمنة يف هذه 

بل إن بعضهم . )٣٣(» املعريف والثقايف واللغوياملجاالت إىل السيطرة يف احلقل
ِّبلغ به اخلوف والتعصب واالنغالق إىل أن يسمي آثار العوملة عىل اللغة والث َ ُ قافة ُّ

ْبالويالت( َ()٣٤(.  
َهم وال املتعصبني تعصبَّفِّن كنا ال نشارك املتخوفني ختوونحن, وإ ُّ هم, إال ِّ

ها العوملة وتقاناهتا ليس عىل العربية ْتَبد من أن نشري إىل سلبيات محل أنه ال
نكليزية التي يذهب كثريون إىل إلفحسب, بل وعىل كل اللغات, ومنها اللغة ا

  .ةأهنا لغة العومل
 ومن أظهر السلبيات التي محلتها العوملة ممثلة بالشابكة واهلاتف اجلوال

  :والفضائيات ما ييل
ًلالستغناء عنها غالبا, إذ من : ضعف اكتساب املهارات اللغوية )١

بعد املكتوب, هي ثقافة الصورة بدل  الواضح أن ثقافة العوملة هي ثقافة ما
                                                 

 .٧:  املقدمة− حتديات العوملة ممؤمتر اللغة العربية أما  )٣٢(
 .٣٠٧:  املصدر السابق−حسن النعمي . د  )٣٣(
 .٢٠٠٢ بريوت −  دار النفائس−  ويالت العوملة عىل الدين واللغة والثقافة −  أسعد احلمراين  )٣٤(
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َّة, فقلت احلاجة إىل الكلمة  املوحيِّت الصورة هي املعربة وهيصار. الكلمة

ت احلاجة إىل التعبري الشفهي والكالم َّالتي كانت أداة التأثري والتعبري, وقل
َّومن ثمً بالكتابة عىل الشاشة غالبا, جيري ألن تبادل اآلراء صار ,املتبادل  مل يعد َ

سوب الفرد بحاجة إىل تعلم اللغة إلجادة التعبري, كام أن اجللوس أمام احلا
َوالشابكة ساعات طواال دون كالم اكتفاء باملشاهدة أضعف  من سامع اللغة ً

امع, قبل أن َّومعروف أن اللغة ملكة تكتسب بالسوتعلمها باملحاكاة واملامرسة, 
 َ الصورة ثقافةُلقد أضعفت ثقافة. بالنحو والرصفتكون صناعة تكتسب 

  .الكلمة, مع أنه يف البدء كانت الكلمة
كام  − نكر أن للعربيةُ ال ي:ترسيخ العاميات العربية بكتابتهاحماولة ) ٢

يسود يف  مستويني مها املستوى الفصيح أو املعياري, الذي −  لغريها من اللغات
التعبري الرسمي واألديب والعلمي, واملستوى العامي أو غري املعياري الذي 

وقت الذي يسعى فيه ويف ال. يسود يف احلياة اليومية والتعبري عن بسائط األشياء
ْاملخلصون هلذه اللغة بمستوييها, للتقريب بينهام بغية الوصول إىل لغة وسطى  َ

 كام يف لغات األمم املتقدمة, تأيت ,تتضاءل فيها الفروق بني هذين املستويني
باعد بني هذين ُِت للكرتونية باللهجات العاميةإلبعض الكتابات يف املواقع ا

ٌإذ مل خيل عرص من العامية  − نا يف استعامل العامية فقط ر هليس اخلط .املستويني ْ
ٌّمنذ العرص اجلاهيل حتى اآلن, وكان املستويان يتعايشان جنبا إىل جنب كل  يف ً

َّ هو يف كتابة اللهجات العامية, ألن كتابتها  ولكن اخلطر− ميدانه ال يتعداه
ْ وقوننة أصواهتا وألفاظها وأشكال حروفها,تتطلب تقعيدها ِّيمهد بتحويلها  مما َ

ُت مقعدة, وعندما تإىل لغة مغايرة للغة األم, فام اللغات إال هلجا َّ َ  ن أي هلجةَقونُ
 تقسيم لغته اجلامعة إىل ًاقال يرتيضعوما نظن أن . ذاهتاتصبح لغة قائمة ب
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َّلغات, اللهم إال إذا كان جزءا من مؤامرة خارسة لن تفلح مهام مه  هلا دً

  . هذه األمة يف هذا العرصاخلارجون من جلد
 –مرحبا (أي كتابتها بحروف التينية كأن تكتب :  الكتابة العربيةَُةنَتْيَل) ٣
مما يغري بنية اللغة الرصفية والصوتية, ).  إيد موباراك–عيد مبارك (و) مرهابا

 أجهزة ِّلوُوإذا كان بعضهم قد احتج بخ. ناهيك بخصائص اللغة األخرى
تلك األجهزة مل ها من احلروف العربية, فإن تعريب االتصال يف أول ظهور

  .ًيرتك هلم حجة
ًوبام أن ثمة حروفا حلقية يف العربية ليس هلا نظري يف الالتينية, فقد ابتدع 

للعني ) 3(للقاف و) 2(بعضهم إحالل أرقام حمل تلك احلروف, فجعل الرقم 
ّومم. للحاء) 7(للخاء و) 5(و َّا يلحق باللِ َْ ) v( حروف الفاء املجهورة تنة إدخالْيُ

يف الكتابة العربية وبأحرف عربية ) g(واجليم املروية ) p(والباء املهموسة 
َّمغرية   : ملا قد نراه عىل شاشة الشابكةًا مؤسفً وهاكم مثاال..َُ

 ??RaMzZ:       3id milado la Abou 7meed عيد ميالد أبو محيد«
 Ahmad:         2e na3am أي نعم

RaMzZ:         wlak reto kil 3am w inte bi5er nshalla 

 ولك ريتو كل عام وأنت بخري انشا اهللا

 RaMzZ:         w nshalla ma وانشاهللا ما منحرتمك

mn7termak 

 Ahmad:         w ante b5eer ya rfe2e نت بخري يا رفيقيوإ

 Ahmad:          bs maf da3y tjeeb بس ما يف داعي جتيب هدية

hdyee 
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 .…p RaMzZ:         P 5alasخلص 

وال تكتبيل يش عىل حيط 
 الفيسبوك

Ahmad:         w la tektebly shi status 3al 

fb wall 

 Ahmad:         mafe da3y bnooooooob  بنوووووبما يف داعي

RaMzZ:         halla2 kint nazel 3al sha3lan jblak haieh bi 5000$ 

 .$٥٠٠٠ ـنت نازل عالشعالن جبلك هدية بهأل ك

P RaMzZ:        P 

 RaMzZ:        bas mnee7 la77a2tni بس منيح حلقتني

 Ahmad:         2e al 7amdella أي احلمد هللا

 Ahmad:         mnee7 la7a2tak )٣٥(»منيح حلقتك

 ملنفعة والتهجني هنا بمعناه السلبي وهو املعارض: ويَّالتهجني اللغ) ٤
ٌّا دائام, ولكنه رش حّتهجني رشاإلنسان, فقد ال يكون ال ً  دًتام يف مثل استيالً

وتبدو مظاهر التهجني يف استعامل . خملوق برأسني أو بطيخ بطعم حامض
ِّمسج يل, وسيف رق: (ية من مثلمفردات أو تراكيب دخيلة أو مجل أعجم ِّ مي َ

ْ وكنسل املوعد–عندك  َ َ ْ َ.(  
بية كغريها من اللغات ال تأبى االقرتاض من غريها, بام ونذكر بأن العر

َّيزيد من ثروهتا اللغوية ويسد حاجة تواصلية َّ َّلعربية يف ذلك منهجية ولكن ل. ُ
ْ بعد أن يعجز )٣٦(تقوم عىل إخضاع الكلمة ملقاييس العربية ونظامها الصويت ُ

                                                 
 ندوة اللغة العربية يف املواقع − نرتنت إل اللغة العربية يف ا− عن حسن م يوسف   )٣٥(

 .٢٠١٠ول األ دمشق كانون − لكرتونية إلا
القديم واحلديث  منهجية تعريب األلفاظ يف − ممدوح خسارة . د: ملعرفة هذه املنهجية ينظر  )٣٦(

 .م١٩٩٩ − دار الرسالة − 
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هجية فهو عن وضع مقابل عريب للكلمة األجنبية, أما اخلروج عىل تلك املن

ها ونستعملها من نحو ِرَجُها وبِرَجُبعْتدخيل قرسي كأن نأخذ الكلمة األجنبية 
  ...).َباور, ستاند, تاتش, موبايل(

  : ومن ذلكاالفتئات عىل القواعد النحوية وتركيب اجلملة العربية,) ٥
 تقديم االسم عىل الفعل يف اجلملة, ومع أن اجلملة االسمية مجلة عربية − أ
اب إىل ّالرتامجة والكت كثري من جينح −  وبتأثري اللغات الالتينية − إال أنه  ,أصيلة

 من اجلمل العربية يف حني ال %٧٥اجلملة االسمية التي صارت تشكل نحو 
 :من مثلً وكثريا ما نقرأ عبارات .)٣٧(%٢٣تجاوز نسبتها يف اللغة الرتاثية املعيارية ت
  .), االمتحان يبدأ يوم األحدفتتح املؤمتراالجتامع بدأ الساعة العارشة, الرئيس ا(

  ). الوزيرحَّمن جانبه رص(ري عىل متأخر, كقوهلم  عود الضم− ب
 بعد الظهر سيكون االجتامع, بعد( البدء بشبه اجلملة كقوهلم −ج
ري, ولكن األصل يف  عىل العربية كبٌوليس يف هذا ضري).  نلتقياملحارضة

َّ أما التكمالت فال تقدم إال لغرض بالغي ,املسند إليهأو اجلملة تقديم املسند 
  .أو حلاجة النظم

ْالذئاب يعوون: ( إسناد ضمري العاقل إىل غريه وبالعكس نحو−د ترك ... َ
َتقدمت الفرس اخليول وسبقتهم... األديب عرشة كتب منهم ديوانان ُ()٣٨(.  

يوجد (ال املساعدة مما ال رضورة له يف العربية كقوهلم  طغيان األفع−ه
املعلم ... َّم التوقيع عىل املعاهدةَت... هتامم باملسألة, وقع االجتامع بعد العارشةا

                                                 
 مؤمتر جممع اللغة العربية التاسع −  الكتابة العلمية باللغة العربية −ممدوح خسارة . د  )٣٧(

 .٥ص: ٢٠١٠بدمشق 
 اللغة العربية أمام حتديات −  أثر اللغات األجنبية والعربية املعارصة− جوزيف إلياس. د  )٣٨(

 .٣٤١: العوملة
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  ....!!).جرى االقتناع باحلل... سيحصل سفرنا اليوم... يكون يف الصف

بعد .... عندنا فرتة برس: (ِّ اإلكثار من الدخيل بال مسوغ, من نحو− و
َّأعطني كود الدولة...نامجالربيك نتابع الرب ُ...(.  

وآخر ) ليمسائ(مسؤول عىل  اخلطأ يف اجلموع والتثنية فذاك جيمع − ز
  ).كربتان(يثني كربى عىل 

ْ اخللط بني األفعال املعتلة اآلخر الواوية −ح فشاع قوهلم : اليائيةوَ
ْين(وفالن ).... يدعو( املوظفني بدل )الوزير يدعي( ْينعى(َّحظه بدل ) يعَ َ...(  

  :تبدو من اللغة وهي ليست كذلك لتكاد حتى ,شيوع األخطاء اإلمالئية) ٦
زات الوصل يف الكتابة اإللكرتونية, وحتولت كلها إىل فت مه فقد اخت− 

  .)ِ اإلقتصاد–ستقالل ِ اإل–ستعامر ِاإل(نحو مهزات قطع 
 وهلت قواعد كتابة اهلمزة فيكتب عىل األلف ما حقه الكتابة عىل وجت− 
  ).يلجؤون(بدل ) يلجأون: ( مثلالواو

ُ وضعف التمييز بني األلف املقصورة واأللف املمدودة والتاء املربوطة −  َ
  .والتاء املبسوطة

ِ ووصل ما−  ِّعب( حقه الفصل من الكلامت من مثل ُ ...  كرمالك–ييل َ
  .)..عقبالك
حبيبي ( وزيدت حروف يف الكلمة لشحنها بدالالت عاطفية نحو − 

 ما يظهر هذا عىل أرشطة ً, وكثريا)واذكروين بعرشين واو... بعرشين ياء
  .املراسيل يف الفضائيات اهلابطة

ً فكثريا ما وصف : اإلسهام يف ضحالة املحتوى العريب عىل الشابكة)٧
 الركيكة َّاملحتوى الرقمي العريب بالسطحية والتهافت, ثم تأيت هذه اللغة
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  .هم جديدسلغتنا بني عىل ِّوامللحونة لتزود الطاعن

املعروفة للمفردات  جة عن الدالالت اللغويةوازية خارظهور لغة م) ٨
ويعنون ) جريدة(أو أن يقال ) املوعد(ويعنون به ) الشارع(العربية كأن يقال 

وهلذه اللغة  ., دون أي عالقة جمازية بني الرمز واملرموز إليه)بضاعة ما(به 
  .ًانعكاسات اجتامعية وأمنية أيضا

ْيو (ُويلحق هبذا االختصارات الكتابية كان يكتب أو ) يوم(به ويريدون ) َ
إىل االبتسام بنقطتني وكذا ترميز االنفعاالت, كأن يرمز . ًاختصارا جلامعة) جا(

  ].: ([س و, وللحزن بنقطتني يظاهرمها ق]: )[ قوس امينفتح عليه
א: א א א

  : وذلك ألسباب,)ال(اجلواب 
ٌين موجهإن كل إنجاز تقا )١ ِّ أصال خلري البرشية ال لرشهاَّ كن جرت ول .ً

َّوجسوا خيفة من كل ظاهرة حضارية, أو إنجاز تقاين, عادة بعض الناس أن يت
 مهاهتً بدءا من الطباعة التي ا, حقيقتهواَّلنوا عداءهم له حتى قبل أن يتفهموأن يع

َّ والتي عدها ,)٣٩(».بأهنا ستفيض إىل ابتذال الثقافة والعلم«ربيني بعض الغ
. )٤٠(», كام عدها نازلة من النوازلَّدسيسة دينية ومحلة تبشريية«بعض العرب 
َّرتومثل هذه ال  ن الغربينيْند ظهور املدارس إذ عارضها كثري مع«هات ترددت ُّ

هور عند ظكذا  و.)٤١(»سيام أبناء العامل الزراعيني  م اجلامهري واليل تعألهنا
 تلك اإلنجازات العلمية واحلضاريةينكر اليوم أن ن مولكن . اإلذاعة والتلفزيون

                                                 
 .٣٣:  تشكيل العقل احلديث− كرين برينتون  )٣٩(
 .١١١: ٢ فقه النوازل − بكر بن عبد اهللا  )٤٠(
 .١٨٥:  الطرق إىل احلداثة ترمجة حممد سيد أمحد−غري ترود هيملفارب  )٤١(
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َّا كلُ قيمة عن اكتشاف النار أو اخرتاع الكتابة التي عمت خرياهتَّمل تقل  األمم ُ
  ? الثقافاتَّلُوك

احلواسيب ( وعندما انترشت العوملة بمظهرها التقاين ,ويف العرص احلايل
 رةِّمما يتومهون من آثارها املدماخ َّري وضج الرصكَّعال الن) والفضائياتوالشابكة 

ًا أن كل إنجاز حضاري ّولكن الذي ثبت تارخيي. عىل العقيدة والثقافة واللغة
ّية يف خدمة هذه اللغة كام بينُّوتقاين كان يصب يف النها  يف حديثنا عن األثر اَّ
  .اإلجيايب للعوملة يف العربية

 ن تقارن كامية, ال يمكن أ إن السلبيات التي ذكرنا ألثر العوملة يف العرب)٢
دود هو وملة يف العربية تنترش يف نطاق حمإن سلبيات الع. ًوال كيفا باإلجيابيات

مواقع األفراد الذين جيهلون العربية, وبعض الفضائيات اهلابطة وبعض 
 صار بعضهم يبدع فقدوعىل العكس من ذلك . َّالرسائل النصية لشبان أغرار

ُّالرتسل (ن أديب جديد هو  ف مما قد يؤذن بظهوررات رسائلهيف اختيار عبا َ َّ
  .يف القديم) أدب التوقيعات (بعيديشبه إىل حد ) ْهتوفَامل

يكتب ما يكتب عىل الشابكة بالعربية السليمة بام ًوال يمكن أبدا مقارنة 
َّاملهجنات, ألنبالعاميات أم  ّ موقعا جادَّ ًا واحدا حيوي من املفردات والرتاكيب ً ً

ة أو املقبولة بقدر كل ما يكتب عىل الشابكة أو اجلواالت من تراكيب السليم
  .ومفردات خاطئة

َّ إن إشكالية اللغة العربية عىل الشابكة وغريها من تقانات العوملة هي )٣
راه عىل الشابكة وأرشطة املراسيل  فام نجزء من إشكاليات اللغة العربية عامة,

 إىل تقانات العوملة, بل إىل عوامل أخرى −طفق −ُّده َّوالرسائل النصية, ليس مر
ًما كان مستورا منها, فال يمكن حل إشكالية العربية غري كشفت العوملة 
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املعيارية عىل الشابكة وغريها إال بحل إشكاليات اللغة العربية عامة بحزمة من 

  .الوسائل أمهها
ًحل بدءا من  ويف مجيع املرا نرش التعليم ما أمكن باللغة العربية السليمة− أ

ية أجنبية أو بلهجة عامرياض األطفال وانتهاء باجلامعات, ألن التعليم بلغات 
, فام جتاورت لغتان إال أدخلت إحدامها سوف يكون عىل حساب لغتهم األم

ًفا عىل كتاباهتم الورقية أو الضيم عىل األخرى, وسوف ينعكس هذا األثر ضع
  .لكرتونية وأحاديثهم  الشفهيةإلا

ِّسيام التعليم اجلامعي الذي خيرج    وال كافة,هح التعليم يف مراحل إصال− ب
بذلك خمرجاته إال ضعيفة, واملدرسني واملعلمني, ألن التعليم الضعيف لن تكون 

  .تيجةَّكون اليشء علة ونحيث ي) بالدور الفاسد (ةام يسميه املناطقفيقع َن
لتعليم باعتامد هذا اإلصالح تطوير املناهج وتطوير طرائق اوسائل ومن 

الوسائل السمعية البرصية, وأن يكون اهلدف إكساب املتعلم املهارات اللغوية 
إننا بحاجة إىل برامج تعليم  «. قواعد النحو والرصف والبالغةوليس تلقني

تستلزم أساليب الذكاء االصطناعي القائمة عىل نظم معاجلة اللغة العربية ذكية 
  .)٤٢ (»... التشكيل اآليل− اآليل اإلعراب −الرصف اآليل: ًاّآلي

  :ًا تأكيد مقوالت ثالث هيّ أجد من الرضوري جد...ًوختاما
 بل ببناء العوملة الثقافية ال يمكن أن تواجه بالثقافة واللغة وحدمها, − ١

بخلق ثقافة جديدة أركاهنا الرتبية إال جمتمع علمي تقاين صناعي, ال سبيل إليه 
العوملة . ديمقراطية والفرادة واجلامعية والعمق القوميعىل قيم املواطنة واحلرية وال

  .الثقافية ومنها اللغوية تواجه بتحديث املجتمع العريب وعقلنته وعرصنته
                                                 

 .٢٧٠:  التقانة العربية وعرص املعلومات− نبيل عيل. د  )٤٢(
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 باالنكفاء عىل املوروث العوملة الثقافية ال تواجه بمقاربة سلبية, −٢

ىل مقاربة مل تتحول إ ق به كمنقذ, ألن تلك املواجهة خارسة يف النهاية, ماُّعلَّوالت
 كانت نتائجه األولية باهرة اث سالح ماض بال شك, ولكن أياإن الرت. إجيابية
َّ مسلح باملعرفة والعقالنية  ال يستطيع الصمود وحده أمام غزو جارففإنه

 ,َّقاربة اإلجيابية التي نعنيها هي مقاربة مسلحة باألدوات ذاهتاوامل. واإلبداع
َّوغريها من أدوات احلداثة اخلالقة املنتجة ال باملعرفة والعقالنية واإلبداع 

 .َّاحلداثة املقلدة املستهلكة

حال خلق لغة قوية متقدمة يف  فمن املاللغة صورة عن املجتمع, −٣
  اللغوي صورة من ضعفنا االقتصادي والعسكريضعفنا. جمتمع ضعيف متخلف

 يف جمتمع ,ينياللغومن هل تريدون أمثال اخلليل واجلاحظ واملتنبي . والسيايس
 ليس فيه أمثال البريوين واحلسن بن اهليثم والكندي من العلميني?

 من اهتزت ثقتهم باللغة العربية ننثر بني أيديًوأخريا أرى من املفيد أن 
  : أقوالإضاممةيف هذا العرص 

 وأوربيةإن عبقرية بعض اللغات اهلند«): سفندري(يقول اللغوي العاملي  − أ
لكن القيمة بية يف االنتشار هي نتيجة ألسباب عديدة, والسامية مثل العر

  .)٤٣(»اجلوهرية للغة هي بال شك أحد هذه األسباب
هناك مخس لغات فقط تشكل أمهية كربى «): إدوارسابري(ويقول مثيله  − ب

 .)٤٤(» واإلغريقية والالتينيةوالعربيةلنقل احلضارة هي الصينية والسنسكريتية 

) يليوجوزيسيالكام(ىل جائزة نوبل  عحلاصلاسباين  ذكر الكاتب اإل−ج
                                                 

 .٨٩:  اللغة يف عرص العوملة− أمحد الضبيب. د  )٤٣(
 .املرجع السابق  )٤٤(
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أن ثورة االتصاالت التي اختزلت الزمان ستؤدي إىل انسحاب أغلب اللغات 
قبل هناية القرن احلادي والعرشين ما عدا أربع لغات هي اإلنكليزية والفرنسية 

 .)٤٥(»والعربيةواإلسبانية 

: نذ قرنروائي اخليال العلمي الشهري قد قال م) جول فرن(وكان  −د
  .)٤٦(»العربية لغة املستقبل«

  
*   *   *  
@ @
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @
@ @

  . الكويت− )٨٢( عامل املعرفة −  كرين برينتون− تشكيل العقل احلديث − 
 الكويت −  عامل املعرفة− نبيل عيل.  د− الثقافة العربية وعرص املعلومات − 

٢٠٠١. 

 −حدة العربية  مركز دراسات الو−  أسئلة التطور واملستقبل− الثقافة العربية − 
 .٢٠٠٣ بريوت − ١ط

 دار الطليعة −يل شبرمع − ستجابة األصالة التحدي اال− قافة العربيةالث − 
 .٢٠٠٨بريوت 

 عامل − سيد أمحد ترمجة حممد − د هيملفارب غري ترو−ةاحلداثإىل الطرق  − 
 .٢٠٠٩املعرفة الكويت 

                                                 
 .٣٤٢:  العرب والعوملة−  عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة − سهام الفريج. د  )٤٥(
 .١٤:  دراسات يف العربية وتارخيها− حممد اخلرض حسني  )٤٦(
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 .٢٠٠٠ بريوت − ٣ ط−   مركز دراسات الوحدة العربية− العرب والعوملة − 

 .١٩٩٦ −١ط − مؤسسة الرسالة −  بكر بن عبد اهللا−  النوازلفقه − 

  عامل املعرفة− أمحد عوض:  ترمجة−  فلوريان كوملاس− اللغة واالقتصاد − 
٢٠٠٠. 

 أبحاث املؤمتر اخلامس ملجمع اللغة −اللغة العربية يف عرص املعلوماتية − 
 .٢٠٠٦العربية بدمشق 

 .ربية األردينمع اللغة الع جم− ة العربية والتقنيات احلديثةاللغ − 

 −  دار العبيكان بالرياض− أمحد الضبيب.  د− اللغة العربية يف عرص العوملة − 
 .٢٠٠٠ − ١ط

 منشورات املنظمة –عبد العزيز التوجيري .  د–اللغة العربية والعوملة  − 
 .٢٠٠٨اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم 

 .١٩٩٩ – ٤٧ العدد – الرباط –جملة اللسان العريب  − 

 العددان –يب املركز العريب للتعريب والتأليف والنرش بدمشق جملة التعر − 
 .٢٠٠٧كانون أول ) ٣٣( و ٢٠٠٦حزيران ) ٣٠(

 − السورية للمعلوماتية  اجلمعية العلمية –معجم مصطلحات املعلوماتية  − 
 .٢٠٠٠ − ١ط

 .١٩٩٨ دمشق – ١ ط− املوسوعة العربية − 

 مكتبة دار الفتح − حممد اخلرض حسني− عربية وتارخيهادراسات يف اللغة ال − 
 .١٩٦٠ − ٢ط −دمشق 

 دمشق −  دار الرسالة− منهجية تعريب األلفاظ العربية يف القديم واحلديث − 
١٩٩٩. 
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 −  املجلس العاملي للغة العربية− مؤمتر اللغة العربية أمام حتديات العوملة − 

 .٢٠٠٥بريوت 

 .٢٠١٠ دمشق −  أبحاث الندوة−ندوة مرصد اللغة العربية − 

 − فائس الن دار− احلمراينأسعد −الدين والثقافة واللغة العوملة عىل تيالو − 
  .٢٠٠٢ −بريوت

*   *    *  

  



− ٣١٣ − 

 
 
 

  أضواء على
   العربية يف جنوب اجلزيرة العربية دراسة اللغة

  للدكتور رفعت هزيم
 تصدير بقلم

 )∗(حممد حمفل. د.أ

بعد املداولة يف دمشق, ) جملة جممع اللغة العربية(اف عىل رشقررت جلنة اإل
 دراسة األستاذ الدكتور رفعت هزيم ببحوثها رشناملعهودة يف جلساهتا الدورية, 

هلجات اليمن, من األصول وحتى ظهور /  ذات الصلة الوثيقة بلغاتالثالثة,
 ,ها بالتعاقبرش خطة نىضوإليكم عناوينها بمقت) م٧/ه١− م . ق٧(اإلسالم 
العربية يف : أما عنوان الدراسة فهو . ثالثفٍ ثان  من عددنا العتيد, فعددًااعتبار

 .جنوب اجلزيرة العربية حتى ظهور اإلسالم
 نقوش املسند −١
 ابات الزبوركت −٢

 يةَريْمِاحل −٣

وث جلالء إشكالية املور) نقوش املسند(يسعى الباحث يف العنوان األول 
مية, من أقدم نقش مسند رضة والقتبانية واحلّياللغوي اليمني يف أصوله السبئ
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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 رص إىل العيضليف) م. أن بعضهم ذكر القرن التاسع قًم, علام.القرن السابع ق(

اللهجات من عربية / م, ومدى قرابة تلك اللغاتاحلمريي, قبيل فجر اإلسال
وملأثور أيب عمرو بن العالء ... ُالتنزيل احلكيم والشعر اجلاهيل أو بعدها عنهام

صداءها الالحقون ّضوع, فكانت اإلشكالية التي ردد أب األكرب يف إثارة املوصيالن
وما «...  ابن خلدون ومن جاء بعدهرصوغريه, حتى ع) اخلصائص(ّكابن جني 

 .» اليمن اليوم بلساننا, وال عربيتهم بعربيتنايصُلسان محري وأقا
 هبذه املثابة ِّيَريْمِ مع اللسان احلُّيُرضولقد كان اللسان امل«: يقول ابن خلدون

تشهد .  كثري من موضوعات اللسان احلمريي وتصاريف كلامتهرضوتغريت عند م
ر عىل أهنام لغة واحدة, ويلتمس وص الق ملن حيملهًاوجودة لدينا خالفبذلك األنقال امل

ية وقوانينها, كام يزعم بعضهم يف رضإجراء اللغة احلمريية عىل مقاييس اللغة امل
اشتقاق القيل يف اللسان احلمريي أنه من القول وكثري من أشباه ذلك, وليس ذلك 

  يف الكثري من أوضاعها وتصاريفهارضأخرى مغايرة للغة ملغة ولغة محري . بصحيح
ٌكام نالحظ, فخطاب ابن خلدون هو ترداد ملا جاء به أبو عمرو   )١(.»وحركات إعراهبا

  .)٢(وطي يف املزهرسي لدى الًاالحق ونفس االجتهاد نراه... بن العالءا
 :» اجلاهيلرصالع«ف يف ضييقول الدكتور شوقي 

لية ٌومل تكن ختتص هبذا الشعر يف اجلاهلية قبيلة دون غريها من القبائل الشام«
ْعدنانية أو قحطانية, وآية ذلك أننا نجد الشعراء موزعني عليها, فمنهم من ينسب  ُ
ّإىل القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندي وعدي بن رعالء الغساين  َْ ّ ِ

                                                           
 .٥٤٩ − ٥٤٨, ص ص ٢٠٠٤, دار الرشق العريب, حلب املقدمةابن خلدون,   )١(
ًة لغة وكتابةالعربي :انظر دراستنا  )٢( , جملة الرتاث العريب عدد خاص مزدوج, اللغة العربية ً

. م١٩٩٨/ه ١٤١٨, دمشق٧٢−٧١واللغات األخرى, احتاد الكتاب العرب, العددان 
 . وما بعدها٣٨ص 
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ْواحلارث بن وعلة اجلرمي ا ْلقضاعي ومالك بن حريم اهلمدَ َ ِ َ اين وعبد يغوث ُ

ِ وعمرو بن معد يكرب املذحجّاحلارثي النجراين والشنفرى األزدي ْ َ ْ ي, أما من َ
ُ وعىل شاكلتهم من ينسبون إىل , وربيعة فأكثر من أن نسميهمرضُينسبون إىل م

 من جرى يصونحن ال نستطيع أن نح. األوس واخلزرج القحطانيني يف املدينة
ّوخييل إىل اإلنسان أن الشعر مل يكن ... فقد كانوا كثريين ٍلساهنم بالشعر حينئذ,

ية عند رضامل(الفصحى حلمريية واب وفيام يتعلق .»...)٣(ٍ عىل أحد منهميصستعي
اجلنوبية  واللهجات العربية... «: يقول األستاذ حممد األنطاكي) ابن خلدون

 اللهجاتف ٍّوعىل كل...  هلجة واحدةًاإهنا مجيع: شديدة التشابه, حتى ليمكن القول
تلف عن الفصحى بأكثر مما ختتلف اليمنية مجيعها هلجات عربية صحيحة ال خت

ْهلجتا متيم وقريش أو أسد وهذيل َ ُ)٤(...«. 
 :لقد قسم النسابون العرب خمتلف قبائل شبه اجلزيرة العربية الشاملية إىل

ٍية وقحطانية يمنية, وكم من مرة نرى هؤالء النسابني خيتلفون يف أصل رضعدنانية م
ٍوألسباب ... عمْثاعة وخُعة وقضزاُكخ: بعض القبائل, أهي عدنانية أو قحطانية

كانت بعض القبائل هتاجر من اجلنوب ) اع عىل الكأل واملاءرص(ة سياسياقتصادية و
وجاء يف األخبار أن السبئيني واملعينيني قد وضعوا منذ أزمان ... إىل الشامل أو غريه

ن إىل املنطلق من اليم) طريق البخور والتوابل(مبكرة حاميات لتأمني سالمة قوافل 
سبأ وذي ريدان «شامل اجلزيرة العربية وحتى بالد الشام والرافدين منذ عصور 

ومن هذه ... »ل العرم وخراب سد مأربسي«, قبل أيام »موت واليمناترضوح
َأقوام كندة(القبائل  ْ  ,موت وإياد من نجران, نجدها يف ربوع هنر الفراترضمن ح) ِ

ًوبعض األزد وصل إىل عامن إضافة إىل شام ل اجلزيرة كاألوس واخلزرج, وكذلك ُ
                                                           

 .١٨٦, ص١٩٧٦, دار املعارف بمرص, العرص اجلاهيلشوقي ضيف, تاريخ األدب العريب, .د  )٣(
 .١٠٠ص , ١٩٦٩, مكتبة الشهباء, حلب العربية يف فقه اللغةالوجيز حممد األنطاكي,   )٤(
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 نجد بني خلم واملناذرة التنوخيني يف جنوب عىل حنيالغساسنة يف بالد الشام 

ّوقضاعة وهبراء وجهينة وبيلئ ِّطي: ومن القبائل اليمنية املهاجرة... العراق َ ُ ُ وجذام ُ
ُوكلب وعاملة وخزاعة, مجيع أقوام هذه القبائل قد انتقلوا من ربوع قحطان  إىل بالد ِ

ُبل واختلط هبم القبائل ) القحطانيني(ولقد جاور هؤالء ... عدنان والشام والعراق
َية, كقريش يف مكة وثقيف يف الطائف وبكر وخمتلف عشائرها من رضالعدنانية امل

ْبني عجل وحنيفة و ان وذهل, أولئك الذين ورد ذكرهم يف الياممة والبحرين, يف بشيِ
 واجلزيرة الشامية ًاٍ بكر وربيعة يف شامل بالد الرافدين غربسامءأفجر اإلسالم ونجد 

ِ تغلب يف بالد الشام, وكنسىوهل نن... لخإِ, يف املوصل وآمد ًاقرش ِ ْ ْانة وهذيل َ َ ُ
ْبجوار مكة, ثم قبائل قيس عيالن يف نجد من هوازن إىل سليم وعامر وعشا َ ُ ِ ئر َ

ْكالب وعقيل وعبس وذبي ْ ُْ ََ ُ  ...لخإان ِ
َال جرم َ األلف الرابع ( أن عامل شبه جزيرة العرب كان, منذ فجر التاريخ َ

ية متبادلة ومتعاقبة بني أقوام سائر أصقاعه, رش هلجرات بًا رحبًاميدان) م.ق
 إىل شتى أنحاء − ام يف شاملهسيال  −ية التي انطلقت رشًإضافة لتلك املوجات الب

ناء إىل وادي النيل, سية بالد الشام والرافدين, وعرب البحر األمحر وشبه جزير
 ولنا .»اهلجرات السامية«اق اسم رشتلك املوجات التي أطلق عليها أهل االست

 التسمية السامية رسبعد أن أطلق شلوت )*(غة املوصوف وصفتهصيّحتفظ عىل 
هؤالء مواليد بني نوح وسام وحام «: )١٠/١سفر التكوين (» التوراتية«

                                                           
مل يكن عامل شبه اجلزيرة العربية «.  وما بعدها٤٤, ص ًالعربية لغة وكتابة: انظر دراستنا  )*(

  بالدًا عىل ما نعهده اليوم يف حدود اململكة العربية السعودية, بل كان يشمل أيضًمقترصا
ًاعتبارا من )  سنة٥٠٠(عالقة له بموجات برشية تنطلق كل األمر الهذا  و,الرافدين والشام

) سامية( أما صفة .ًم بل كان جوالنا غري منقطع يف كل االجتاهات.منتصف األلف الرابع ق
  ».طلقها شلوترس يف هناية القرن الثامن عرشأفهي تسمية معارصة وهي توراتية 
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قني رش حذوه بعض املست, حذا» الطوفان هلم من البنني بعدويافث ومن ولد

ِإرنست رن(ويف مقدمتهم  ِ يف اللغات « يف موجزه املعروف) E.Renanان ْ
 املقرر ,»ملدخل إىل اللغة اآلراميةا« وعندما أصدرنا كتابنا اجلامعي .»السامية

ّومما ال شك فيه أن «, استدركنا قائلني ١٩٧٢لطالب التاريخ واآلثار يف عام 
 جاء يف التوراة كام، Monogénisme» ّرية الواحدةُالذ«الساللة مفهوم وحدة 

 ىضّية, قد تفرع كل واحد منها فيام مرشوالذي يفرتض أن خمتلف األجناس الب
يان ذلك املفهوم الباطل, الذي دحضته رسمن مثال أصيل واحد, قد ساعد عىل 

 )٥(...لخإية, خمتلف الدراسات املقارنة يف املجاالت العرقية واللغوية والتارخي
 يف ,»الروض املعطار«ويفاجئنا احلمريي, من أسالفنا العلامء, يف معجمه 

َمهموز األلف وال هيمز, يف اإل: الشام«فيقول » بالد الشام«تعريفه السم  قليم ُ
ًاخلامس, قيل سمي شاما لشامات هناك محر وسود ِّ ومل يدخلها سام بن نوح  .ُ

ِّ من اختطها فسمإنه أول: فإنه قال بعض الناس. قط ُ  سنييت به, واسمه سام بالَ
ِّفعر ِانظر املعجم اجلغرايف يف الروض املعطار [ )*( املعجمةشنيشام بال: بت فقيلُ

, حتقيق الدكتور إحسان عباس, مكتبة لبنان الطبعة ّيَريْمِ للحيف أخبار األقطار
                                                           

 ١٤١٢−١٤١١شورات جامعة دمشق , مناملدخل إىل اللغة اآلرامية حممد حمفل, :انظر  )٥(
لغات الوطن العريب « اقرتح بعضهم ٦−٥ صم, الطبعة اخلامسة, ص١٩٩٢− ١٩٩١/ه

 . »لغات سامية« من ًاعوض» العروبية«أو » القديم
, إصدار األمانة  البرشىاألسطورة والتاريخ, من ذاكرة احلجر إىل ذكر: دمشقيف كتابنا,   (*)

إنه ألمر عجيب ...  «١٧ص » ٢٠٠٨ العربية,دمشق دمشق عاصمة الثقافة«ِ لـالعامة 
ّأول من اختطها, وعرب االسم فأصبح» سام«ن إمدهش لدى احلمريي عندما يقول  ُ 

ال ندري هل كان للحمريي اطالع ما أو معرفة بلغة مرشقية ... بالشني املعجمة» شام«
شومو باآلشورية  «فنقول: ًان هذا األمر كان شائعأًيانية مثال, ونحن نعلم رسقديمة كال
رأس وهكذا يكون / عن مخسة وروشًاالسم ومحشة عوضإىل اإشارة » يانيةرسوشام بال

 .ًاالشاميون وارد/الساميون» التبادل«
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 ].٣٥٥, مادة الشام, ص ١٩٨٤الثانية 

ورهم يف الكشف عن وثائق اليمن قبل اق ودرشأهل االستُّوفيام خيص 
بيني حقهم األورمل يغمط الرواد ) د رفعت هزيم.أ(اإلسالم, فصاحب الدراسة 

 يف جممع اللغة ًاقلنا يف حفل استقبالنا عضو.  بفضلهمًاوذكر العديد منهم معرتف
فمنهم ... قنيرشلقد تقاعسنا وألقينا املسؤولية عىل كاهل املست«: العربية بدمشق

فه سير َهَشولكن البعض اآلخر ... ننكر فضلهمدى املهمة بأمانة ونحن ال من أ
  )٦(»..., حتى برتاثنا العريب اإلسالميًاوراحوا يعيثون فساد... السام

َّنعود جمدد  )األستاذ مقبل التام عامر األمحدي(يقول . اقرش إىل أهل االست ًاُ
ُت والزبر املتوارثة ّالجِّالس«ها يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق رشٍيف دراسة ن ُّ

 :٣٠١الصفحة » ٢, اجلزء ٨٢ املجلد من اجلاهلية يف اليمن
ٌمل خيل أوان من املرتابني «  حذوا حذوهم ًاقني كانوا أو عربرش مست–ُ

 يف معرفة العرب الكتابة وممارستها وتعاطيهم إياها حني −واقتفوا آثارهم
القدح يف اللسان العريب, وإلباس ّيرومون من وراء ذلك كله  ظهور اإلسالم,

 .هَتَّبُأهله لبوس اجلهل وس
 ًاُوهلذا مجع يف هذا البحث ما يدل عىل معرفة العرب الكتابة وتوارثهم كتب

 من ًامن اجلاهلية, حوت أنساهبم وأخبارهم وأشعارهم, واختري اليمن صقع
يشهد ٍذا الصقع من ماض عرب ليكون جمال هذا البحث ملا هلأصقاع جزيرة ال

ِعىل أن أهله رزقوا معرفة الكتابة يف جاهليتهم وإسالمهم, وتوارثوا مادهتا  ُ
ُمساند وسجالت وزبر ُ , حتى انتهت إىل علامء القرنني الثالث والرابع اهلجريني ًاَ

 .»يصخه احلنبشيكاهلمداين و
                                                           

 .٢٠٢م, ص ٢٠٠٩/ ه١٤٣٠, ٤, اجلزء ٨٤جلد امل, دمشق, جملة جممع اللغة العربية  )٦(
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 ّوقد أنكر جواد عيل, حني حتدث عن تدوين«): ٣٢١/٣٢٢الصفحة (ويف 

 أن تكون ]٩٥− ١/٩٢املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم [التاريخ اجلاهيل 
ًشعار فيها فدفعها مجلة,  مما حوت, أما األًاهذه السجالت جاهلية, وأنكر كثري

ً عىل قصائد منقوشة, فضال −  يف حينه −  قني مل يقفوارش, سوى أن املستٍءيشال ل
 ًاعىل تضعيفهم العلامء العرب واهتامهم إياهم باجلهل بتارخيهم ولغتهم, وكثري

 ...  يناقشهاامّقني, وقلرش بآراء املست−  رمحه اهللا −  ما كان يؤمن جواد عيل
ْوقد نقل اهلمد« ):٣٢٣/٣٢٤صفحة ال(وجاء يف  ًاين يف تآليفه مادة غزيرة َ ً

ٌّواملساند, حرينادرة عن النقوش  ٍ مقال مفردَ هبا أن تكون مادةَ ٍ خالص, وقد ٍ
ٍت منها ما انتهى إلينا يف كتبمجع ُ ُ ونعرض فيها معرفة  قون,رش وقف عليها املستُ
ْاهلمد َاين بلسان محري قراءة وكتابة وقواعدَ ّ ولغة, وندفع عنه معرة اجلهل التًً ََ ي ما ً

َّقون ومن لف لفرشفتئ املست  .»هبام يتهمونه ُهّ
األمحدي يف جملة جممعنا بعدة شهور,  عامر مقبل دراسة األستاذ رشَوبعد ن

شعراء محري, أخبارهم «ناقش باحثنا أطروحته لنيل مرتبة الدكتوراه وعنواهنا 
 .»وأشعارهم يف اجلاهلية واإلسالم

  يف الرتاث اللغوي قبل اإلسالم, أغتنم الفرصة للتذكريًاباحثبوصفي و
 :ّ عربيني شد انتباههام عامل نقوش شامل اجلزيرة العربية قبل اإلسالمبمصنفني لزميلني

عمل يف البدء يف دوائر اآلثار ) حممود حممد الروسان(أردين وهو : األول
 قبل أن ينتقل إىل العمل يف عامل اآلثار واملتاحف ١٩٧٨األردنية حتى عام 

ّمصنفه ) سم اآلثارجامعة امللك سعود كلية اآلداب ق(ت له رشحيث ن. السعودية
 وهي رسالته للحصول عىل درجة ,»القبائل الصفوية والثمودية, دراسة مقارنة«

 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣يف عام ) قسم التاريخ بجامعة امللك سعود(املاجستري يف 
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ِالذيسليامن بن عبد الرمحن  .د.أ(باحث سعودي وهو : والثاين , وقد )يبَّ

مدونة النقوش النبطية يف اململكة «)ه١٤٣١دارة امللك عبد العزير (ت له رشن
 . صفحة١٤٦٧ − ٧٣٤,  ٢ج+ صفحة  ٧٣٤ , ١ج:  بمجلدين»العربية السعودية

ًمل يكن عامل شبه اجلزيرة العربية معزوال عن بالد الرافدين والشام, ومن 
ْ نبونيدَّنأاملعروف,  ُِ , آخر ملوك الساللة البابلية احلديثة ) م. ق٥٣٩−٥٥٩( )٧(َ

ٍم قد غادر بابل عاصمة مملكته, جلولة يف بالد . ق٥٣٨− ٦٢٦) الكلدانية(
 يف )*(الشام, قبل أن ينتقل إىل شامل شبه اجلزيرة العربية ليقيم يف واحة تيامء

واإلشارة إىل بالد العرب الشاملية عديدة يف لوائح ملوك . أواخر أيام عهده
 نجد يف عداد )م. ق٨٥٣قرقر (ففي معركة . اإلمرباطورية اآلشورية احلديثة

. عىل رأس ألف مجل) جنديبو العريب(أعضاء احللف اآلرامي, عدو آشور, 
طرة عىل شامل شبه اجلزيرة سيومن امللوك اآلشوريني الذين بذلوا جهدهم لل

 رسجتلتفلي(العربية, إحدى حمطات طريق البخور والتوابل العاهل اآلشوري 
 ) .م. ق٧٢٦− ٧٤٥الثالث 

ومن األخبار الواهية للمؤرخني ما «قول ابن خلدون  أما بالد اليمن, فكام ي
ًينقلونه كافة يف أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أهنم كانوا يغزون من 

ًوذكر املسعودي أيضا أن ذا ... قراهم باليمن إىل إفريقية والرببر من بالد املغرب
 غزا − السالمعليه –اإلذعار من ملوكهم قبل إفريقش وكان عىل عهد سليامن 

أنه ... ّوكذلك يقولون يف تبع اآلخر وهو أسعد أبو كرب... املغرب ودوخه
                                                           

 . ١٠٠−٩٩, ص دمشق األسطورة والتاريخانظر,   )٧(
ْيامء شاميل شبه اجلزيرة العربية, جنويب دومة اجلندل يف جوف وادي التقع ت  )*( حان يف شامل رسُ

لقوافل بني شاميل شبه ل اً وقد اشتهرت طريق.شبه اجلزيرة العربية وجنويب رشقي األردن
 .اجلزيرة العربية والعراق وسورية
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َملك املوصل وأ َ ً, ثم غزاهم ثانية وثالثة ذربيجان ولقي الرتك فهزمهم وأثخنَ ً

كذلك, وأنه بعد ذلك أغزى ثالثة من بنيه بالد فارس, وإىل بالد الصغد من بالد 
وم, فملك األول البالد إىل سمرقند وقطع املفازة الرتك وراء النهر, وإىل بالد الر

, فوجد أخاه الثاين الذي غزا إىل سمرقند قد سبقه إليها, فأثخنا يف بالد صنيإىل ال
 قبائل من محري فهم هبا إىل هذا صني بالغنائم, وتركوا ببالد الًا ورجعا مجيعصنيال

 .روم ورجعخ بالد الَّو الثالث إىل قسطنطينية فدرسها ودالعهد, وبلغ
شبه الصحة, عريقة يف الوهم والغلط, وأوهذه األخبار كلها بعيدة عن 

 .)٨(بأحاديث القصص املوضوعة
وكان «: ً, حذو ابن خلدون قائالاألدب اجلاهيلف يف ضيوحيذو شوقي 

َاملعروف عن هؤالء العرب اجلنوبيني قليال, فهو ال يتجاوز إشارات و  ْت َدَرً
ية والبابلية واآلشورية ويف رص بعض اآلثار املعنهم يف العهد القديم ويف

كتابات املؤرخني واجلغرافيني من اليونانيني والرومان, ثم ما كتبه العرب عنهم 
 .)٩(»بعد اإلسالم, وختتلط به األساطري

مل تصدر مقولة أيب عمرو بن العالء عن زيغ منهجي أو ما شابه ذلك, بل 
وأبو ... ًآنفاكام جاء معنا . ك األيامعن غموض أخبار اليمن واضطراهبا يف تل

ة, مجع أشعار اجلاهلية رصهو من كبار علامء الب) ه١٥٢ت(عمرو بن العالء 
 واخلليل بن يسخ يونس بن حبيب والرؤاشيوهو أحد القراء السبعة, وهو 

...  أخذوا عنه األصمعي وأبو عبيدةالذينيه رصأمحد الفراهيدي, ومن معا
 »كليلاإل«وتناهت إىل سمعه أصداء أخبار  و جاء بعده, أ)*( اهلمداينرصلو عاو

                                                           
 .٢٢− ٢١ص :املقدمة  )٨(
 .٢٨ − ٢٧ص   )٩(
ْولد اهلم  )*( َ َ ِ  =  ٍمد احلسن بن أمحد بن يعقوب يف صنعاء من أرسة يمنية تنتسب إىلاين أبو حمَدُ
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... ًاُ يلقي أبو عمرو بن العالء كالمه جزافّال فاألرجح أ»صفة جزيرة العرب«و 

 ...»لكل عامل هفوة«: وكام قالوا
د رفعت هزيم ذات فائدة لغوية وتارخيية للقارئ . أن تكون دراسة أسىع

ُحتث الباحثني العرب عىل املالعريب, و  يف كشف الغموض عن الرتاث ًاُ قدميضّ
ٍاء بقراءة جديدة وبعيون عربية لنقوش املسند رضالتارخيي اللغوي لليمن اخل

 ...وكتابات الزبور

*   *   * 

                                                           
ا يف صعدة الواقعة عىل ان الشهرية يف جنوب شبه اجلزيرة العربية, ونجده شابَدَْمه قبيلة  =

اين يف د مل تكن إقامة اهلم.ة سنواتَّاحلج من صنعاء إىل مكة, بعد إقامته يف مكة عد طريق
غادرها إىل صنعاء حيث  البعض والنزاع الشديد مع شعرائها, ف, حلسدًاصعدة مرحية متام

َ يف سجنها, ضحية مكائد خصومه ودسائسهم٣٣٤ِّتويف عام  اين من د لنا اهلمّيتجىلو. ّ
. فهو مؤرخ وعامل باألنساب وجغرايف وشاعر وعامل آثار: ا موسوعيًاخالل مصنفاته عامل

 »الدامغة« ًاوله أيض»  جزيرة العربصفة« و »كليلاإل«: ومؤلفاته عديدة, أشهرها
 »مفاخر اليمن«و» ايندزيج اهلم«ً فضال عن »اإلبل«و  »عجائب اليمن« و»احليوان«و
عيل بن يوسف مجال (ونجد أخباره متناثرة لدى القفطي ... لخإ »واملاملك املسالك«و

 ونقل )كامءأخبار العلامء بأخبار احل(الوزير واملؤرخ يف كتابه ) م١٢٤٨/ ه٦٤٦الدين, ت 
 أشعار أهل طرب منامل(يف مصنفه ) ه٦٣٢ابن دحية حممد بن حسن الكلبي, ت (عنه 

 ويعترب ).معجم البلدان(يف كتابه ) ه٦١٩ياقوت احلموي ت ( وكذلك صنع ,)املغرب
, الشهري بدراساته عن احلضارة )١٨٩٣− ١٨١٣لويس شرب نجر (املسترشق النمساوي

 أفضل ما أنتجه العرب يف اجلغرافية إىل جانب كتاب )بجزيرة العر صفة (اإلسالمية كتاب
 .م٩٩٠/ه٣٨٠وتويف املقديس عام ) أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم(املقديس 



− ٣٢٣ − 

  
  
  

  العربية يف جنوب اجلزيرة العربية
  حىت ظهور اإلسالم

א א−א

 )∗(رفعت هزيم. د.أ

:  
ْمل يكن املتقدمون من اللغويني يتصورون أن العربية الفصحى يمكن أن تسبق  ُّ ّ ّ ِّ

َ احلجاز إىل −  من حيث املكان −  ْ وأن تتجاوز,َ العرص اجلاهيل−  من حيث الزمان − 
عن ذلك  ١٥٤رو بن العالء املتوىف سنة َّ وقد عرب أبو عم, اجلزيرة العربيةجنويب

 ,»!وم بلساننا وال عربيتهم بعربيتناما لسان محري وأقايص اليمن الي« :بعبارته املشهورة
ّومازال هذا املذهب جيد قبوال لدى بعض الباحثني املحدثني الذين يرون أن  َ ْ ً

 بل ]...الفصحى[ متام االستقالل عن اللغة العربيةلة ّاللغات اليمنية القديمة مستق«
تقارب بعض األلفاظ وتشابه «ّ, ويزعمون أن »!إهنا ليست من اللغة العربية يف يشء

بعض القواعد ليس إال كتقارب األلفاظ وتشابه القواعد بني عربيتنا الفصحى من 
  .»!ناحية والرسيانية والعربانية من ناحية أخرى

                                                           
ّسابقا, ورئيس قسم اللغة العربية ) األردن(ّرئيس قسم اللغات الرشقية بجامعة الريموك   )∗( ً

 .ًسابقا) اليمن(بجامعة تعـز
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٣٢٤
 وإىل ,وبة لغة اليمن القديم وهلجاته إىل جهل املنكرين هباويرجع إنكار عر

ّافرتاضهم أن األدب اجلاهيل هو أقدم ما وصل إلينا مصوغا بالعربية ً  وإىل ,ّ
ّادعائهم أن موطن نشأة الفصحى هو احلجاز ألن الفصحى عندهم هي هلجة  ّ ّ

ّولكن القراءة املتأنية للمصادر اللغوية والتارخيية تث. )١(قريش ّ ّبت أنه كان للعرب ّ
ّيف شاميل اجلزيرة العربية وجنوبيها هلجات عربية مكتوبة وأخرى حمكية منذ القرن  ّ

ِّولذا رأيت أن أقدم للقار .قبل امليالد −  أو الثامن –السابع  ً الكريم بحثا يف ئْ
ّ ويسهم يف تاريخ العربية قبل نشوء الفصحى وتكوهنا, يوضح هذه املسألةقسمني ّ, 

 أو عارصهتا يف صدر التي سبقتهاوابط بينها وبني اللهجات العربية ويبني الر
ِّ فإنه يعرف بالعربية يف األولّ فأما ,اإلسالم ُ ْالتي وصلت جنويب اجلزيرة العربية ّ

ِّإلينا يف نقوش عىل احلجر أو املعدن سامها املتقدمون  ّ  أو يف كتابات ,»نقوش املسند«ٍ
ّعىل عسب النخل وأعواد اخلشب سم ٍ أو يف نصوص قالوا إهنا ,»زبر محري«وها َّ

بعضها ببعض وكذلك هذه األرضب  مع بيان صلة ,»اللسان احلمريي«مكتوبة بـ
ِّفإنه سيعرف الثاين ّ وأما ,صلتها بالفصحى ُ ّ بعربية النقوش – وفق املنهج نفسه − ّ

ّالتي تركها لنا عرب الشامل يف بالد الشام وأطراف بالد الرافدين ويف شاميل 
ّالثمودية :  وسيشمل املجموعات األربع املعروفة وهي,اجلزيرة العربية ورشقيها

ّية واللحيانية واألحسائيةائوالصف ّ   . من النقوشُما يلحق هبا و,ّ
  

א−١
ًم لغة .ّكان عرب جنويب اجلزيرة العربية يستعملون يف األلف األول ق

                                                           
ِّانظر بحثا للمؤلف بعنوان   )١( , ّالنقوش العروبية القديمة:  يف»هل الفصحى لغة قريش?«ً

 .م٢٠٠٧ليبيا /ّجممع اللغة العربية
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٣٢٥
ِّعربية مكتوبة تنقش بخط املسند عىل األ ًُ ُ ّحجار أو املعدن يسمون ما يدون هبا ّ ُ ُّ

ُ أو حتفر بخط الزبور عىل ع;)٢(»نقوش املسند« َّ ِّ أعواد اخلشب َّب النخل وْسُ
ّيسمون كتاباهتا  ُزبر محري«ُ نعرف مدى قرهبا أو   وكانوا يتكلمون هلجات ال,»ُ

 وكان إلخواهنم .بعدها من تلك اللغة املكتوبة ألنه مل يصل إلينا منها يشء
 الشامل وبالد الشام وبالد الرافدين لغتهم العربية املنقوشة عىل الصخور عرب

ّ وال شك أن اختالط الفريقني أي عرب اجلنوب .وكذلك هلجاهتم اخلاصة هبم َّ
القرون يف جتارهتم ويف هجراهتم وتنقالهتم املستمرة عىل امتداد وعرب الشامل 

ّشامال وجنوبا يف أرجاء املرشق العريب أدى إىل ً ٍّ تأثري لغوي متبادل بينهام أسهم ً ٍ
ّ وتابعت هذه اللغة املشرتكة اجلديدة تطورها حتى .ّيف نشأة الفصحى وتكوهنا ْ

ّاكتملت وازدهرت يف القرنني السابقني لظهور اإلسالم عىل النحو الذي نراه يف 
ف كتابات عرب َ وتزامن ذلك يف جنويب اجلزيرة مع توق,األدب اجلاهيل
 ثم نزل القرآن الكريم .ّاحلكم احلبيش لليمنمدة  بعد انتهاء اتامًاجلنوب توقفا 

ْال شأهنا وارتفعت مكانتهاَعَ ف,بالفصحى ّلغة الدولة اإلسالمية  وأصبحت,ُ َّ, 
َّفأتاح هلا ذلك أن تنترش يف كل أمصار الدولة ْ فقضت عىل بعض اللغات ,ْ

َ وأقبل .سارْواللهجات فيها وأجربت بعضها اآلخر عىل التقهقر واالنح
ْ عىل كتاب اهللا الذي مل يعرفوا له من حيث – كغريهم من العرب –ّاليمنيون 

ّ وشغل أهل اللغة والتفسري والفقه ,ًلغته وأسلوبه ومضمونه مثيال من قبل ُ َ ِ ُ
َبتفسريه ورشحه لينشأ عن ذلك ما عرف فيام بعد باسم  ِ  ,»علوم القرآن«ُ

َفانرصفوا عن النقوش حتى بعد  ذلك ,هبا وصارت عندهم شبه جمهولةُ العهد ُ
                                                           

 يف »مسند« msnd وردت كلمة وقد.  Inscriptions Monumentalرشقون ّويسميها املست  )٢(
 .»نقش«ّالسبئية بمعنى 
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٣٢٦
َّأن النظر في مل يكونوا «ّداين وغريه عن النقوش يدل عىل أهنم ْمَهـام أورده الّ

ًيعرفون لغاهتا معرفة يقينية ْ وإن كانوا قد عرفوا معظم حروف اخلط املسند ,ًّ
ّ, أما االعتقاد أن لغة تلك النقوش )٣(»وكذلك بعض خصائص لغات النقوش

ّة فهو خطأ شائع ألن املقارنة بينها وبني النصوص احلمريية املّهي احلمريي ّ ّروية ٌ
  .تثبت أهنام شيئان خمتلفان

א− :א
تاسع عرش لنشهد اكتشاف وكان علينا االنتظار حتى أوائل القرن ال

ً فقد كانوا جيوبون املرشق العريب من أقصاه إىل أقصاه بحثا ,بيني للنقوشاألور
 من »العهد القديم«يف املصادر القديمة والسيام  ا ورد ذكرهعن شواهد مل

 إحدى ثامر –املختلفة  بلغاهتا− فكانت النقوش,أحداث وأشخاص ووقائع
ٍ الذي قام برحلة إىل )von Seetzen( ّ والراجح أن الباحث األملاين.ذلك البحث

ه يف  قبيل مقتلةبً من أرسل نقوشا من هناك إىل أورّاليمن حينذاك كان أول
وقد استطاع عرشات من الباحثني واملغامرين .١٨١١مدينة تعز أواخر عام 

املنتمني إىل جنسيات خمتلفة الذين زاروا املنطقة أو عملوا فيها يف العقود التالية 
ّاكتشاف كثري من املواقع األثرية والتنقيب يف بعضها ونسخ آالف النقوش من 

 )Halévy( ًكان من أكثرهم نجاحا الفرنيس و,ٍبقاع شتى يف جنويب اجلزيرة العربية
 الذي )Glaser( ثم النمساوي ,١٨٧٠ نقش يف رحلته عام ٧٠٠الذي نسخ زهاء 

, ثم ١٨٩٤ −١٨٨٢ نقش يف أربع رحالت بني عامي ٢٠٠٠نسخ زهاء 
 )D.H.Müller( أرسلت أكاديمية العلوم يف فيينا بعثة علمية إىل املنطقة برئاسة

 فرسانه َفكان أشهرّاألول من القرن العرشين ّأما النصف . ١٨٩٨عام 
                                                           

 .٤٦ ص,١٩٧٤, القاهرة دراسات يف اللغة العربية ,خليل نامي,  )٣(
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٣٢٧
 )C. Rathjens( و)van der Meulen( و)von Wissmann( الباحثون الثالثة

ً نجاحا عظيام١٩٢٧ًالذين حققت رحالهتم املتعددة بدءا من عام  ُ وبدأ إسهام .ً
الباحثني العرب يف هذا املجال بمشاركة خليل حييى نامي يف املتخصصني من 

 ثم بزيارة مماثلة ,١٩٣٦ية أرسلتها جامعة القاهرة إىل اليمن عام بعثة علم
وشهدت بداية النصف الثاين من هذا القرن . ١٩٤٧لزميله أمحد فخري عام 

 )W.F.Albright( َّا ضمً فريقا علمي»ّاملؤسسة األمريكية لدراسة اإلنسان«إرسال 
 تكشاف والتنقيب وآخرين للقيام بأعامل االس)A.Jamme(و )A.M.Honeyman(و

ً عىل أن هذه األعامل شهدت تطورا كبريا بعد أن نالت اليمن .ونسخ النقوش ً ّّ– 
 واالحتاد السوفييتي ة وإيطاليةأملانيوة ْ إذ أقامت فرنس, االستقالل–بشطرهيا 

ٌودول أخرى مراكز علمية دائمة يف صنعاء وعدن لتمكني الباحثني من العمل 
  .امعات واملؤسسات العلمية اليمنيةالئهم يف اجلبدون انقطاع بالتعاون مع زم

א− :א
ًوالطريف أن أول حماولة لقراءة هذه النقوش عدهتا نقوشا قبورية كوفية ً ً ّّ ّ  يف ,ّّ

ٍحني ظن بعضهم أهنا مكتوبة بشكل من أشكال اخلط املسامري  ّ غري أن.ّ
)W.Gesenius(  وزميله)E.Rödiger(  −اللذين كانا يدر ِّ سان اللغة العربية يف ُ

ْ معتمدين عىل ١٨٤١َّ متكنا يف عام – األملانية )Halle(جامعة  ً نقشا فقط من )١٣(َ
 ثم .ً قراءة صحيحة)٢٩(من حروف اخلط العريب اجلنويب الـً حرفا )٢٣(قراءة 

ِنرشت يف العقود التالية ثالث د ; أوالها راسات موجزة عن قواعد لغة النقوشُ
 )Halévy( والثانية بالفرنسية لـ,١٨٦٦− ١٨٦٥عامي  )E.Osiander(باألملانية لـ

− ١٨٧٦( عامي )W.Prideaux( والثالثة باإلنكليزية لـ,)١٨٧٤− ١٨٧٣(عامي 
َّ مما يدل عىل أن فك رموز اخلط اكتمل واستقر آنذاك,)١٨٧٧ َّ ّ ٍ أما أول كتاب .ّ ّ ّ
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٣٢٨
 )F. Hommel(َّيتضمن خمتارات من النقوش ودراسة شاملة للغتها فقد نرشه 

ّ يف كتاب نرشه باإليطالية )Conti Rossini( ثم حذا حذوه ,١٨٩٣باألملانية عام  ٍ
املخترص يف علم اللغة «ّ وأما أول كتاب بالعربية يف هذا املجال فهو .١٩٣١عام 

َ الذي نرش عام »العربية اجلنوبية القديمة ِ ; وهو ترمجة بحث باإليطالية ١٩٣٠ُ
ّوقد وسعت أكاديمية النقوش والفنون. ١٩٢٦ عام )I.Guidi( بالعنوان نفسه نرشه ّ 

َّمدونة النقوش السامية «اجلميلة يف فرنسا مرشوع  َّ)CIS(« الذي رشعت يف ْ
ْ فأضافت إليه حلقة رابعة خاصة بالنقوش ,١٨٨١إصداره باللغة الالتينية عام 

 ١٩١١ و١٨٨٩ :نرشهتا يف أربعة جملدات يف األعوام) CIH(ّاليمنية القديمة 
ّسجل النقوش السامية « وتزامن مع ذلك مرشوع .١٩٣١ و١٩٢٩و ّ)RES(« 

 فخصص نارشوه ثالثة جملدات ,١٩٠٠الذي بدأ صدوره باللغة الفرنسية عام 
 والسابع) ١٩٣٥(والسادس ) ١٩٢٩( اخلامس :منه للنقوش العربية اجلنوبية هي

ًثم أحلقوا به جملدا ثامنا) ١٩٥٠( َّ ثم حل حمل هذين .اًجعلوه فهرسا هل) ١٩٦٨( ً َّ ّ
ّمدونة النقوش واآلثار العربية اجلنوبية«بعنوان ٌاملرشوعني الكبريين مرشوع ثالث  ّ َّ« 

)CIAS(, وقد صدر املجلد األول منه عام ّ   .١٩٨٦. ثم املجلد الثاين عام,١٩٧٧ُ
 »ّاحلمريية« كـ,واستعمل املسترشقون تسميات متعددة لتلك النقوش

ّئية املعينيةالسب« و»ّالسبئية«و العربية اجلنوبية « حتى انتهوا إىل تسميتها احلالية »ّ
النقوش « يف حني يغلب استعامل مصطلح ,»)Old South Arabic(القديمة 

ّوقد تبني أن لغتها تشمل أربع جمموعات.  لدى الباحثني العرب»ّاليمنية القديمة ّ 
ّ سبئية ومعينية وحرضمية وقتبانية:كربى ّ ّ  وعند , بعضهم لغات وهي عند,)٤(ّ

ّ وهو املذهب الذي نرجحه ألن الفروق اللغوية بينها أقل ,آخرين هلجات ّ  كام –ّّ
                                                           

ّ األوىل قتبانية وأن ّ, والصحيح أن»ّالردمانية«و» ّاهلرمية« و»ّاألوسانية«ُيضيف بعضهم   )٤( ّ
 .سبئيتاناألخريني 
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٣٢٩
ّ من أن جتعلها لغات يستقل بعضها عن بعض–سنرى   وجعلهم ازدياد عدد .ْ

ّالنقوش املنشورة يقدمون عىل إصدار دراسات مفصلة للغتها وحمتواها ِ  فصدر ,ْ
ّيف املجال النحوي كتاب باأل وكتابان آخران  )١٩٤٣ ()M.Höfner(ملانية لـّ

 ملجال املعجمي, وصدر يف ا)٥()١٩٨٤ و١٩٦٢( )A.F.Beeston(ـباإلنكليزية ل
وثالث ) يف العام نفسه )Biella( و معجم ١٩٨٢املعجم السبئي (ّمعجامن للسبئية 

 ّويالحظ املرء أن. )٦()Arbash 1991 (ّللمعينيةورابع ) Ricks 1989(ّللقتبانية 
ّهو النقوش النذرية :  أحدمها,اجلمهرة الكربى من النقوش يتقاسمها رضبان

ْالتي تتحدث عن تقدمة معينة لآلهلة محدا ملا وهبت وأعطت ً ٍ ٍَّ ً أو شكرا عىل ;ّ
ٍ أو وفاء لنذر;ِّالرعاية والعناية  هو نقوش البناء التي تصف أعامل : واآلخر,ً

آلبار والقنوات والصهاريج واألبراج ّالبناء أو الرتميم أو التجديد للسدود وا
ّأما األحداث والوقائع . )٧(ً وسنورد الحقا أمثلة لكال الرضبني,وسواها
 النقوش من تضاعيفيف ًغالبا ّ وكذلك املسائل الدينية فإهنا تذكر ,ّالتارخيية

نجد هنا حوليات تارخيية عىل نمط حوليات امللوك   ألننا ال,شتى األرضب
 ّكديةّ دينية كتلك التي نجدها يف النصوص األَمِالحَ أو م,لينياآلشوريني والباب

  .واألوغاريتية
−:

 الذي –وقد حاول بعض املسترشقني أن جيدوا للخط العريب اجلنويب 
                                                           

صاحب هذا البحث , ونرش ١٩٩٢ األول عام Beeston خالد إسامعيل ترمجة لكتاب نرش  )٥(
 .١٩٩٥ترمجة لكتابه الثاين عام 

 Ricks وBiella, ومعجام )باإلنكليزية والفرنسية والعربية(املعجم السبئي ثالثي اللغات   )٦(
 . بالفرنسيةArbashباإلنكليزية, ومعجم 

 .املراجع مرسد يف الثاين  عنAvanzini بحثو األول رضبال عن Ryckmans 1964 بحث انظر  )٧(
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٣٣٠
ّيطابق اخلط العريب يف عدد حروفه وأصواته ويزيد عليه بحرف واحد يسمى  ُ

ّ أصال يف بعض اخلطوط السامية امل− السني الثالثة  ّستعملة يف الكتابة السينائية ً
 )Byblos syllabary(ّأو يف كتابة جبيل املقطعية  )proto-sinaitic(القديمة 

ُدون أن يقدموا دليال يثبت ذلك ْ ًْ ِّ  ولذا نستطيع القول إنه من ابتكار اليمنيني ,ُ
ً الذي كتبت به أيضا النقوش – ويتألف هذا اخلط .القدماء حتى يثبت العكس ْ ِ ُ

ّة الشاملية والنقوش احلبشية العربي  ال  فحسب)consonants( من حروف صامتة − ّّ
 إال إذا )vowels( وال يرد فيها حروف صوائت ,)٨(يتصل بعضها ببعض البتة

ًاستثنينا جواز استعامل حريف الواو والياء استعامل الصوامت تارة واستعامل  َ
ّويلة التي يسميها  وال يوجد فيها عالمة للفتحة الط,ًالصوائت تارة أخرى

وكانوا يطرحون األلف « : وقد أشار اهلمداين إىل ذلك فقال,املتقدمون األلف
:  رئم و:فيكتبون) رئام(لف وأ) مهدان(مثل ألف الكلمة إذا كانت بوسط 

 الرمحن وألف :اب املصاحف يف رسم احلروف يف مثلّ, وكذلك تبع كتمهدن
عىل األلف يف آخر  – إىل النقوش ً استنادا– وينطبق كالمه هذا ,)٩(»)إنسان(

ّ أما األلف يف أوهلا فهي مهزة القطع وجوبا ألن مهزة,ًالكلمة أيضا ً  الوصل ال ّ
ُويشيع إدغام النون يف احلرف الصامت الذي يليها . ًترد يف النقوش إطالقا

 ns’: و,»ِكندة« املنقلبة عن Kiddatأي  kdt : نحو,فينتج عنه تضعيف يف النطق
 كام أننا نجد .»أنثى« tt’أو ntt’ :و ,»ٌبنت« bt أو bnt:  و,» إنسان,ٌنسإ« s’أو 

ٍشواهد إلدغام الدال فيام يليها تاء أو ثاء يف ثالث من صيغ األعداد هي ً ً: ’ḥt 
 sdty  : و,»ٌّست« st أو sdt:  و»ستة« sttأو  sdtt: و,)ḥdt’املنقلبة عن (»واحدة«

                                                           
ْ وانظر صورة لنقش ٍ مكتوب باملسند يف ,»مونوغرام« الـاتُيستثنى من ذلك اتصاهلا يف كتاب  )٨( ُ ٍ ٍ ً

 .هناية هذا البحث
 .١٩٦, ص١٩٤٠, حتقيق نبيه أمني فارس, بريوت ٨ج: اإلكليلاهلمداين,   )٩(
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٣٣١
ن جنس واحد فعلينا أن نفرتض النطق وإذا تواىل صامتان م ,»ُّستون« styأو 

 ويلجأ العاملون يف تقعيد لغة هذه النقوش ويف فهم .بحركة تفصل بينهام
هلجات املهرة من ّنصوصها إىل املقارنة بالفصحى وباللهجات اليمنية بام فيها 

 لتذليل الصعوبة الناشئة − ّ والسيام يف احلبشة −ّطرة وباللغات السامية قوسو
ً الطويلة والقصرية معا, فإذا – أي احلركات –من الصوائت ّعن خلو اخلط 

 , بضامئر الغيبة− ًغالبا−أضفنا إىل هذا صعوبتني أخريني مها صوغ نقوش املسند 
ن القواعد املستنبطة منها وما فيها من نقص ناتج عن التلف أو الطمس أدركنا أ

ّ إىل درجة معينة –تستند  ًذلك أن قسام ال  زد عىل , إىل التخمني واالفرتاض–ٍ ّ
 )Graffiti(يستهان به من النقوش املنشورة هو من النقوش القصار أو املخربشات 

ًالتي ال تتضمن غالبا سوى أسامء األعالم وبعض  )Fragments(أو القصافات  ّ
  . مما يعني أهنا قليلة الفائدة يف املجالني اللغوي والتارخيي;َّاأللفاظ املكررة

−:
ّ معظم البحوث النحوية مقصورة عىل السبئية وحدهوما تزال ًّ َّا لقلة ّ

ّ, ولذا تلحق قواعد املعينية واحلرضمية والقتبانية النقوش املنشورة بغريها ّ ّ ُ ُ
ٍبشكل جممل بتلك البحوث ّولعل كثرة النقوش السبئية ترجع إىل أن السبئية  .ٍ ّّ ّ

ًتستعمل دون انقطاع زمنا طويال يزيد عىل اثني  ْظلت  فأقدم نقوشها ,ًعرش قرناً
 يف حني يرجع أحدثها ,ً أسبق منه قليالٍحقبةم أو إىل . قبعيعود إىل القرن السا

ّ وأدى ذلك إىل حدوث تغيريات لغوية ,إىل منتصف القرن السادس امليالدي
ّونحوية يمكن متييزها, مما جعل الباحثني يوزعون النقوش عىل ثالث مراحل 

 املرحلة املبكرة حتى ميالد املسيح عليه السالم :ّلغويةّزمنية متثل ثالثة عصور 
خط «ّ ومن سامهتا أن بعض نقوشها مكتوب بطريقة ,)ّسبئية القديمةوهي ال(
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٣٣٢
 فيكون اجتاه الكتابة من اليمني إىل ; أي بالتناوب»)boustrophedon( املحراث

عض احلروف ّمما يؤدي إىل انعكاس االجتاه يف باليمني إىل الشامل الشامل ثم من 
 حتى – وإليها يعود معظم النقوش – واملرحلة الوسطى ,كي يوافق اجتاه اخلط

 واملرحلة احلديثة حتى هناية العهد ,)ّوهي السبئية الوسيطة(أوائل القرن الرابع 
  .)ّوهي السبئية املتأخرة(هبا 

 يف رقعة – التي جتاوز عدد املنشور منها مخسة آالف –وتنترش هذه النقوش 
 يف حني ينحرص وجود أخواهتا الثالث يف مواقع ,ة من اليمن القديمواسع
ّ فقد عثر عىل معظم النقوش املعينية يف أطالل العاصمة ,قليلة ُ)qrnw( » خربة
  مركز املعينيني التجاري)العال( »ديدان«ً فضال عن ,»براقش« lty وا حالي»معني

 ّ أما النقوش القتبانية.م.اين ق ويرجع زمن أحدثها إىل القرن الث,يف شاميل احلجاز
َفأكثرها من وادي بيحان ووادي حريب املتاخم له من الغرب ووادي مرخة  ْ َ

 وأما النقوش .ّ ويمتد زمنها إىل أواخر القرن الثاين للميالد,رشقي بيحان
ُاحلرضمية فقد عثر عىل معظمها يف شبوة عاصمة دولة حرضموت ويف مواقع  ّ

َنق« و»العقلة«أخرى هي   ,»ريبون« و»خور روري« و»حصن الغراب« و»ب اهلجرَ
  .ويعود أحدثها إىل أواخر القرن الثالث للميالد

א− מ :א
ّوإذا كان النظام الرصيف يف اللغة يمثل عمودها الفقري فعلينا أن نقدم  ِّ ُ
ًعرضا جممال ألهم عنارصه يف السبئية كي نقارن بعد ذلك بينها وبني أخواهت  ,اً

  :ثم بني لغة النقوش والفصحى
 :الفعل واملصدر واملشتقات −١
ُ فالصيغ الفعلية تشري إىل استعامل األوزان− أ َّ: f‘l فعل َ َفعل : و) الثالثي(َ َّ
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٣٣٣
 ,»استعان« ’stml:  نحو,َ استفعلstf‘l:  و,»َ نارص,َساعد« kwn:  نحو,َفاعل: و
َتفعل و tf‘l:و َ تفعل: و»َتصارع« tsbṭ:  نحو,َتفاعل: َّ َ َ  – بأربع فتحات – َ

 الذي يقابل hf‘l:  و,»َالتزم« ktrb:  نحو,َ افتعلft‘l:  و,ّاملعروف يف احلبشية
َوزن السببية أفع ّْ  من حيث –وال ختتلف صيغ املصدر . )١٠(َل يف الفصحىَ

 »ٌهجمة« dwt‘:  نحو, إال إذا كانت خمتومة بالتاء, عن صيغ أفعاهلا–الكتابة 
ّ غري أن النون,)»َ هجم,اعد« dw‘ :من فعل(   .ًتلحق هبا أحيانا ّ

 , للمثنى املذكرf‘ly , للغائبةf‘lt , للغائبf‘l :ّويترصف املايض كام ييل − ب
f‘lty والياء فيهام تقابل ألف التثنية( للمثنى املؤنث(, f‘lw للغائبني, f‘ln 

  .»أتى« tw’:  و»بنى« bny:  نحو,وحيتفظ املايض الناقص بحرف العلة .للغائبات
ّ أحدمها يسمونه البسيط أو املجرد; وللمضارع ترصيفان−ج  وهو يشبه ,ّ

 tf‘l , للغائبyf‘l : وإليك صيغه,نظريه املجزوم أو املنصوب يف الفصحى
والياء فيهام تقابل ألف (ّ للمثنى املؤنث tf‘ly ,ّ للمثنى املذكرyf‘ly ,للغائبة
َّ واآلخر يسمونه املنون أو املنتهي .)١١( للغائباتyf‘ln , للغائبنيyf‘lw ,)التثنية ّ
 yf‘ln : وهذه صيغه, وهو يشبه املضارع املؤكد بالنون يف الفصحى,بالنون
 yf‘lnn,  للمثنى املؤنثtf‘lnn , للمثنى املذكرyf‘lnn , للغائبةtf‘ln ,للغائب
ّ ويالحظ أن واو الفعل املثال حتذف من صيغتي .)١٢( للغائباتyf‘lnn ,للغائبني

                                                           
ُوقد تبدل محري «: َأراق, وذكره اهلمداين فقال: َهراق و: وهو معروف يف الفصحى, نحو  )١٠( ْ ِ

, حتقيق حممد بن عيل ٢ ج:اإلكليلاهلمداين, (» َاهلاء مكان اهلمزة, وقد يفعل ذاك العرب
 )١٤٤, ص١٩٨٠األكوع, بغداد 

 .ليس لدينا شواهد مؤكدة لصيغتي التأنيث من املثنى واجلمع  )١١(
ّبقها نطقا, غري أن التطابق التام ممكنيعني تطا ًمتاثل الصيغ كتابة ال  )١٢(  كام هي احلال يف − ً

ِّ ألن السياق هو الذي حيدد املراد; نحو−الفصحى  ُ ّ َأنت تسعني : ّ ْ َْ َّأنتن : و) للمخاطبة(ِ
َتسعني  ْ َأنتم تدعون و: , وكذلك)للمخاطبات(َْ ُ َأنتن تدعون, ولكن اإلعراب خمتلف: ْ ُ ْ َّ! 
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٣٣٤
َورد« wrd yrd > : نحو,مضارعه ُ يرد,ََ ٌأمر« qht:  نحو, ومصدره;»َِ ْ من  (»َ
َأمر« wqh :الفعل َ َ«(.  
 وال توجد شواهد مؤكدة الستعامل فعل األمر بسبب أسلوب الصياغة –د

ً وينوب عنه املضارع مصدرا بالالم,الذي أرشنا إليه   .»ِليأت إىل« ly’t ‘dy:  نحو,َّ
 فوزن ,ول مماثلة لنظائرها يف الفصحى وأوزان اسمي الفاعل واملفع− 

:  نحو,ّ ومن املزيد بزيادة امليم يف أوله,)ِفاعل (f ‘lاسم الفاعل من الثالثي هو 
mhnkr »ِّخمرب َ ِّمرتحم« mtrḥm و»ُ  : والسم املفعول من الثالثي وزنان مها,»َ

f‘l )عيلَف(,نحو  :’hd »و,», أسريأخيذ : mf‘l )وتتصدر امليم اسم.)مفعول ُ ّ 
َمسند« msnd: نحو(املفعول من املزيد  ْ  mw‘d: نحو(وأسامء الزمان ) »ُ

 ,»َّ حاجز لضبط السيل,مأخذ« m’hd: نحو(واملكان )  مولدmwld:  و,»موعد«
  .) جممرة للبخور:مقطرة أي mqṭr :نحو(واآللة ) »مقربة« mqbr: و

 : االسم–٢
ٌملكة« mlkt:  نحو, يؤنث االسم بالتاء املزيدة يف آخره: تذكريه وتأنيثه− أ ِ َ«, 

َّمنها إذا كان خاصا باملؤنثولكنه خيلو  , أو مل »ٌحائض« ḥyḍ:  و»ٌّأم« m’:  نحو,ً
ٌرجل« rgl: , نحوٌيكن له مذكر من لفظه ْ ٌنفس« nfs:  و»ِ ْ َ«.  

 , ليس جلمع املذكر أو املؤنث السامل سوى شواهد قليلة: إفراده ومجعه− ب
 bntً مجعا لـ »بنات« bnt : ومن الثاين,»ابن« bn ً مجعا لـ»بنون« bnn :ّفمن األول

ٌبنت« ٌفعل و( f‘l:  نحو,ٍ يف حني يشيع مجع التكسري يف صيغ متعددة,»ِ َ ٌفعل: ِ ُ  f‘lt : و)ُ
َفعلة( َأفعلة (f‘lt’ : و)َ ِ ْ ْفعالن (f‘ln:  و)َمفاعل( mf‘l:  و)َ ً غري أن أكثرها استعامال ,)ُ ّ

’f‘lو  :f‘wlُأفعل و: أفعال و:  اللتني تقابالن الصيغ ْ ُفعول يف الفصحى: َ ُ)١٣(.  
                                                           

ُأفع: وقد تقابالن صيغتي  )١٣( ْ َفعول يف اللهجة اليمنية املعارصة, انظر: ول وَ ْ  =  قواعد  ,بيستون :ِ
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٣٣٥
 ُ ينتهي االسم النكرة بإحدى أدايت التنكري, ومها: تنكريه وتعريفه−ج

 يف حاالت املفرد ومجع − الذي يقابل التنوين  »التمييم«  أو–حرف امليم 
 وحرف النون يف املثنى ,»ٌمتثال« ṣlmm:  نحو,التكسري ومجع املؤنث السامل

َّ أما أداة التعريف فال تتصدر االسم .»متثاالن« ṣlmn:  نحو,الساملومجع املذكر  ّ
 وهي النون مع املفرد ومجع التكسري ومجع , بآخره– كأداة التنكري –بل تلحق 

ّمع املثنى  nhn– والالحقة ,)١٤(»التامثيل/التمثال« ṣlmn:  نحو,املؤنث السامل
  .»عبانَّ الش,القبيلتان« bnhnš‘:  نحو,ومجع املذكر السامل

 : الضامئر−٣
ومها   للمخاطب,»َأنت« t’ : و, للمتكلم»أنا« n’: أما املنفصلة منها فهي

:  و,»هي« ’hو  ’hy:  و,»هو« ’hو  ’hw:  و ضامئر الغيبة هي,االستعاملنادرا 
hmy »للمثنى مذكرا ومؤنثا»مها ً وأما الضامئر  .»َّهن« hn:  و,»مهو« hmw:  و,ًّ

 : للغائب والغائبة كليهام, و− hw :تطابق نظائرها املنفصلةاملتصلة فتكاد صيغها 
hmy −للمثنى مذكرا ومؤنثا ً  وال . للغائبات− hn:  و, للغائبني− hmw:  و,ً

 : نحو,َّنعرف شواهد لضمري املتكلم إال يف أسامء األعالم املؤنثة املركبة
mnnsrḤ »١٥(»ٌمحاين نرس(.  

                                                           
إلسامعيل بن عيل : األفعول: , و٤٧ ص, ترمجة رفعت هزيم,النقوش العربية اجلنوبية  =

 .٣٠−٩, ص ١٩٨٠اإلكليل, العدد الثاين, صنعاء : األكوع, يف
ّث الكتابة, وإن كنا نفرتض أهنام  من حيَفتتطابق بذلك صيغتا املفرد املعرفة واملثنى النكرة  )١٤( ّ ْ

قواعد , بيستون: ًالتتطابقان نطقا, ولكن السياق الواضح هو الفيصل يف حتديد املراد, انظر
 .٥١ص النقوش

, بيستون: ثمة صيغ أخرى للضامئر املنفصلة واملتصلة ولكنها نادرة االستعامل, انظر  )١٥(
 .٧١ −٦٨ص
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٣٣٦
 : أسامء اإلشارة−٤

 dt:  و,»هذا« dn : وهذه صيغه,شارة إىل القريب أحدمها لإل,وهي رضبان
 ;لإلناث »هؤالء« lt’ : و, للذكور»هؤالء« ln’: و,»هذان« dyn:  و,»هذه«

 فإن كان يف حالة الرفع فصيغه هي صيغ الضامئر ,ُواآلخر يشار به إىل البعيد
ّ وإن كان يف حالتي النصب واجلر فهذه صيغه,املنفصلة نفسها ّ ْ: hwt للغائب 

ً للمثنى مذكرا hmyt:  و, للغائبةhyt:  و,)»يف ذلك الشهر« bhwt wrhn: نحو(
  . جلمع اإلناثhnt:  و, جلمع الذكورhmt:  و,ًومؤنثا
 : األسامء املوصولة–٥

ومها (  للمفرد املؤنث,»ذات« dt : و,ّ للمفرد املذكر»ذو« d :وصيغها هي
 للمثنى dty:  و, للمثنى املذكرdy:  و,)ئمتاثالن ما يناظرمها يف هلجة طي

ُويضاف إىل  . جلمع اإلناث»الاليت« lt’ : و,)١٦( جلمع الذكورly’:  و,املؤنث
ْمن« mn :َذلك االسامن املشرتكان املتضمنان معنى الرشط  mhn:  و, للعاقل»َ

  . لغري العاقل» مهام,ما«
 :ّ ظروف الزمان واملكان−٦

 tḥty أو tḥt: و »َبني« bn أوbyn :, و» حينام, عندما,َيوم« ywm :وأمهها
َمن قبل« bqdmy :َّوقد تتصدرمها الباء( »ّقدام« qdmyأو  qdm:  و,»حتت« ِ«(, 
َقبل« lqbl أو qbly:  و,»إثر, بعد« b’tr:  أوtr’:  و,»َبعد« b‘dn أو b‘d: و ْ َ, 

َحول« ḥwl: , و» أمام,مقابل ْ  ḥgn أو ḥg: , و»َجهة كذا« br‘:  و,»مع« m‘:  و,»َ
  .»ً طبقا لـ,ًوفقا لـ«

                                                           

 .سني يف الفصحى لكال اجلن»األىل«صيغة   )١٦(
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٣٣٧
 : وهي:ّ حروف اجلر−٧
 وتستعمل ,)»ويف بساتينه« wb ’nhlhw (»يف« وتقابل الباء و: الباء− أ

 ,)»وأتى بسالم« w’tw bslm(ًللتعدية إىل املفعول, وتأيت أيضا بمعنى املصاحبة 
  .)يف آخر النقش( واالستغاثة ,)»بمساعدة« ’brd(والوساطة واالستعانة 

 وتأيت , يف الداللة عىل الزمان واملكان»إىل«قابل الالم و وت: الالم− ب
ّبمعنى امللكية ِ )l’lmqh »لإلله املقه«(.  

ٍكرجل واحد« k’ḥd( »ِمثل« بمعنى : الكاف−ج ٍ«(.  
 وتشبه صيغة , يف الداللة عىل الزمان واملكان»حتى« بمعنى :dy‘ أو d‘ −د

ً اهلذلية, وتأيت أيضا بمعنى »ّعتى«   .)»يف بيته« byth( ‘dy »يف«َّ
– ln: ويغلب أن تليها , يف نقوش املرحلة املبكرة»ِمن« بمعنى ‘d أو ‘dy 

ً زمانا أو مكانا –لتحديد ابتداء الغاية   ثم ,إىل كذا... ِمن كذا:  أي; وانتهائها–ً
  .)َّفرتد يف النقوش اهلرمية فقط mn أما( حملها bn ّحتل

  .»عىل« وتقابل :ly‘ أو l‘ –و
 :طف حروف الع−٨

 ,)والتخيري االستدراكداللة عىل االستئناف وًالتي تستعمل أيضا لل( هي الواو
  . للتخيري»أو« و ,ّوالفاء للسببية

 : حروف النفي−٩
  .)ّ فال ترد إال يف النقوش اهلرميةْ»مل« lmأما ( ’d:  وl’ :هي
 : األعداد−١٠

ٍل عدد  فلك,تكاد تطابق يف صيغها ويف استعامهلا ما يناظرها يف الفصحى
ّ إحدامها مذكرة واألخرى مؤنثة تنتهي بالتاء ;غتانصي  ,»ٌواحد« ḥd’:نحو(َّ
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٣٣٨
 املعدود يف ١٩ إىل ١٣ ومن ١٠ إىل ٣ وختالف األعداد من ,)»واحدة« ḥt’:و

ّ, أما ألفاظ العقود فتصاغ »ٍأربعة نمور« rb‘t ’nmr’:  نحو,التذكري والتأنيث
  .)١٧(»ثامنون« tmny:  نحو,رةَّبإضافة الياء إىل آخر صيغ اآلحاد املذك

−:
 وكذلك ظواهرها اللغوية والرصفية ,ّوال خيفى أن معرفة قواعد اللغة

ٍتكفي لتقديم صورة واضحة هلا ما مل تقرتن بنصوص مكتوبة هبا والنحوية ال ٍ ْ, 
 يمثل اثنان منها ,ّ من النقوش النذرية ونقوش البناءًمخسةولذا سنورد هنا 

)CIH 2+ RES 3913 (ثالثها ويمثل,ّالسبئية  CIAS 47.11/o)( ّالقتبانية, 
وهي  ,ّاحلرضمية (RES 4698)  وخامسها,ّ املعينية)RES 4731 (ورابعها

  :)١٨( ثم منقولة إىل العربية الفصحىtransliterationَّمدونة بطريقة النقحرة 
1) H‘n ’šw‘ wbnyhw Krb‘tt w 2) Ḥywm w-Lḥy‘tt bnw Ydm 

hqnyw 3) šymhmw T’lb rymm b‘l tr‘t dn 4) ṣlmn ḥgn wqh T’lb 
’dmhw bny 5) Ydm bms’lhw lwfyhmw wwfy 6) ’wld hmrhmw T’lb 
rymm ‘dy by 7) t bny Ydm wwfy ’dmhmw whmw fḥ 8) mdw hl 
wmqm T’lb rymm b-dt 9) hwfyhmw bkl ’ml’ stml’w b 10) ‘mhw w-
bdt hwfyhmw bn kl ms 11) b’ sb’w lšw‘n mr’hmw ‘Lhn nh 12) fn 
bn Bt‘ w-Hmdn wl s‘dhmw T 13) ’lb fr‘ dt’ whrf ‘dy ’rḍh 14) mw 
wmšymthmw wl s‘dhmw T’lb 15) ’fql w’tmr ṣdqm ‘dy ’rḍhmw wm 
16) šymthmw wl s‘dhmw ḥẓy ’mr’hmw b 17) ny Hmdn wš‘bhmw 
ḥšdm wwḍ‘ wtb 18) r wḍr‘n kl ḍrhmw wšn’hmw wdyšṣy 19) n 
bhmw b-T’lb rymm (CIH 2) 

                                                           
ٍقد تتعدد صيغ العدد أحيانا ألن النقوش تعود إىل أزمنة وأمكنة خمتلفة, انظر التفصيل يف  )١٧( ٍ ّ ً ّ :

 .٦٦− ٦٠ص بيستون,
 الصياغةّ أما ,يف هناية البحثالنقحرة   الرموز املستعملة يفانظر بشأن القراءة جدول  )١٨(

 .مطابقة ألسلوب النقشفهي تكاد تكون  بالعربية
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٣٣٩
بنو  »حلي عثت« و»حيوم«) ٢ و »كرب عثت«وأبناؤه  »هعن أشوع«) ١

التمثال ) ٤ترعة هذا  ]معبد[ِّإلهلهم احلامي تألب ريام سيد ) ٣ّقدموا  »يدم«
َطبقا ألمر تألب أتباعه بني  ٍأوالد ) ٦ٍبإحياء منه لسالمتهم وسالمة  »يدم« )٥ً

ّقوة ) ٨ فحمدوا ,وسالمة أتباعهم »يدم«بني ) ٧رسة وهبهم تألب ريام أ
ٍمنحهم كل عون طلبوه) ٩وقدرة تألب ريام ألنه  ّ وألنه نجاهم من ,منه) ١٠ َّ

 .»مهدان« و»بتع«من ) ١٢ »علهان هنفان«ِّقاتلوا لنرصة سيدهم ) ١١ٍكل قتال 
) ١٤بواكري الغالل يف الربيع واخلريف يف أرضهم ) ١٣وليمنحهم تألب 

ًحبوبا وثامرا ممتازة يف أرضهم وأرض ) ١٥ وليمنحهم تألب , أتباعهم]رضأ[و ً
 ,»حاشد« وقبيلتهم »مهدان«) ١٧ وليمنحهم حظوة أسيادهم بني ,أتباعهم) ١٦

 .عليهم) ١٩َوإخضاع كل أعدائهم وشانئيهم ومن حيقد ) ١٨َّوذل ودمار 
  .» بتألب ريام]نستجري[

1) Lḥy‘tt sṭrn kbr Fyšn bn 2) y whwtr wšqr ḥrtnhn dty 3) šltn 
klwtn lnhlyhw mṭrt 4) wmwhrh b-‘Ttr wb-’Lmqh. (RES 3913) 

 القناتني اللتني ختصان) ٢ فيشان بنى ]قبيلة [كبري » سطرنحلي عثت«) ١ 
 اثنني ]سقاية[, لـ]هامـ[ وأكملـ]هامـ[ فوضع أساسـ,َّاحلقول املدرجة الثالثة) ٣

  . وبـ املقه  بـ عثرت]نستجري[ )٤ من بساتينه
1) Br’t dt byt Rtd’l bn šḥz sq 2) nyt dt ḥmym w‘Ttr yġl ṣlmt d 

3) hbn ḥgn tkrbts lwfys wwf 4) y ’dns wmqms wqnys qẓrt 5) ‘M 
drbḥw ršwt ‘M ddymt 6) b-Wrw’l Ġyln Yhn‘m (CIAS 47.11/o1). 

ْقدمت لـ) ٢ »شحز« من قبيلة »رثدإل«من أرسة  »برأت«) ١   ذات ]ةاإلهل[ّ
ًبرونزيا طبقا لنذرها) ٣ً عثرت يغل متثاال ]اإلله[محيم و ً ) ٤ لسالمتها وسالمة ,ّ

 عم ذي ربح ]اإلله[ًخازنة لـ] حينام كانت[ )٥ ,أتباعها وممتلكاهتا وخدمها
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٣٤٠
  . وروإل غيالن هينعم ]امللك[ بـ]أستجري[) ٦ عم ذي ديمة ]اإلله[ًوكاهنة لـ

1) ’Ws’l dhhfm šw‘ dgrbm wd 2) rṣfm snbṭ wḍfr b’rs ẓrb[.] 
ywm 3) bny kl ’hl wmḥfdt mhḍn b-‘Ttr 4) dgrb wd rṣf w-’Rnyd‘ w-
Wd (RES 4731). 

ّحفر وبل) ٢ ]اإلله[ ْيَ سادن معبد»خهفم« من عشرية »أوس إل«) ١ َ ََ ط َ
  و)٤  عثرت]اآلهلة[ بـ]نستجري[ .َّبنى كل صهاريج وأبراج املوقع) ٣بئره حينام 
  .ود و أرن يدع

1)Yd‘'l ben mlk Ḥ ḍrmt bn Yd‘'b 2) Ġyln mlk Ḥ ḍrmt bn 
'Mynm sqny 3) wtl' mr's Syn d'lm nsr ṣlf‘ 4)hn nsr 'tw hs bn š'mt 
wqṣ' (RES 4698). 

 غيالن ملك حرضموت بن) ٢يدع إل بني ملك حرضموت بن يدع أب ) ١«
َأمينم قدم  ّالتي أتته بالرشاء ) ٤ منطقة صلفعهن »سني ذو أمل«ّلسيده  َونذر) ٣ّ

  .»ًوجعلها وقفا له
:א−

ّغدو بناء النقوش واضحا ألن هذوهكذا ي من  − ِّثلُمت ةمسوش اخل النقهً
ً فهي تتضمن غالبا عنارص ,ألوف النقوش مهام كانت هلجتها − احيث بناؤه

ًستة جتري عادة عىل هذا الرتتيب  , وهو رجل أو امرأة:اسم صاحب النقش :ً
 فهو فالن بن فالن من :نسبهفبيان  , يشرتك فيه اثنان أو أكثر كاألب وأبنائهوقد

ٍ وهو ملك أو قيل أو شخص ذو مكانة :وظيفتهف ,ّالعشرية أو القبيلة الفالنية ٌ ٌْ َ ٌ
ٍ فهو إهداء متثال أو تقديم قربان ا فإن كان النقش نذري: منهالغرضف ,عالية   أو–ٍ

ٍّإنشاء سد أو بناء  ٍوش البناء فهو حفر بئر أو وإن كان من نق, لإلله−غري ذلك
 , ورجاؤه احلامية والعون,ّاإلله ملا قدمه لصاحب النقش شكرف ,...ٍصهريج
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٣٤١
ٍأو بمجموعة من  − رة واالستغاثة واالستعانة باإلله وهي االستجا:اخلامتةو

  .)١٩(ًأو بامللك, وتصاغ من الباء متبوعة باسم املستجار به −  اآلهلة
:א−

  :تني هامتنيونستطيع اآلن بيان الرأي يف مسأل
صنيف املجموعات األربع من هي ت −  أرشنا إليها من قبل  وقد−إحدامها 

ّملعينية والقتبانية واحلرضميةّ السبئية وا:أي −  النقوش ّ هي  أ:من حيث لغتها −  ّ
ّ السبئية واملجموعات ّإن الفارق األسايس بني ٍلغات أم هلجات للغة واحدة?

ّالثالث يف املجال الصويت هو يف استعامل السبئية اهلاء يف ضامئر الغيبة ويف وزن 
ّ يف حني حتل السني حملها يف غري ,ّالسببية وكذلك يف صيغ أسامء اإلشارة للبعيد

ً وإن كنا نجد هناك نقوشا تتعاقب فيها اهلاء والسني أحيانا,ّالسبئية ً ُْ ُ ّ أما يف .ّ
ًجال الرصيف فإن خلو اخلط من احلركات ال يظهر فروقا واضحة بينها إال يف امل ُّ

ّ مها انفراد السبئية بصيغة املضارع املنتهي بالنون وبصيغة ;مسألتني اثنتني
ّ وأما يف املجال املعجمي فإن مجهرة األلفاظ يف ,)٢٠(املصدر الذي تلحق به النون
 زد ,ٍمنها تنفرد بألفاظ خاصة هباْ وإن كانت كل ,املجموعات األربع مشرتكة

ّعىل ذلك وجود ظواهر لغوية مشرتكة بينها مجيعها كاشرتاكها يف معظم الصيغ  ّ
 فهل تكفي هذه الفروق اللغوية الطفيفة بني .ألداة التعريف وأداة التنكري 

ّالسبئية وأخواهتا الثالث للزعم أهنا لغات ال هلجات ّ ّ إن تعليل هذا املذهب ?ّ
ّهو أهنم جيعلوهنا لغات ألن كاله عند أصحاب ّ منها متثل إحدى الدول األربع يف ّ ِّ
  يف حني, بأهنا هلجة إسبانيةGalicischولذا فإننا اليوم نصف الـ« ,اليمن القديم

                                                           
 .Avanzini , p. 18قارن بـ   )١٩(
 .Stein , p.4: , و١٠٩− ١٠٨ ص:قواعد النقوش, بيستون: انظر  )٢٠(
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٣٤٢
. )٢١(»ً لغة مستقلة ألهنا متثل دولة الربتغال−  وهي قريبة منها −  ّنجعل الربتغالية

ّأن املعايري اللغوية هي :  أوهلا,جوهويبدو يل ضعف هذا املذهب من عدة و ّ
  يف حني, ويف تقسيمها وتفريعها– قديمها وحديثها –الفيصل يف تصنيف اللغات 

ٍّيستند أصحاب املذهب إىل معيار غري لغوي ّ أن الباحثني املتخصصني : وثانيها;ٍُ
 فلو ,)٢٢(مايزالون خيتلفون يف تصنيف بعض النقوش ضمن املجموعات األربع

 وال جيوز إرجاع ذلك إىل أهنا مكتوبة ,ٍثل لغات ملا وقع هذا اخلالفكانت مت
ّباخلط نفسه ألن لغات كثرية تشرتك يف اخلط الذي تكتب به دون أن ختتلط 

ّ أن دارس السبئية يستطيع : وثالثها;إحداها باألخرى   بعد االطالع عىل الفروق–ّ
 ويشهد عىل ذلك ,بسهولة نقوش أخواهتا الثالث َمْهَ ف–الطفيفة السابق ذكرها 

ّ فام علينا سوى إحالل اهلاء حمل السني يف ,ًآنفا ة املذكورّغري السبئية شوالنق
ًلنجد األمر سهال فيهام  snbṭو  sqny نيفعلالصيغ الضامئر املتصلة ويف صيغة 

ّولو قارنا ذلك بالفصيلة السامية مثال لوجدنا أن دارس إحدى لغاهتا  .ًميسورا ً ّ
  .هم أخواهتا دون أن يتعلمها ألهنا لغات وليست هلجاتيستطيع ف ال

الفصحى  و املسندنقوشّألخرى فهي حتديد الصلة بني لغة ّأما املسألة ا
ٍألن مذهب املتقدمني يف هذا الشأن يدل عىل أهنم كانوا يتصورون وجود هوة  َّ ّ ّ

 ١٥٤ة َّعرب أبو عمرو بن العالء املتوىف سنوكام جاء ذكره  ,واسعة تفصل بينهام
 بلساننا وال  اليومما لسان محري وأقايص اليمن« :عن ذلك بعبارته املشهورة

ّالتي تناقلها أهل اللغة والنحو عىل مر القر )٢٣(!»عربيتهم بعربيتنا ّ, ولعلها ونّ
                                                           

)٢١(  Beeston , p.102. 
 .Müller , colm. 582-583: انظر أمثلة هلذا اخلالف يف  )٢٢(
 .١/١١ :١٩٧٤, حتقيق حممود حممد شاكر, القاهرة طبقات فحول الشعراء ابن سالم,  )٢٣(
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٣٤٣
ّيرون تارة أن لغة ِّ الصيت ي ذائعين معارصًني عرباهي التي جعلت باحث ً

 التي هي –اللغة العربية الشاملية بلهجاهتا املتعددة ختتلف عن «النقوش 
ً اختالفا جوهريا أساسيا − املقصودة بالعربية عند اإلطالق  ً ًّ يف القواعد النحوية ّ

عروبتها ً وينكرون تارة أخرى ,)٢٤(»ظاهر الصوتية والدالالت املعنويةوامل
بل إهنا ... ]الفصحى[ مستقلة متام االستقالل عن اللغة العربية« زعمون أهنافي

 تقارب بعض األلفاظ وتشابه«ّأن ويرون  ,)٢٥(!»ّ من اللغة العربية يف يشءليست
بعض القواعد بينهام ليس إال كتقارب األلفاظ وتشابه القواعد بني عربيتنا 

اللغة احلمريية ف ,...الفصحى من ناحية والرسيانية والعربانية من ناحية أخرى
 ,ديمة منها إىل اللغة العربية أقرب إىل اللغة احلبشية الق]أي لغة نقوش املسند[

وهي متأثرة بنحو هذه اللغة احلبشية ورصفها أكثر من تأثرها بنحو عربيتنا 
ّإن للغة اجلنوب العربية يف بناء األسامء « :ويقولون )٢٦(!»الفصحى ورصفها ّ

ّاللغتني األكدية واإلثيوبيةبوتصاريف األفعال والضامئر واملفردات صلة  ّ, 
 إذا −  نجدغري أننا . )٢٧(»ّلشامل العربية لغة القرآنألمور بلغة اترتبط يف هذه ا  وال

ّاستثنينا هلجات منطقة اجلنوب الرشقي من اجلزيرة العربية كاملهرية والسقطرية  ّ
 بل عند جرياهنم ,ًوأخواهتام ألهنا كانت ومازالت عسرية عىل الفهم عند العرب

لغة اليمن القديم و الفصحى بنيقارنة املّأن  −  األقربني من أبناء جنويب اجلزيرة
  :ثالث نتائج هامة تنتهي بنا إىل » املسندنقوش«  وصلت إلينا يف كامكتوبةامل

                                                           
 .٥٢, ص١٩٦٨, بريوت ٣قه اللغة, طالصالح, صبحي, دراسات يف ف  )٢٤(
 .٧٤,٨٦, ص ١٩٧٣, القاهرة ٧ ط,فقه اللغة عيل عبد الواحد, وايف,  )٢٥(
 .٨٤, ٨٨ ص ,١٩٧٢القاهرة   يف األدب اجلاهيل,,طه حسني,  )٢٦(
ّحتي, فيليب, وأدورد جرجي وجربائيل جبور , تاريخ العرب   )٢٧(  بريوت ٢, ط١, ج)ّمطول(ّ

 .٦٨ص  ,١٩٥٢
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ّ السبئية واملعينية : وهي–ّ أن املجموعات األربع من نقوش املسند :أوالها ّ
ّوالقتبانية واحلرضمية  لقديم  متثل هلجات متقاربة من لغة الكتابة يف اليمن ا–ّ

ْ أن – لذلك –ّ فال يصح ,ّألن الفروق اللغوية والرصفية والنحوية بينها طفيفة
  .نجعلها لغات متباينة

ُ أن املذهب الذي ينكر عروبة لغة النقوش أو يباعد بينها وبني :والثانية ُ ّ
 ّ ذلك أن هذه اللغة عربية يف أصواهتا;ُالفصحى خيالف واقعها اللغوي

ّ النظام الصويتيفتام التطابق بينهام ف( ْوإن كانت لغة النقوش تزيد عىل  ,ّ
ُالفصحى صوتا واحدا يعرب عنه حرف السني الثالثة ِّ ُ ً  مماثلة أو مشاهبة ,)ً

ْ وإن كانت بعض ,ّللفصحى يف كثري من الظواهر الرصفية والنحوية واألسلوبية
ّأوجه الشبه بينهام ختفى أحيانا بسبب خلو خط النقوش من حروف الصوا ّ ً  ,ئتَّ

ا بينها ًيعني تطابقا تام ولكن ذلك ال .وقلة الشواهد أو ندرهتا يف بعض الظواهر
ّ فثمة ظواهر صوتية ونحوية وألفاظ تنفرد هبا أو تشاركها فيها ,وبني الفصحى

ّ وقد يظن املرء أن الفارق األسايس بينهام هو يف .هلجات أخرى يف شاميل اجلزيرة ّ
ّ ألن املطابقة يف لغة النقوش بني الفعل وفاعله – أي يف بناء اجلملة –األسلوب 
ً مذكرا ومؤنثا–يف اجلنس  ً مفردا ومثنى وجمموعا – ويف العدد − ً  تكاد تكون –ًّ

ّ يستوي يف ذلك تقدم الفاعل أو تأخره,ّتامة . )٢٨(ً وكونه مجعا للعاقل أو لغريه,ّ
ظاهرة  فثمة شواهد تؤكد هذه ال,ولكن املطابقة ليست غريبة عن الفصحى

ّالتي وصفها النحاة بأهنا رديئة وسموها   وحاولوا »أكلوين الرباغيث لغة«ّ
                                                           

 .٣٠− ٢٩ص , بيستون :صيل يفانظر التف  )٢٨(
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ّ وأيا كان الرأي يف تلك الشواهد فإن ,)٢٩(تأويلها كي توافق القواعد النحوية ً ّ

ُ واضحة حينام يتقدم الفاعل عىل الفعل− يف الفصحى–املطابقة   يف اجلملة ْ أي;ّ
: , والطالب نجحوا:  و,طالبتان نجحتاال:  و,الطالبان نجحا:  نحو,ّاالسمية

 كتابات و–ّ وينبغي هنا أال ننسى أن مجهرة نقوش املسند .َالطالبات نجحن
ُ حيث يتقدم املسند إليه يف مستهل , مصوغة باألسلوب نفسه–ًالزبور أيضا  ّ

َالنقش سابقا بذلك الفعل واملفعول ً..  
 املعجم ّأن كنا نالحظ  وإن,االشرتاك يف قدر كبري من األلفاظ :والثالثة

ّأهنا ظلت مستعملة بدون انقطاع أكثر من ألف مع  فقرياللغوي للغة النقوش 
ّ ومرد ذلك إىل أن استعامهلا زمنا طويال مل يؤد إىل تنوع موضوعاهتا وإغناء ,عام ِّ ًُّ ً ّ

َّ, ولذا تبدو مجهرة النقوش كأهنا نسخ مكررة أساليبها كام هي احلال يف الفصحى ٌّ ّ
ٍد حمدود منها ال تكاد ختالفه إال يف أسامء األشخاص واآلهلة واألماكنمن عد ٍ. 

ذكرناه من قبل بشأن صوغها بضامئر الغيبة وبام حلق  فإذا أضفنا إىل ذلك ما
ّبعدد كبري منها من تلف وطمس أدركنا أن اهلوة بينها وبني الفصحى واسعة من  ّ ٍ ٍ

ّ أن املقارنة بينهام أشبه باملقارنة  مما يعني,ّحيث تنوع األساليب والثراء اللغوي
َبني لغة األدباء والكتاب ولغة املوظفني والكتبة َ  فامذا تكون نتيجة املقارنة ,َّ

ًاللغوية مثال بني سرية طه حسني كام صاغها  وسريته »ّاأليام« ّ الرائع يف كتابه هوّ
  ? املرصيةاجلامعةباألزهر أو ب  الطلبةّاملوجزة املحفوظة يف ملفات

ال شك أن اآلمال معقودة عىل اكتشاف املزيد من النقوش التي يمكنها و
ًأن تغري هذه النتائج قليال أو كثريا ًْ   »للبحث صلة«  .ّ

                                                           
, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, أللفيةرشح ا ,بن عقيلا: الظاهرة وشواهدها يفر انظ  )٢٩(

 .٤٧٣− ٤٦٧, ص١,ج١٩٦٤, القاهرة, ١٤ط 
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  جـدول الرموز املستعملة
 transliteration )٣٠(النقحرة يف

 

 ص  ṣ  أ  ’
t  ث  ḍ  ض 

ḥ  ح  ṭ  ط 
h خ  ẓ  ظ 
d  ذ  ġ  ع 
š  ش  ġ  غ 

                                                           
 .احلروف العربيةهي نقل احلروف األجنبية إىل ما يطابقها أو يقارهبا من : النقحرة  )٣٠(

 ]املجلة[
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ّ حتقيق حممود حممد :طبقات فحول الشعراء ,مد حم,اجلمحيابن سالم  − 

  .١٩٧٤ القاهرة ,شاكر
 حتقيق حممد حميي الدين عبد :ألفية ابن مالكرشح  , هباء الدين,ابن عقيل − 

  .١٩٦٤ , القاهرة,١٤ ط ,احلميد
 صنعاء , العدد الثاين,اإلكليل: يف ,األفعول , إسامعيل بن عيل,األكوع − 

١٩٨٠.  
 , ترمجة رفعت هزيم,قوش العربية اجلنوبية قواعد الن , ألفرد,بيستون − 

  .١٩٩٥األردن 
 ,)ّمطول(تاريخ العرب  :ّ جربائيل جبور, أدورد جرجي, فيليب,ّحتي − 

  .١٩٥٢ بريوت ٢ ط,١ج
  .٨٨ ,٨٤ ص ,١٩٧٢القاهرة  ,يف األدب اجلاهيل ,طه ,حسني − 
  .١٩٦٨ بريوت ,٣ط ,دراسات يف فقه اللغة , صبحي,الصالح − 
  .١٩٧٤ القاهرة ,ّسات يف اللغة العربيةدرا , خليل حييى,نامي − 
َّ حتقيق حممد بن عيل ٢ج :اإلكليل , بن يعقوب احلسن حممدأبو ,اهلمداين − 

  .١٩٤٠ بريوت ,حتقيق نبيه أمني فارس ٨ ج,١٩٨٠ بغداد ,األكوع
  .١٩٧٣ القاهرة , ٧  ط:فقه اللغة , عيل عبد الواحد,وايف − 
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  نقد النقد
  حممد عبد املطلب للسرد.دقراءة يف نقد 

 )∗(رشا نارص العيل. د

)١( 
 بعضها, بل ّق, لكنّ بني الغرب والرشّتعددت أشكال اخلطاب النقدي

 يف ا أساسيً دوراّغالبها, يقع يف دائرة القوالب اجلاهزة, مما يفقد اخلطاب النقدي
 انقطاع الصلة به, وبخاصة عندما , بل يؤدي إىلّ الروائيّالقرب من عمق النص

 .يعتمد عىل إجراءات حمفوظة
ة املكرورة, استوقفتني جتربة الدكتور ّوأمام هذا الركام من اخلطابات النقدي

 يستحق اًكوهنا نموذجا استثنائي ,ّد الروائيّحممد عبد املطلب يف قراءته للرس
نظري عن املستويات تنفصل فيها مستويات الت التوقف عندها, وكوهنا قراءة ال

 املوجود, الذي ّ الروائيّاملوازية للتطبيق, وتقوم عىل مساءلة اخلطاب النقدي
 يف −  بعد ذلك −  فيام أسامه هو ّ عىل إجراءات مكرورة, تصب−  يف غالبه − يقوم 

ة, شبيهة ّ, إذ قام بعض النقاد اجلدد بإعداد حقيبة نقدي)بالسباكة(نسق أشبه 
, جيمع فيها أدوات حمددة صاحلة للتعامل )امل السباكةع(ها لمعبتلك التي يست

                                                 
 .قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة البعث  )∗(
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 : عن آخراة التي تفرق نصّ النصوص, دون مراعاة للخصوصيّمع كل
ً, فتح حقيبته عىل أدواته املحفوظة بدءا من ّ روائيّفإذا كان بصدد نص«
 ّ الزمن, واالستباق, واالسرتجاع, والوقفة واحلذف, والراوي اخلارجيَّثم ,العنوان

 ّ, واحلوار املبارش وغري املبارش, إىل آخر هذه األدوات التي يلصقها بكلّلداخيلوا
 .)١(»فرق بني هذا وذاك ً واحدا, الاها نصّ, حتى أصبحت النصوص كلّنص

 يفرض عىل املتلقي ّ النصّ أن−  من وجهة نظره −وقد تناسى هؤالء النقاد 
 .يصلح آلخر ام الّ ربّ, فام يصلح لنصّطريقة الدخول إىل عامله اجلاميل

 مقاربة جديدة, ّ الروائيّ إىل مقاربة النصعبد املطلب ما سبق دفع الدكتور ّإن
 واألعامق, وبني ة جتمع بني السطوح نص, وهي مقاربّة كلّنابعة من خصوصي

َّثم, ّها داخل النصّالرتكيب والتحليل, إذ يفحص املسارات كل  يفككها ليبحث َ
ّ يقدم رؤيته املحايدة بعيدا عن التلفيق, أو حتميل النصَّمَثة, ّعن ركائزها األولي  ما ً

ة التي تفرض عىل الناقد ّ له حقوقه الرشعيّيقول, فالنص حيتمل, أو تقويله ما ال ال
 .)٢(التعامل معه بأدوات تنبع من ذاته, وبام فيه من خواص

)٢( 
 الدكتور بام يقدمه) نقد النقد( عن عالقة ًمدخاللقد اخرتت لبحثي هذا 

وعالقته بخربته يف الدرس ) الرسد(د عبد املطلب من جهود بحثية عن حمم
ما هي البالغة املقصودة هنا? هل :  إىل تساؤل−  بدوره − الذي يقودنا , البالغي

 هي بالغة الكالم أم بالغة املتكلم?
                                                 

 .١٩٩٩ يناير −  ٨٦٤ العدد−  أخبار األدب املرصية: انظر .مقال النقد األديب وحرفة السباكة  )١(
 سبتمرب − مرص −  لقصور الثقافة اهليئة العامة −   حممد عبد املطلب−  بالغة الرسدانظر   )٢(

 .٣١:  ص− ٢٠٠١
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ه يربط البالغة بالبلوغ إىل اليشء ّ, وجدنا أنّإذا عدنا إىل املفهوم اللغوي

:  البالغة هيّ وجدنا أنّ وإذا عدنا إىل املفهوم االصطالحي,)٣(وصول إليهوال
 .)٤(»مطابقة الكالم ملقتىض احلال مع فصاحته«

 .)٥(حسن الكالم وفصيحه, يبلغ بعبارة لسانه كنه ما يف قلبه: ورجل بليغ
 للدكتور عبد املطلب, سواء ذلك الذي ّومن يفحص اإلنتاج النقدي

 وجود هذه امللكة − ً متاما − د, يدرك ّعر أم عىل قراءة الرسّتسلط عىل قراءة الش
 ة, وبمخزونهّعنده عىل نحو الفت, فقراءته للنصوص كانت متأثرة بخربته املهني

 دراساته, التي يقدمها يف إطار قابل للوصول ّ الذي يتحرك معه يف كلّالبالغي
 حمتوياته ّ بكلّيبنات العمل األدّإىل القارئ العام, بحيث يأخذ بيده إىل مكو

, أي يقدم املعنى إىل )مقتىض احلال( ذلك يراعي يفة, وهو ّة والدالليّالصياغي
  .متلقيه يف أحسن صورة من اللفظ, وحيسن اختيار الكالم

 يعتمد عىل قراءة مؤلفاته بوصفها وثيقة ّ ما قلناه حيتاج إىل توثيق تطبيقيّإن
د ّبالغة الرس(, و )دّبالغة الرس(د, أي ّفه يف جمال الرسَّمعتمدة, ونقصد هنا ما أل

يف املؤرشين اإلعالميني لكال ) دّبالغة الرس(, وهنا نالحظ تردد عبارة )ّالنسوي
 من ّيف كل) دّالرس(يف سياق ) البالغة(الكتابني, أو بمعنى آخر حرضت مفردة 

 :ّ أنملا يراه الدكتور حممد عبد املطلب منام يعود ذلك ّالكتابني املذكورين, ورب
 ته, فللشعر بالغته, وللخطابةّ بالغته النابعة من خصوصيّ جنس أديبّلكل«

                                                 
 –  دار الكتب العلمية –مفيد قميحة :  تـ – أبو هالل العسكري –كتاب الصناعتني : انظر  )٣(

 .١٥: ١٩٨٤−بريوت
 – عيسى البايب −  ضمن رشوح التلخيص–  هباء الدين السبكي –عروس األفراح : انظر  )٤(

 .١٢٦: ١ ج١٩٣٣− القاهرة
 .بلغ: , مادة ١٩٧٩ −  مرص−  طبعة دار املعارف− ابن منظور –لسان العرب : انظر  )٥(
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  )٦(»...د بالغتهّبالغتها, وللرسائل بالغتها, وللرس

ها بالغات كامنة يف اخلطاب ّنا أمام بالغات متعددة, لكنّوهذا يعني أن
ة, ّلبالغية واّ إال بقراءة بليغة من ناقد يمتلك أدواته اللغويتتكشف  الّاألديب

نا بصدد دراسة بالغة ّنإوهذا ما ستحاول أن تكشف عنه هذه الدراسة, أي 
 .ه من كالمؤاملتكلم التي يعتمد عليها فيام يقر

)٣( 
 أن أرجع لكتابه األول يف هذا املضامر − ً أوال −لقد كان من الرضورة 

  الوقوف عنده يكشف عن تعدد مستوياته وأدواته,ّ, ذلك أن)دّبالغة الرس(
 جديد, ّ روائيّوكان املستوى األول, هو مرحلة املساءلة لتكوين خطاب نقدي

 ا الّ للرواية, ألهنّيستند إىل اإلجراءات املحفوظة التي قدمها اخلطاب النقدي ال
 بالدرجة األوىل, ّخطاب لغوي« – يف رأيه − ّ, والنصّة النصّتنطلق من لغوي

َّثمومن  ته, ودور هذه ّة تكشف عن لغويّي يف حاجة إىل إجراءات حتليل فهوَ
 .)٧(»ةّة الروائيّة يف إنتاج النصيّاللغوي

 ;)٨(ً» من نافذة اللغة أوالّ عىل النصّالتي تطل«حيحة عنده هي ّوالقراءة الص
ام تضيف إىل ّ, ربّ الروائيّىل النصعة ّ ممارسة اإلجراءات اللغويّلذلك رأى أن

, ومن هنا أقدم عىل قراءة الرواية ًا عن الرواية عمومّما قدمه اخلطاب النقدي
ة للرواية, ذلك ّة النوعيّة, مع مراعاة اخلصوصيّاهتا اجلامليّة وتقنيّبأدوات الشعري

                                                 
 اهليئة العامة لقصور − سلسلة دراسات نقدية−حممد عبد املطلب.  د–بالغة الرسد النسوي   )٦(

 .١٥: ٢٠٠٧ −١ ط−  مرص−الثقافة 
 .٩:  مرجع سابق − ة الرسد بالغ  )٧(
 .١٣٦: ٢٠٠٣ −  مرص−   هيئة قصور الثقافة−حممد عبد املطلب.  د−ذاكرة النقد األديب  )٨(
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 .)٩(»ة موازية خلواصهّ خطاب حيتاج إىل مواجهة نقديّكل« :ّأن

 كانت عالقة − يف هذا الكتاب− ّ الروائيّ عالقته بالنصّوهذا يعني أن
ها يف قراءته لمعة التي كان قد استّ اإلجراءات النقديىلإتعارف, فقد استند 

ّللشعر, والتي شغلته زمنا طويال عن متابعة املنتج الروائي ً  للرسد  قراءتهَّنإ, أي ً
 ّ, وجانبيها اإلفراديّ والكيفيّة ببعدهيا الكميّ اعتمدت عىل املادة اللغويّالروائي

 ّيتم كشف النظام الداخيل صرب وجماهدة لكي , وهذا حيتاج إىلّوالرتكيبي
حرية ودون إكراه, لكن تبقى اللغة ب, وفتح النوافذ أمامه لكي يتكلم ّللنص

ة, تالحق عناوين النصوص, والصياغة التي تكشف عن أبعاد ّإطاللة أولي
 .ة, ومداخله املختلفةّة واملكانيّالنص الزماني

)٤( 
 قراءات الثني عرش )بالغة الرسد( يف كتابه عبد املطلبم الدكتور ّلقد قد

ّ, وكان اختياره هلا حمكوما بميل خاصا روائينصا ّ, وقد صدرها بمقدمة نظريً ة ّ
  الّة, من حيث هو منهج لغويّوخطوطها األساسي ة حتدد منهج القراءةّوتطبيقي

ًيبتعد عن الصياغة إال بمقدار ما يعود إليها, كاشفا عن مداخل النصوص 
 ال بأدوات ّ الروائيّه يتعامل مع النصّ ذلك كليفومتوهنا وهوامشها, وهو 

 .ته يف الوقت نفسهّتتنافر مع طبيعته, وتربز خصوصي
ة صارمة, ّحيتكم إىل منهجي ولكن إذا كان انتقاؤه للنصوص املدروسة ال

ة التي وظفها يف ّت يف تقديمه ملجمل األدوات اإلجرائيّة جتلّ هذه املنهجيّفإن
ىل إ ّ والثقايفّ خمزونه البالغيإىلإجراءات تستند قراءته هلذه النصوص, وهي 

 . بعيدٍّحد
                                                 

 .٩ : ١٩٩٦ −  مرص−  دار الرشوق− حممد عبد املطلب.  د− مناورات الشعرية  )٩(
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 ثقافته استعمل, وهنا ّوأوىل اخلطوات تركزت يف قراءته لعنوان النص

 العنوان هو اخلطوة ّ هذا املفهوم إىل ذهن املتلقي, ذلك أنة يف تقريبّالبالغي
يستطيع  ًطا الّط عليه تسلّفيتسل«م هبا اإلبداع نفسه للمتلقي ّاألوىل التي يقد

 ل إىل أداة مصاحبة تأخذ بيد القارئ حتى الّ يتحو العنوانّالفكاك منه, بل إن
 )١٠(»ه داخلهّ أنمع, فتنقطع صلته به ّ يف متاهات النصّيضل

َّثمومن  , )جريار جينيت(ً مستفيدا من مقولة ّه العنوان بعتبة النصَّ شبَ
ره ّلكن كيف كان تصو. ّ النص إىل عاملاًه يتيح للقارئ دخوال رشعيّذلك أن

 ?ّلطبيعة العالقة بني العنوان والنص
تعرف  ا متحركة الّهنإة, أي ّا احتامليّلقد نظر إىل هذه العالقة عىل أهن

َّثم ما عالقة الباب باملفتاح, ٍّالثبات, وهي تشبه إىل حد  من ناحية −  العنوان ّ إنَ
 فهو بحاجة إىل ما يتممه, , ولذلكّه يتصدر النصّ باملبتدأ ألن شبيه−أخرى 

  عالقة العنوانّ, وقد رأى أنّأي النص) اخلرب( هو − بتقديره − وهذا املتمم 
 بعالقة السؤال باجلواب, فالعنوان يثري يف نفس −  كذلك −  شبيهة ّبالنص

ّ هائال من التحفز ملعرفة اجلواب املتلقي كام ل العنوان يف ّ, وقد يتحو)املتن(ً
) التعويذة( إىل ما يشبه −  ّام ذات الطابع األسطوريّيس  ال–النصوص بعض 
 )١١(. حتى تنفتح مغاليقهّ النصّ القارئ بني يدية التي جيب أن يرددهاّالسحري

ر الدكتور حممد عبد املطلب ّوهكذا تتالت تشبيهات العنوان يف تصو
نبع ة بالدرجة األوىل, أي تّ, وهي تشبيهات بالغيّلعالقة العنوان باملتن الروائي

 من ثقافته املنحازة للبالغة, فالعنوان تارة عتبة, وتارة أخرى مفتاح, وتارة ثالثة
                                                 

 .١٨: سابق الرجع امل −بالغة الرسد  )١٠(
 .١٩: انظر السابق   )١١(



<ìð]†Î<»<‚ÏÞJ<<{<†Š×Ö<g×Ş¹]<‚fÂ<‚Û¦J<ê×ÃÖ]<†‘^Þ<^… ٣٥٥
ّمبتدأ, وأحيانا تعويذة سحري , وهنا حيرضنا ما ّ النصّة يرددها املتلقي بني يديً

, خرجوا )خباز وحداد وصائغ( هناك ثالثة أشخاص ّ, من أنّذكره السكاكي
 واحد منهم أن يشبهه, فشبهه ّفأراد كل يف الليل فطلع عليهم البدر, يمشون

األول برغيف ساخن خيرج من الفرن, والثاين شبهه بالدرع, والثالث بسبيكة 
, وكذا ّ واحد منهم قد استعان بمخزونه الثقايفّ كلّالذهب, وهذا يعني أن

ة, يتضح ذلك يف الطريقة ّى لثقافته البالغيًه صدّالدكتور حممد, إذ كان نقده كل
ً ليس مؤرشا −  من وجهة نظره − , فالعنوان اها ملقاربة العنوان حتليليالتي يطرح

 . بحاجة إىل حتليلًطا, بل هو بنية معقدةيبس
ة املسيطرة عىل مفردات ّ نظام العالقة الرتكيبيّلقد الحظ خالل قراءاته أن

ة, وتنضم إليهام ّاإلضافة, والتبعي: العنوان, يرتكز يف ثالث عالقات وهي
ّ العنوان يتعمد حذف ّ, وهذا يعني أن)ةّة واخلربيّاالبتدائي(وجة هي عالقة مزد
َّثمه, ومن ّبعض دوال ة املتلقي استحضار الغائب, وذلك يتطلب ّ كانت مهمَ
, سواء أكان الرتدد ّنية العمق, أو متابعة تردد العنوان يف املتن النيصِاستحضار ب

َّكامال أو مفك ملحمد ) صخب البحرية(عنوان ً, وهنا نأخذ مثاال قراءته لًاكً
 , وعالقة اإلضافة ال)اإلضافة( هي ْنيَّالّ, فالعالقة التي جتمع بني الدالبساطي

ّتقدم إفادة مكتملة, ألن  أن ّبد   املضاف واملضاف إليه كاليشء الواحد, وهنا الّ
هو  − عىل األرجح −, والغائب هنا )الغائبة (ِّيتدخل املتلقي لتقدير الدوال

, وهنا يامرس اسم )هذا صخب البحرية( ويكون استكامل العنوان املبتدأ,
, )اهلادر( أمام املتلقي, الذي يشري إىل املاء اته يف جتسيد الواقع مرئيّاإلشارة فاعلي

ّحيول اإلشارة الصوتي) اسم اإلشارة (َّإنأي   .ةّة إىل صورة برصيّ
ُّام طرح العنوان استكامال آخر, بأن يتحرك الدالّبور الغائب من منطقة  ً
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, )صخب البحرية يرتدد(التقدير حينئذ , فيكون )اإلخبار(إىل منطقة ) االبتداء(

التي كان عليها يف التقدير ) الثبات(ه ينقل العنوان من حالة ّوأمهية هذا التقدير أن
ته ّ, وهذا له فاعلي)يرتدد(بتأثري الفعل املضارع ) احلركة والتجدد(األول, إىل حالة 

, بكاملهد ّ ومتجددة تتخلل الرسة متتاليةّخب أصبح فاعليّ الصّة, ذلك أنّالداللي
ليلحق بالواقع املحيط هبا, ) البحرية(خب قد فارق ّ هذا الصّإن: بل يمكن القول 

 .)١٢(ة اهلادرةّه قد أحلقهم بكينونتها املائيّمن البرش وغري البرش, حتى إن
 يف قراءة عبد املطلب لقد كانت اخلطوة األوىل التي حددها الدكتور

ة التي ّة اجلامليّ بقراءة األشكال النحوية له,ّالعنوان, هي حتليل البنية الصياغي
ا اخلطوة الثانية, فتتمثل يف ّة, أمّ إىل الوظائف الدالليّتتجاوز الدور التقعيدي

 ,ّة للعنوان, أي مالحقته حال تفككه يف املتن الروائيّة والكيفيّاملتابعة اإلحصائي
 الذي ّياقات التي حتتضن مفرداته, وهنا يتضح منهجه األسلويبّمالحظة السو

 .ةّثابر عليه يف قراءاته الشعري
 إىل الكيف, تكشف دالالت ّة عندما تنتقل من الكمّواملتابعة اإلحصائي

ً ترددا ياِّ كمْنيَّ كان تردد الدال− ً مثال −) البساطي (ّ, ففي نصّة داخل النصّمهم
 الدالني مل ّ, كام أن)البحرية (لصالح ّيِّ, فقد عال التناسب الكمغري متوازن

 العالقة بينهام َّإن عىل النحو الذي جاءا عليه يف العنوان, أي ّجيتمعا داخل النص
 يستهدف برسده ّ النصّته, وهو أنّمل تكن متالزمة, وهذا يشري إىل ناتج له أمهي

استهدافه للمواصفات الطارئة ناته الثابتة أكثر من ّبمكو) عامل البحرية(
, وقد امتد هذا املستهدف إىل ما حييط بعامل البحرية من كائنات )خبّكالص(

ّة, بوصفها امتدادا للبحرية من جهة, وقابلة لفاعليّبرشي كالبحرية ) خبّالص(ة ً
                                                 

 .٢٥ − ٢٤: سابق الرجع امل − انظر بالغة الرسد  )١٢(
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م دالالت وثيقة ّ اخلطوة الثانية من القراءة تقدّمن جهة أخرى, وهنا نالحظ أن

 .ةّ وفضاءاته الداخليّللنصالصلة بفهمنا 
 ة وصلتها بالعنوانّا اخلطوة الثالثة فتقتيض متابعة العناوين الداخليّأم

) البساطي (ّ من ناحية أخرى, ويف نصّ من ناحية, وصلتها باملتن الروائيّاخلارجي
, والعنوان ) رحلوا −  براري− ّ نوة− اد عجوزّصي: (ة هيّنجد أربعة عناوين داخلي

ة املنتمية لعامل البحرية, والعنوان الثاين يستدعي ّاملفردات البرشياألول يستدعي 
ة لعامل ّة املنتمية هلذا العامل, والثالث يستكمل الطبيعة التكوينيّبعض الظواهر الطبيعي

ّالبحرية بوصفه حمتاجا إىل مساحة من اليابسة ليحقق وجوده, أم ا العنوان األخري ً
ًه كان حامال لنذر هنايتها, عىل األقل غياب ّن ابتعاده عن معجم البحرية, فإفمع

 عند −  للعنوان ّةمالحمها يف ذاكرة اإلبداع, وهكذا وصلت القراءة االستغراقي
بط بني العنوان ّخاصة يف الروبة, ّة مهمّ إىل منتجات نصي−  عبد املطلب الدكتور
هذه الفلسفة مصدر اإلنتاج, وبني بط بينه وّ الرَّمُثة, ّ وتوابعه الداخليّاخلارجي
ّمها لنا للعنوان, تصلح ألن تكون فعالة يف كلّة التي قدّالقرائي  نقوم بتحليله, ّ نصّ

 .بالغة صاحبها فيام وضعه من خطواتوهي فلسفة تعكس 
)٥( 

  بأدوات الّ الدكتور حممد عبد املطلب يتعامل مع اخلطاب الروائيّقلنا إن
 يفرض عىل الناقد التعامل ّ نصّ كلتتنافر مع طبيعته, وهذا يعود إىل إيامنه بأن

 : من إجراءات حمفوظة, يقول−  الناقد − معه بأدوات تنبع من ذاته, ال بام خيتزنه 
 ّ مقال, فلكلّ مقام ولكلّليس هناك جمموعة أدوات بعينها تصلح لكل«
 )١٣(» مداخله وخمارجه التي قد تتشابه أو تتخالف مع غريه من النصوصّنص

                                                 
 .٣١: سابق الرجع امل −بالغة الرسد  )١٣(
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ّة حقوقا رشعيّيه يرى أن للنصّبل إن ة جيب عىل الناقد أن حيرتمها, ً

ً أن يكون منتجا لذاته, ويف مقدرته أن يكتب نفسه, ّوبموجبها يمكن للنص
 )١٤(. هو القائل, واملقول, واملقول فيه, واملقول لهّ النصّعىل معنى أن

 هو ّة يف حتديد مدلوالت هذه احلقوق, فالنصّوهنا تتدخل فلسفته البالغي
ورؤيته  ةّه لديه القدرة عىل التعبري عن مكنوناته الداخليّعنى أنالقائل, بم
 ّالعوامل التي يطل  وحتديدة,ّة واخلاصّة, والتعبري عن أحواله العامّاخلارجي

 .عليها, وزاوية اإلطالل
اهتا, كام ّهتا وبالغتها ومجالياّ تقنيّأي يمتلك لغته بكل:  هو املقولّوالنص
ة والعميقة, دون حجر عليه بحال ّطحيّوياهتا الس التحرك بني مستّيمتلك حق
 .من األحوال

ة, يف ّة واخلاصّالهتا العامّه يتحدث عن كينونته وحتوّوكأن: وهو املقول فيه
 .تهاّحركتها وسكوهنا, يف أفعاهلا وأقواهلا, يف وحدهتا ومجاعي

ه هو املتلقي األول الذي يستقبل جمموع احلقوق, ّنإأي : وهو املقول له
 .ّاء أكان االستقبال عىل سبيل الرفض أم التقبلسو

ه ّيعني أن ة, الّعيّة الرشّ حديث عبد املطلب السابق عن حقوق النصيّإن
 ّ هذا يتناىف مع طبيعة النصّ وحدها, ألنّة النصّانغلق يف حتليالته عىل لغوي

 ّام أنة, كّة أو التارخييّة واالجتامعيّ, الذي يتصل ببعض اجلوانب النفسيّالروائي
 ًناّ بوصفها مكوّتتدخل يف بنية النص ات, التي الّالصياغة ترجعه هلذه املرجعي

 ّ, ذلك أنّق حول النصّة احلضور يف الفضاء املحلّها رضوريّ, ولكناأساسي
ات ّ إال بمثل هذه املرجعي−ً أحيانا −  الكشف عنه يمكن  الّاملعنى الداخيل

                                                 
 .٣٢ −٣١: انظر السابق   )١٤(
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إىل قراءة هذه ) ّد النسويّبالغة الرس(ه ل يف كتابّه حتوّ, بل إن)١٥(ةّاخلارجي
 .ةّة إىل الثقافيّ من األدبيّ, وهنا صعد بالنصّات داخل النصّاملرجعي

)٦( 
يف كتابه األول ) ةّالنصي( ملصطلح عبد املطلبلقد كان إيثار الدكتور 

ة والفواصل واحلدود ّ, يتناسب مع ما حدث من انكسار النوعي)دّبالغة الرس(
) ةّ أو النصيّالنص( مصطلح ّ العوملة, ذلك أنّة, يف ظلّألدبيبني األجناس ا

ّسيام يف املنتج الروائي يستوعب جمموع هذه الكسور وما تبعها من حتوالت, ال ّ 
الرواية إىل القصة, ة, من ذلك عبور ّاألخري, الذي ظهرت فيه جتليات تداخلي

 .ةّعريّة أو الشّاملرسحية, أو عبورها إىل ّأو إىل السرية, أو إىل املذكرات اليومي
 عىل ذاته, وانفتح الباب عىل ّة انكرس انغالق النصّومع ذوبان النوعي

ّ, وذلك تبعا للمخزون الثقايف)تعدد القراءة( , ّ للقارئ, وزاوية نظرته إىل النصً
َّثمومن   . الواحدّ أصبحنا أمام قراءات متعددة للنصَ

 من النصوص التي ٍري مع كث−  كذلك −يتوافق ) ةّالنصي( مصطلح ّإن
, )ّ التوليديّالنص (عبد املطلب, أو ما يسميه الدكتور ّتعتمد التعدد الداخيل

ًالذي يولد يف متنه نصوصا متعددة, ومن  َّثمّ  فهو يعيش حاالت والدة مستمرة َ
للطاهر وطار, فاملؤرش ) الشمعة والدهاليز (ّ تعبريه, ومثال ذلك نصّعىل حد
د إىل مناطق ّتقود الرس) الشمعة (ّ, إذ إنّ هذا النص يؤكد التعدد يفّاخلارجي

ة أو ّتقوده إىل مناطق العتمة احلقيقي) الدهاليز(ة, و ّة أو التقديريّاإلضاءة احلقيقي
                                                 

, وكيف أن طبيعة النص والدراسة فرضت اّنذكر هنا بدراسة الدكتور حممد المرئ القيس أسلوبي  )١٥(
انظر . رعليه الرجوع إىل مرجعيات نفسية وثقافية كان هلا أكرب األثر يف تكوين شعرية هذا الشاع

 .٩٦: ١٩٨٦ دار احلرية بالقاهرة − حممد عبد املطلب.  د− قراءة ثانية يف شعر امرئ القيس
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داخل املتن, تأيت غلبة الظلمة ) الدهاليز(ًة أيضا, ومع ارتفاع دال ّالتقديري
, فهناك ّطاب داخل النصة اخلّ, وهذا يؤكد ثنائيّة عىل النور الشمعيّالدهليزي

 الذي ّ واخلاصّ, يتابع الواقع العامّخطاب الدهلزة, وهو خطاب تدمريي
خوص, وهناك ّ الضياع والظلمة, اللذان سيطرا عىل األحداث والشيسوده

ّة, عله يزيل بعض هذا الظالم ّالذي يتدخل بنواجته اإلرشاقي) خطاب الشمعة(
ّها تنتهي إىل توحد, ّ, لكنّة داخل النصّمي, وهنا تتعدد اخليوط التصادّالدهليزي

 .إذ أخذت الشمعة يف االنطفاء وأخذ النور يف التاليش
)٧( 

ة يف اخلطاب ّ عبد املطلب عن انكسار النوعيالدكتورمل يكن حديث 
ّ األخري حديثا مرسال, بل قدم قراءاته ملجموعة من النصوص الروائيّالروائي ّ ً ة ً

 .ناس القولالتي تداخلت مع غريها من أج
ة متيل ّ الروائيّة, ذلك أنّوقد أشار إىل أمهية دراسة الضامئر يف حتديد النوعي

, )ضمري احلكاية (ّ, الذي أطلق عليه السكاكي)ضمري الغائب(إىل التعامل مع 
ّإال أن هذا ال ينفي تعامل الرس , مع )املخاطب(و ) املتكلم (ّد مع ضمرييّ

ّة, إذ املالحظ أن ّامل معهام له دور يف تعديل النوعيّالتنبيه إىل أن اإليغال يف التع
ة إىل ضمري املخاطب, ّ متيل املرسحيعىل حنية متيل إىل ضمري املتكلم, ّالشعري

زيد  (ّلليمني) الرهينة(ضمري املتكلم عىل رواية ّ أن سيطرة −ً مثال − فقد الحظ 
ّ, تشد النص)ّمطيع دماج عىل ) األنا(ويل ة, إذ تستّ إىل منطقة السرية الذاتيّ

َّثم, ومن ايةاحلك ة, ّانتامئه إىل الروائيعىل  خالصة,  ذاتية ترمجةّ أصبح النصَ
ّوأكد ذلك ما مهد به الكاتب من توحد بني املؤلف والراوي, لكن  مل ) ةّالنصي(ّ

ّتنس انتامءها األول إىل الروائي َّثمة, ومن َ  ّ حافظت عىل تشكيل حدث مركزيَ
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 .ّ عىل امتداد النص− ه  بكل حتوالت− يتتابع 

ّ أن الروائي− ً أيضا−والحظ  مد إىل تفتيت ْعَة تعرب إىل القصة, عندما تّ
 ممتد ّة, لكن مع االلتزام بخط مركزيّة إىل جمموعة من القصص الداخليّالروائي

 فقد ألمحد الشيخ,) حكايات املدندش(يف جمموع القصص, كام هو يف 
ر حول شخصية املدندش يف مكان احتضنت روايته ثالث قصص طويلة تدو

ًاعدة واهلابطة هلذا املكان, تبعا ّ, والتحوالت الص)كفر عسكر( هو ّمعني
 يف هذا −) الراوي(ّ املتغري, وقد أدى ّ والثقايفّ واالجتامعيّللوضع السيايس

, وهي تقنية أثرية )التداعي( يف قيادة األحداث, و سمح له ً دورا مهام−النص 
, بالتدخل يف الوقت الذي يريد, ليوقف احلدث, وليشبع ّوائيد الرّيف الرس

 عن نفسه وأرسته, وهنا نتوقف عند أهم الركائز التي ةيارغبته يف احلك
 .ومنها الراوي كام ذكرنا ,ّ عبد املطلب يف قراءته للرسد الروائياستعملها

)٨( 
نهج ه كان نافذة لطرح مّ, ترجع إىل أن)بالغة الرسد(ّلعل أمهية كتاب 

 َّمُثً أوال, ّد, يعتمد عىل رصد مداخل اخلطاب الروائيّجديد لقراءة الرس
د, احلدث والشخوص, اللغة ّالراوي, الرس: ة وهيّالولوج إىل أركانه األساسي

ًة, ويف رأينا أن هذا املنهج يمكن أن يكون وسيلة ّة والرتكيبيّومستوياهتا اإلفرادي ّ
ّفعالة يف الكشف عن خصوصي  .ّاع يف اخلطاب الروائية اإلبدًّ

ّ إىل أن دراسته لتقنيات الرس−  هنا − وجيب أن نشري   مل تكن ّد الروائيّ
ً يؤثر تأثريا بالغا يف تقنيات البناء ألنهة, فهو حني درس الراوي, درسه ّشكلي ً

من حيث كان هذا « .د من ناحية أخرىّ من ناحية, وتقنيات الرسّالروائي
 من املؤلف إىل املتلقي, ّيف نقل النص ّ الرشعيّالراوي صاحب احلق
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 عىل نحو يناسبه, ويوافق ّ يف تشكيل النصّ غري الرشعيّوصاحب احلق
 .)١٦(»ةّة واخلاصّتوجهاته العام

ّومن هنا انصب اهتاممه عىل دراسة جمموع املواقع التي حيتلها الراوي يف 
وص ّ, فيتحول إىل شخصية من الشخّ, فهو إما أن يكون داخل النصّالنص

, فتنحرص مهمته يف إنتاج األقوال, ّاملنتجة لألفعال, وإما أن يكون خارج النص
د, وقد اكتشف الدكتور ّوقد يتنقل بني الداخل واخلارج ليتحكم يف أبنية الرس

ً مكانا جديدا للراوي, عندما حيتل مكانا فوقيعبد املطلب ً , )ّالراوي الفوقي (اً
عىل املتلقي, وهنا ة يتعاىل فيها ّة أو فلسفيّد يف توجهات أيديولوجيّفيغوص الرس

ّ دورا يف احلد من سلطة الراوي, واخلالص من −ً أحيانا −  احلوار يؤدي ً
 .دّسيطرته عىل الرس

 عىل نحو ّد, فله مسارات ومستويات, فقد يأخذ مساره النيصّأما الرس
ّ تنمو فيه األحداث وتتطور, وتتحرك فيه الشخوص حركة أفقيّأفقي وقد ة, ّّ

ّ فتتولد الدرامياً ليأخذ شكال رأسيّيغري مساره ّة, كام الحظ أن هناك خصيصة ّ
ُ, وهي ما يسمى ّإىل اخلطاب الروائي) لف ليلة وليلةأ(ة ترسبت من ّرسدي

َّثم املألوف, ّد يف مساره األفقيّحيث يتحرك الرس« .)د املركبّبالرس(  يتوقف َ
َّثم مؤقت, ّرسد إضايففجأة يف منطقة بعينها, ليفسح املجال ل  يعود بعدها َ

 .)١٧(»..د إىل مساره األولّالرس
 يف − ً أحيانا − د املركب ّ إىل خطورة الرسعبد املطلبوهنا يشري الدكتور 

                                                 
 .٣٧: سابق الرجع امل −بالغة الرسد  )١٦(
 .١١٣: السابق   )١٧(



<ìð]†Î<»<‚ÏÞJ<<{<†Š×Ö<g×Ş¹]<‚fÂ<‚Û¦J<ê×ÃÖ]<†‘^Þ<^… ٣٦٣
ة تتداخل فيها األحداث واألصوات, مما هيدد ّد إىل مسارات عشوائيّدفع الرس

 غياب − ً أيضا − ة ّالروائيّ, وقد هيز كيان ّة بالعطل املؤقت أو البرت الفوريّالنصي
قانون السبب واملسبب, وسيطرة قانون التداعي, مما حيدث فجوات رسدية قد 

ّبني األحداث املختلفة, بل عندما حتل كذلك يف احلدث  ال −  ًأحيانا − تتسع
َّثمّالواحد ومتزقه, ومن    هذا الشتات, مما يتطلب التحركَّمـَ تصبح مهمة القارئ لَ

 . يف كليتهّمق, لكي يتمكن من رؤية النصطح والعّبني الس
ة ّ التعليقية, وعالقاهتاّة والرتكيبيّ يف مستوياهتا اإلفراديّأما دراسة لغة النص

 ّ حمتوياته, ذلك أنّ بكلّ, والبناء النيصّياغيّة, فتكشف النظام الصّوالتوزيعي
أكيد  صيغ التاستعاملة عندما تستهدف التوثيق والتقرير, متيل إىل ّالروائي

ّوالتكرار والصيغ الدالة عىل اليقني عموما, وعندما تستهدف االنفعالي ة, متيل ً
ة, فتصبح ّ إىل آفاق الشعري−ً أحيانا −ة, وترتفع ّ الصيغة اإلنشائياستعاملإىل 

 .ةّ, التي ترتبط باللغة التداولي)درجة الصفر(اللغة مستهدفة لذاهتا, وتبتعد عن 
َّثمومن  , من ذلك ّ الروائيّة داخل النصّشعري قام برصد خواص الَ

 ا وكليا جزئيّتوظيف ضمري املتكلم وتوظيف املفارقة الستيعاب املنتج الداليل
ة ّعىل مستوى اخلارج والداخل, وتغييب حرف العطف, واعتامد الدفقة الرسدي

ة, ّ مفرداهتا ال يمكن ردها إىل مرجعيَّنإة, أي ّعىل جمموعة تراكيب غري مرجعي
 ةّمد بعض الظواهر الصوتيَعتُ للرسد, عندما تاًة بعدا شعريّيف اإليقاعيوتض

ّالالفتة التي تعتمد أحيانا العالقة احلرفي , أي وجود حرف مشرتك ّة بني الدوالً
 )١٨(.جيمع بينها أو باستدعاء بنية السجع التي تعتمد املوافقة يف احلرف األخري

 آخر بجانب اإلبداع اا إبداعييًلقد قدم الدكتور عبد املطلب خطابا نقد
                                                 

 .٢٩٢: سابق الرجع امل − انظر بالغة الرسد  )١٨(
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َّثم, ومن ّاألصيل ة عنده تقوم عىل التنظيم الدقيق واحلدس ّ كانت املامرسة النقديَ

ة, لذلك ّة والبالغيّ بثقافته اللغوي−  كام رأينا − ًالذكي, وكان نقده هذا متأثرا 
ة  اعتمد عىل دراس, إذ)ةّرؤية ثنائي(ا ّة للنصوص بأهنّاتسمت رؤيته النقدي

 من النصوص ّخيلو منها نص ات الّ هذه الثنائيّات اللغة, وبخاصة أنّثنائي
, كام )إلخ.... املوت واحلياة– الذكورة واألنوثة –ة الرجل واملرأة ّثنائي(ة ّالروائي

 دراسة املفارقة داخل ّاعتمد عىل دراسة املفارقة القائمة عىل التقابل, ذلك أن
, وأطرافها ّة يف النصّة يف رصد بؤر الدراميّ هلا أمهية دالليّ الروائيّالنص

 وظيفة − كام ذكرنا − هلا ّة, كام أنّة واالجتامعيّ هوامشها الثقافيّاملتصارعة بكل
 دفعه ملالحظة خطاب املفارقة داخل ّ خمزونه البالغيّة, وهذا يعني أنّشعري

ّ وخيصب النصالنصوص, الذي يعتمد عىل الطباق واملقابلة,  بخط ّ الروائيّ
 . عميق تتصادم فيه الشخوص واملواقف واألحداثّدرامي

)٩( 
بالغة ( يف كتابه عبد املطلب جممل األدوات التي طرحها الدكتور ّإن
ه مل يقف عند هذا احلد, بل ّة, لكنّة واللغويّى لثقافته البالغيًكانت صد) دّالرس

د وهو ّة الرسآفاق أخرى من القراءة يف كتابه اآلخر يف جمال دراسانتقل إىل 
, وما ّ, وارتكزت قراءته هنا عىل منجزات النقد الثقايف)ّد النسويّبالغة الرس(

ة, ّ وروابطها احلياتيطرحه من منهج جديد يف قراءة النصوص, تكشف أنساقها
, إذ توجه إىل القراءة عبد املطلب للدكتور ّر يف الفكر النقديّوهنا حدث تطو

 :, يقوله الثقافية عىل آفاقّة لفتح النصّالثقافي
, وجانبيها ّ والكيفيّالكمي: ة ببعدهياّ اعتامد القراءة عىل املادة اللغويّإن«

ٌ عىل ذاته, وهذا ما أصابه اهتزاز كبري يف ّ, يكاد يغلق النصّ والرتكيبيّاإلفرادي
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 ّ حال انغالقه, ذلك أنّاملرحلة األخرية, التي مل تعد تسرتيح للتعامل مع النص

ّيعول كثريا عىل مثل هذا االنغالق, ألن  يف زمن ما بعد احلداثة الّدياملنجز النق ً  ُّه ضدّ
 من االنفتاح عىل ّ أو غري روائيّ روائيّيكاد يفلت نص إذ ال. ّطبيعة النصية ذاهتا

 من امتصاص أنساق ّفلت نصيكاد ي نصوص القديمة واحلديثة, والسواه من ال
 )١٩(» ال زمن انغالقهّمن أصبح زمن انفتاح النصة, فالزّة أو اإلنسانيّالثقافة املحلي

ّوهنا حتولت قراءاته يف الكتاب الثاين من قراءة األنساق اللغوي ة, إىل قراءة ّ
ة إىل جانب الكفاءة ّ كفاءة ثقافية داخل النص, وهذا يتطلبّاألنساق الثقافي

 ّ الداليلن القارئ من الوصول إىل املنتجِّ القراءة األوىل متكّ ذلك أنة,ّاللغوي
ّترد القراءة الثانية املنتج الداليلعىل حني  ,العام  الذي ولد ّ إىل مرجعه الثقايفّ

 .دّأنساقه داخل الرس
ة يف الكتاب ّاستكامل لقراءاته الرسدي) ّد النسويّبالغة الرس(إن كتاب 
 فقط, بعد أن قدم يف الكتاب ّد النسويّه خصصه لقراءة الرسّاألول, إال أن

, اثنان منهام ا روائيا لواحد وعرشين نصٍقراءات) ٢٠٠١د ّغة الرسبال(األول 
, ومل )منتهى(واآلخر هلالة البدري ) اخلباء(ان, األول ملريال الطحاوي ّنسوي

ة, كام مل تكن ّ قد اجته يف دراسته هلذه النصوص إىل القراءة الثقافيُيكن بعد
 كفايته من ّ يعط الرسد النسويه ملّيف حتليالته, ومع إحساسه بأنة ظاهرة ّالنسوي

 − ة اهلامش واملتن ّيئ ثناترسيخحيب أن يشارك يف  ه الّالعناية واالهتامم, وألن
 عزم عىل أن يؤلف الكتاب الثاين, وفيه فرغ لقراءة اثنني − قولهِّعىل حد

 .ا نسوياوعرشين نص
, وما )ّنسوي( نظرته الناقدة والفاحصة ملصطلح ّوقد قدم يف اجلزء النظري

                                                 
 .١٣٩ −١٣٨: سابقالرجع امل −ذاكرة النقد األديب   )١٩(
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 َّمُثًات معتمدا عىل فهمه هلذا املصطلح يف بيئته التي وفد منها, ّيشوبه من إشكالي

 لدينا, كام ناقش يف هذا اة, وبحث عن تأصيله لغويّتابع انتقاله إىل ثقافتنا العربي
 من مثل ّاجلزء من الكتاب بعض األفكار اخلاطئة السائدة يف الواقع الثقايف

َأتبع َّمُثة األدب, ّية اللغة وذكورّذكوري َ ْ التي  ملجموعة التقنيات ُهَ ذلك تقديمَ
 خصيصة −   من وجهة نظره− استخلصها من النصوص املقروءة, والتي متثل 

 ٍقدم فيه قراءاتف الثاين من الكتاب, َمْ أتبع ذلك القسَّمُث .ّد النسويّيف الرس
, وما نتج )ّوينس(ة, ترتكز يف جمموعها عىل مفردة ّ لستة نصوص نسويًموسعة

د, ّة هلذا الرسّة والثقافيّة والفنيّة كشفت األبعاد اللغويّعنها من إجراءات إنتاجي
) دّالرس(وهذا يمثل إضافة مغايرة ملا اتبعه يف كتابه األول إذ ارتكز عىل مفردة 

, ّد النسويّنا أمام طرح جديد لقراءة الرسّة, وهذا يعني أنّدة بقيود نوعيّغري مقي
 .دّ إجراءات تتناسب وطبيعة هذا الرسيعتمد عىل

, فقد استعان ّ أحد منتجات النقد الثقايفّألدب النسوياوملا كان االهتامم ب
 لقدرته عىل كشف منظور ًالدكتور عبد املطلب ببعض أدوات هذا النقد, نظرا

ة املضمرة التي شكلت ذلك املنظور, ّة والثقافيّ والسياقات االجتامعياملبدعات
 يف ّ كان أداة مساعدة لوضع النص−  يف الكتاب الثاين− ّالنقد الثقايف َّنإأي 

ة يف الشأن ّ عالمة ثقافيّ النصّ الذي أنتجه, وذلك عىل اعتبار أنّسياقه الثقايف
 )٢٠(.ةّاألول, قبل أن يكون قيمة مجالي

ة إلعادة ّ كان حاجة منهجيّ االعتامد عىل أدوات النقد الثقايفّوهذا يعني أن
 ّةة واألسلوبيّة, كالبنيويّة بعد أن أغلقته املناهج اللغويّ عىل آفاقه الثقافيّنصفتح ال

                                                 
 − بريوت−  املركز الثقايف العريب−سعد البازعي وآخرون.  د− اقد األديبدليل الن: انظر   )٢٠(

 .٣٠٤: ٢٠٠٢/ ٣ط
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 ّ الفكر النقديّأنة, وهذا يعني كذلك ّه عن أنساقه الثقافيْتَة وعزلّوالتفكيكي

ٌ ليس جامدا, بل متحركعبد املطلبللدكتور    عىل اخلطابات األخرى,ٌ, ومنفتحً
َّثمومن   الكتاب الثاين, ال بوصفه تقنية قائمة عىل صياغة  حتولت قراءته للرسد يفَ
ّة معينة حتمل بصمة صاحبها, بل بوصفه مكوّلغوي نات الثقافة, ّ من مكواًنا أساسيّ

 إىل واقعة −  بمجمله−  ّ, وحتول النصّ روابط غري ظاهرة باملنتج الثقايفّأي إن له
ّة ذات منظومة متكاملة, جيب أن تقرأ بجامليّثقافي اهتا, وبأنساقها الظاهرة ّبحياهتا وقُ

َّثمواملضمرة, ومن  ً حامال ألنساق ّ كان مهه الكشف عن املخبوء, بوصف النصَ
 .مضمرة مرتبطة بدالالت متتد إىل خارجه

)١٠( 
ل العنوان ّة فاختلفت عن الكتاب األول, فقد حتوّأما اإلجراءات التحليلي

ّ يشع بدالالته عىل ّايف, إىل مدخل ثقّ لدخول النصاًمن كونه مدخال رشعي
ة ّة, أي القدرة عىل قراءة األنساق الثقافيّ كله, وهذا يتطلب مهارة ثقافيّالنص

عبد ً املدروس, ونأخذ مثاال عىل ذلك, قراءة الدكتور ّالتي تتصل بالنص
 من وجهة −) الفخ(, فالعنوان )ة نوال مصطفىّ للمرصيالفخ (ّ لنصاملطلب
 يضم الذكورة واألنوثة مع تقاسمهام للداللة, فإذا اً كان مدخال ثقافي−  نظره

أو ) الفريسة( األنوثة سوف تكون هي ّ, فإن)الفخ(كانت الذكورة هي 
 عندما − ً فعال− د ّالذي سوف يسقط يف هذا الفخ, وهذا ما حققه الرس) الصيد(

ّاستحرض جمموعة من النساء, وحدد وظائفهن يف االنجذاب إىل فخ بعينه هو 
 النساء يف الفخ ّ, فقد وقعت كلّ واالجتامعيّ التفاوت الثقايفمعو, )مدحت(

ّاملنصوب هلن سلفا, والالفت أهن  الثقافة املركوزة ّ واعيات هبذا الفخ, لكنّن كنً
ّ إىل هذا الوقوع حتقيقا لقيمة ثقافيّيف الالوعي ويف الوعي, قادهتن  ّة, هي أنً
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عة الفرع أن يعمل عىل الذكورة هي األصل واألنوثة هي الفرع, ومن طبي

َّثمومن  .)٢١(اللحاق باألصل واخلضوع له  حولت الثقافة األنثى إىل باحث عن َ
ّالذكر بحثا أعمى ألن  .أمامه من فخاخما ه ال يرى ً

 الثقافة ّ, أنّ من متابعته للرسد النسويعبد املطلبلقد الحظ الدكتور 
 :)٢٢(د وهيّى داخل الرسًاملركوزة يف الوعي األنثى أنتجت أنامطا أربعة لألنث

, ّ عمقها الزمنيّة بكلّلطة الذكوريّالتي تتمرد عىل الس: األنثى املتمردة *
الذكر (تي الثنائية َّفِ, وهي تستهدف تعديل كا أم فعلياسواء أكان التمرد قولي

 عىل امليل إىل جانب األنثى بوصفها الطرف −  ً أحيانا–, بل تعمل )واألنثى
 .ّة, فهي املصدر الوحيد الستمرار اإلنتاج البرشيّثنائي يف الّاإلجيايب
ً آلة األنوثة ال متثل نقصا, ّوهي أنثى حمايدة, ذلك أن: ةّالبيولوجياألنثى  *

 ّ يف اتكائه عىل اجلسد األنثوي هيًوآلة الذكورة ال متثل تفوقا, وأمهية هذا املسار
 ّخر, ويرى الدكتور حممد أنه يف غري حاجة إىل اآلّ, وأنً كامالًوإعطائه استقالال

ّه خيتزل األنثى يف اجلسد, وهو اختزال يتحفظ ّهذا االتكاء له خطورته, ألن
ا قوانني السوق يف هّ األنوثة يف اجلسد حيوله إىل سلعة حتكمْرصَ حّعليه, ألن

 .العرض والطلب
ة يف جتلية ظواهر التفاضل التي تنحاز ّوهنا توغل النصي: ةّاألنثى الثقافي *

َّثمإىل الذكورة, وتستمد من الثقافة عنارص االنحياز, ومن   تصبح األنثى َ
 .عرضة لإلقصاء والتهميش

ة متلك حرية اختيار ما ّة, وهي ثالثة أنواع, متلقية نموذجيّاألنثى املتلقي *
                                                 

 .٦٢ –بالغة الرسد النسوي : انظر  )٢١(
 .٤٢ − ٤٠ −٣٩ − ٣٨ −٣٧ − ٣٦: سابقالرجع امل − انظر بالغة الرسد النسوي  )٢٢(
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تقرأ, وحرية إبداء الرأي فيام تقرأه, كام متتلك القدرة عىل إصدار أحكام القيمة 

ل, وهناك املتلقية األسرية, وهي أسرية القيود التي فرضتها عىل بالرفض أو القبو
ً, أو التي خضعت هلا قهرا, فهي ال تقرأ إال ما تسمح به القيود انفسها اختياري

جاعة عىل ّ وهي صاحبة الغلبة, وهناك املتلقية الرافضة التي متتلك الشة,ّالثقافي
 إىل −  ً غالبا− يتجه   الرفضّإظهار هذا الرفض وتقديم مربراته, وقد الحظ أن

ًال يف امثبوصفه ّالذي شيده الذكور, ويسعى إىل تقديم البديل ) ّالبناء األنثوي(
ً كام شيدته اإلناث املتحررات, هذا البناء الذي يقدم اجلسد متحررا ّالبناء األنثوي ّ

ًاحدا ًنا وّة, ويقدم اجلسد بوصفه مكوّة واالجتامعيّة والثقافيّمن قيوده البيولوجي
 .ّ والعقيلّ والعاطفيّمن مكونات األنثى, يضم عمقها النفيس

ة يف قراءة الدكتور ّلقد كانت هذه األنامط األربعة لألنثى ركائز أساسي
 .ّ, وهي امتداد لثقافة املجتمع الذي ينتمي إليه النصّد النسويّحممد للرس

)١١( 
بالغة (قة يف كتاب ز الفارّة كانت عالمة التميّ قراءة األنساق الثقافيّإن
 من متابعة التقنيات عبد املطلب ذلك مل يمنع الدكتور ّ, إال أن)ّد النسويّالرس

 ّ يمكن أن تشكل بصمة خاصة له, وهنا نالحظ أند, التيّاخلاصة هبذا الرس
ة حيكمها الفعل ّخترج عن كوهنا تقنيات ثقافي جممل التقنيات التي استخرجها ال

لت إىل ّة كام يف الكتاب األول, إذ حتوّ تعد تقنيات فنيا ملَّهنإ الفعل, أي ّورد
 .ةّمنتجات ألنساق ثقافي

, ومتثل ذلك يف إعطائه ّأوىل هذه التقنيات االنحياز للصوت األنثوي −١
وت منطقة الراوي, أو منطقة ّ هذا الصّة, سواء احتلّأكرب مساحة نصي

, التي أخذت )لة وليلةألف لي(ثر من أ ويف ذلك الشخوص الفاعلة أو املنفعلة,
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ة يف ّ كم الشخوص النسويّ, كام أنىكُحي ماة إنتاج ّفيها شخصية شهرزاد مركزي

  الشخوصُتستبعدًة, وأحيانا ّة يزيد عىل كم الشخوص الذكوريّالروايات النسوي
, )الطوطم لنورة فرج (ّ لنصًاما, كام يف قراءة الدكتور عبد املطلبة متّالذكوري

ًة, إشارة إىل االستغناء عن الذكورة عىل ّ الشخوص األنثويالذي حرص نفسه يف
 .نحو كامل
 , يعكسّد النسويّخيفى أن حضور هذه التقنية عىل نحو موسع يف الرس وال

ُ عىل مرحلة التهميش الطويلة لألنثى, وما كان يامرس عليها ّ الفعل األنثويّرد
 .من قهر, وهنا حترض التقنية الثانية

ّإذ تعمد الرس:  لألنثىّالقهر الذكوري−٢ ة ّد استحضار رغبة الذكر العلنيّ
ة يف الرجل, ّة يف قهر األنثى, وفرض هيمنته عليها, بوصفها طبيعة فطريّواخلفي

ّمدفوعا إىل ذلك بحفري ات يف الذاكرة تتعلق ببعض الوقائع املوغلة يف القدم, ً
 إلخ)....لوطكفر زوجة نوح و(, و)إغواء حواء آلدم(و ) وأد األنثى(من مثل 

 قراءته ملجموعة من القصص التي  الدكتور عبد املطلب−  هنا −  وقد قدم
 له صوره املختلفة, ففي قصة ا واجتامعياً قهر األنثى بات تقليدا ثقافيّتظهر أن

 من جمموعة ابن النجوم ألسامء شهاب الدين, جتىل قهر األنثى يف )بيضة الديك(
ذكورته بإرصارها ا أهانت ّرين كاملني, ألهنعقاب الزوج لزوجته, وهجرها شه

ة فاطمة يوسف العيل, ّللكويتي) وجهها وطن(عىل إنجاب اإلناث, ويف جمموعة 
ام بعد الزواج, إذ تتالشى شخصية ّسي  ع, الَّيتجىل قهر األنثى عىل نحو موس

, كام يف قصة ا أو كليااألنثى عندما يسعى الزوج إللغاء شخصية الزوجة جزئي
 عن بعادها, إذ تتبدى رغبة الزوج يف السيطرة عىل زوجته وإ)ًقط سهواس(

ّعملها, والسيطرة عىل عمله وعملها معا بوصفهام طبيبني, وردها إىل مسكن  ً
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 .احلريم, وقد قابلت األنثى هذا القهر باملواجهة, وهنا نقع عىل التقنية الثالثة

قنية السابقة,  فعل للتّوتكاد تكون رد: مواجهة القهر الذكوري − ٣
 لتتحول إىل نوع من التمرد عىل أعراف املجتمع − ً غالبا − فاملواجهة تتسع 

خاصة تلك األعراف التي حتارص األنثى وحترمها من كثري من ب, ووتقاليده
ة يف تقديم ّاحلقوق التي يتمتع هبا الذكر, وتتبدى مواجهة األنثى للسلطة الذكوري

 – اجلد – األخ –األب :  كانت قرابته هلااصورة شائهة لصاحب هذه السلطة, أي
 وخواصه الفارقة ّاالهتامم باجلسد النسوي: وكانت أول أشكال التمرد. الزوج

 . من حمرمات الثقافةّد, بعد أن كان احلديث عن اجلسد األنثويّداخل الرس
الفارقة   وخواصهّهتتم هذه التقنية باجلسد النسوي: ة اجلسدّأبجدي − ٤

 الثقافة حتارص هذه العناية, وتدفعها ّ تعلو به وتعلن متيزه, لكنَّبوصفها خواص
د ّة نبيلة الزبري, تابع الرسّلليمني) ه جسديّإن(ة املشرتكة, ففي رواية ّإىل اجلسدي
 جمتمع اليمن ال يسمح إال هبذا املشرتك ّة يف أعضائها املشرتكة, ذلك أنّاجلسدي
د ّملنى وفيق, فيميل الرس)  حقوق ملكيتهابكارة تتخىل عن(أما يف قصة . ّاإلنساين

 يميل إىل إعالء األول عىل الثاين ثم, ّ بآخر ذكوريّإىل مقابلة العضو األنثوي
غشاء ( بعضو األنوثة ّإعالء قد يصل إىل مقاربة القداسة, فقد ارتفع النص

ّإىل مدارج القداسة عندما جعلته مستحقا للتسجيل واالعرتاف بملكي) البكارة ته ً
 .ةّ التنازل عن هذه امللكيّا الوحيدة التي متتلك حقّصاحبته, وأهنل

 التقنيات السابقة كانت حمارصة ّ كلّلعل: ةّلطة االجتامعيّالس − ٥
, ّرها العمريّة, التي تالحق األنثى يف مجيع مراحل تطوّبالسلطة االجتامعي

ها ّ, وهو ما يعجل بالرغبة يف سرتّها اجلسديّوتزداد بظهور مالمح نمو
 . رجلّبالزواج لتكون يف ظل
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 تأيت بركائزها لطة السابقة التي حتارص األنثىّ السّإن: كثافة االسرتجاع −٦

, لذلك سيطر االسرتجاع عىل االستباق, وكان من توابعه كثرة من املايض
 .ّة أو احلوار الداخيلّ النفسياألحاديث

 ّية احلركة احلرة يف كل هذه التقنية تتيح للراوّإن: اعتامد احللم واخلرافة−٧
 ّاالجتاهات, وتشكيل وقائع تعلو عىل الواقع ذاته, وقد الحظ الدكتور حممد أن

 ات وتوابعها من اخلرافة والسحر والشعوذة,ّ عىل الغيبيً اعتمد كثرياّد النسويّالرس
ة هذه ّه يف هذا االعتامد يرتك وقائعه يف دائرة االحتامل, أي احتامل فاعليّولكن
ات, أو إخفاقها يف تشكيل الوقائع واألحداث, وهو ما يتيح للمتلقي ّالغيبي

 .مساحة لرفضها أو قبوهلا
ّينضاف إىل التقنيات السابقة تقنيتان فنيتان, أوالمها شعري د التي ّة الرسّ

ّ عموما, وثانيهام مط الرسّد الروائيّالرسأصبحت من أهم تقنيات  ّ د, وهي تقنية ً
ّ عموما, والرسدّهلا حضور الفت يف الرس ً خصوصا, وهي تكاد تنايف ّد النسويً

, وهنا يستحرض الدكتور )الوصول للهدف من أقرص الطرق(ة ّاملقولة الثقافي
 باستحضار مقولة ابن األثري يف حتديده هلذه التقنية, عندما ّحممد خمزونه البالغي

 .)٢٣(ث عن اإلجياز واإلطناب والتطويلَّحتد
 عىل املعنى دون زيادة, واإلطناب هو الزيادة فاإلجياز هو داللة اللفظ

 ّد النسويّ الرسّة غري املفيدة, إال أنّة املفيدة, والتطويل هو الزيادة اللفظيّاللفظي
, من ذلك اإليغال يف ًقه طويالييعمد إىل جمموعة من اإلجراءات جتعل طر

 الوصف الذي يالحق الشخوص واملكان والزمان, أو احلوار الذي يعمل عىل
ًد عند موقف بعينه تثبيتا مؤقتا, أو فتح الذاكرة عىل أحداث ووقائع ّتثبيت الرس ً

                                                 
 .١٣٠ −١٢٩: سابقالرجع امل − انظر بالغة الرسد النسوي  )٢٣(



<ìð]†Î<»<‚ÏÞJ<<{<†Š×Ö<g×Ş¹]<‚fÂ<‚Û¦J<ê×ÃÖ]<†‘^Þ<^… ٣٧٣
موغلة يف القدم, واستحضار شخوص دخيلة, أو أحداث طارئة تعطل مسار 

 ذلك يعطي مساحة ممتدة للراوي اخلارجي والداخيل, ّ, وكلّاحلدث األصيل
 .ة التي تطيل الطريقّديّليامرس فيها إضافته الرس

)١٢( 
 أن يصل إىل هذا العمق يف لكن كيف استطاع الدكتور عبد املطلب

 ة?ّديّدراساته الرس
ّه استغرق فيه وحل بنصوصه ّنإد قراءة معايشة, أي ّه قرأ الرسّبد أن ال

ًمعايشا األحداث والشخوص, ونراه بذلك متأثرا بنصيحة أستاذه له  الدكتور (ً
ّمية, عندما كان يعد رسالته يف بداية حياته العل) مصطفى ناصف رمحه اهللا

 من النصوص فذهب ألستاذه وقرأه له, فقال ّللدكتوراه, إذ استعىص عليه نص
 بسبب هذه القراءة التي تشبه قراءتك ّلقد استعىص عليك النص« :له األول

 بمكنونه, عليك أن ّ لكي يبوح لك النص,حف أو جملة للتسليةّلصحيفة من الص
 .)٢٤(»رشته, عندها سوف تنفتح املغاليق, وقد كانتقرأه بمودة, وأن تطيل معا

ناقد « ّ هي فريضة القراءة الصحيحة, وأنّ حمبة النصّوتعلم حينها أن
ًا محيام التحامّسته إال بعد التحامه بالنصيبدأ درا  الّاحلداثة احلق ً«)٢٥(. 

 عن هذه العالقة احلميمة مع النص, التي عبد املطلبّوقد عرب الدكتور 
تعارف يف الكتاب األول إىل صداقة يف الكتاب الثاين, وخاصة بعد حتولت من 

 ًباهراًعرضه لبعض النصوص عىل ما لديه من سري أصحاهبا, وقد وجد تطابقا 
                                                 

 دار −»مصطفى ناصف عاشق النص« بحث − حممد عبد املطلب.  د− األعالم الذهبية  )٢٤(
 .٢٣٧ ص − ٢٠١٣الكتب والوثائق املرصية 

 .٢٤: ١٩٩٩ − مرص−  اهليئة العامة لقصور الثقافة− حممد عبد املطلب.  د−النص املشكل  )٢٥(
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 معرفتي اخلاصة ّشك أن ال« ):دّبالغة الرس( يقول يف ,بني ما قرأه وما يعرفه

َمليئة بالفجوات والفراغات التي حتمل النص مهمة م عندها حتولت ئها, وْلّ
ق إىل عالقة صداقة قربتني منه يف ّ, من عالقة قارئ ومتذوّعالقتي بالنص

ه كان حيدثني عن بعض ما أعرفه, ويكمل يل بعض ما ال ّة بالغة, ألنّمحيمي
ّأعرفه, دون أن يكون ليشء من هذا االقرتاب أثر يف القراءة النقدي  .)٢٦(»...ةٌ

ام عندما يوغل ّسي  , الّ قراءة النصُويضاف إىل هذا االلتحام االستغراق يف
ًة, وهذا يقتيض مالزمته أياما طويلة, يعيد فيها الناقد ّ يف مغامراته التجريبيّالنص

 .)٢٧(ّة مجاليَّ, ويبوح بام خيتزنه من خواصّالقراءة والتأمل حتى تنفتح مغاليق النص
, )العطشيقني (اقد بنصه وحلوله فيه, يف قراءته لرواية نلقد ظهر استغراق ال

  شخوصه وأحداثه,ّ جعلته يعيش داخله بكلّ مالزمته الطويلة هلذا النصّذلك أن
, )أموت ويف نفيس يشء من حتى: (ّه استحرض ما يوازي مقولة الكسائيّحتى إن
 .)٢٨(يف نفيس يشء من يقني العطش: ًأتوقف قائال: ليقول 

)١٣( 
 النصية عىل  كان يؤثر مصطلحعبد املطلب الدكتور ّكنا قد ذكرنا أن

 لبعض ّ يتوافق مع العبور النوعي ذلكّ, ألنّالنوعية املحددة للجنس الرسدي
ه يؤثر مصطلح القراءة ّ, كام أن)دّبالغة الرس(ام يف كتابه األول ّسي النصوص, ال

ام ّيس , ال)القراءة(عىل النقد, فمن يقرأ كتبه يالحظ احلضور الالفت ملصطلح 
تفع تردد هذا املصطلح يف مقدمة الكتاب األول إىل يف كتابيه املذكورين, إذ ار

                                                 
 .٩٢: سابقالرجع امل −بالغة الرسد  )٢٦(
 .٢٣: السابقرجع امل − انظر النص املشكل  )٢٧(
 .٢٧٣: سابقالرجع امل −  بالغة الرسدانظر  )٢٨(
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مخس ) النقد( ترددت مفردة عىل حنيًترددا يف مساحة ست صفحات, ) ١٥(

يف )  مرة٢٤( مصطلح قراءة استعمل) ّد النسويّبالغة الرس(مرات, ويف كتابه 
ّفضال عن أن .مرة واحدة) النقد (استعمل عىل حنيصفحتني ونصف,  ه مل خيل ً

ة ّ العناوين الرئيسيّكتبه من ترديد هذه املفردة عىل نحو الفت, بل إنكتاب من 
عر احلديث, ّة يف الشّلبعضها قد حافظ عىل هذه املفردة, فهناك قراءات أسلوبي

 .ة قراءة أخرىّوامرئ القيس قراءة أخرى, والبالغة العربي
 من ة نستخلصها من كالمه,ّة واخلاصّوقد كان هلذا اإليثار مربراته العام

ًام تتيح قدرا واسعا من االحتاملّتقدم اليقني, وإن ءة بطبعها الارالق« ّذلك أن ً... 
 )٢٩(» مرة بعد أخرىّوليس االحتامل إال تعدد الناتج الداليل

 ملصطلح القراءة كان استجابة لوعيه بأمهية استعامله ّوهذا يعني أن
ً بعيدا عن التسلط افي وثقااًاالنفتاح والتعدد, فالقراءة حتقق انفتاحا فكري

 تتضح وجهة نظره هذه يف تفسريه النتشار املفردة نفسها يف خطاب .واحلسم
 احلضور الالفت هلذه املفردة كان استجابة ّويبدو أن«: جابر عصفور, يقول

اعدة واهلابطة, وقد سبق أن ّواعية لرؤية العامل القريب والبعيد يف حتوالته الص
تعتمد تعدد األطراف وتعدد اآلراء, واتساع مساحة  هذه املفردة ّأوضحنا أن

 هذه املفردة ليس من طبيعتها الوصول إىل ّالرأي والرأي اآلخر, وهذا يعني أن
 .)٣٠(»احلسم أو باحلكم بالغلبة لطرف عىل آخر

ّقد حتول إىل الزمة تعبريي) القراءة( الوعي بقيمة ّويبدو أن ة ال يف اخلطاب ّ
                                                 

 − ٢ العدد − مقال النص املفتوح والنص املغلق−  ملف النص والقارئ−جملة النقد األديب  )٢٩(
٤٧/ ٢٠٠٥. 

 بحث كتبه الدكتور حممد عبد املطلب بعنوان − كتاب تكريمي للدكتور جابر عصفور  )٣٠(
 .١٥٥: ص − ٢٠١١ مرص− املجلس األعىل للثقافة –) بالغة جابر عصفور(
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ّ عموما, ألهنّ فقط, بل يف اخلطاب النقديطلبعبد امل للدكتور ّالنقدي  ّا تفتح النصً

 .عىل آفاق متعددة من القراءة, دون إصدار حكم, والنقد معني بإصدار األحكام
للدكتور حممد عبد  ّفحات السابقة لقراءة املنجز النقديّلقد خلصت الص

ّد, انطالقا من بالغته يف قراءة الرسّ يف جمال الرساملطلب ته يف توصيل د, وبالغً
 بالوصول −   يف أصل املواضعة−خطابه إىل املتلقي, وإذا كانت البالغة ترتبط 

 −  ً عموما−  ّ يف خطابه النقديعبد املطلبواالنتهاء, فهذا ما التزم به الدكتور 
َّثم َّنة, يعرف أنّمن نقطة معي فهو عندما يبدأ ة نقطة جيب الوصول إليها من َ

 إىل عالقة −  كام البالغة−  حتول النقد عنده أقرب الطرق وأسلكها, وبذلك
   . ة هلا بداية وهلا هنايةّاتصالي

*   *   * 
@ @

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

@ @

 دار الكتب والوثائق املرصية −حممد عبد املطلب .  د− األعالم الذهبية − 
٢٠١٣. 

  مرص− اهليئة العامة لقصور الثقافة– حممد عبد املطلب . د– بالغة الرسد  − 
٢٠٠١. 

 اهليئة العامة لقصور – حممد عبد املطلب . د–غة الرسد النسوي بال − 
 .٢٠٠٧  مرص− الثقافة

 .١٩٩٩  يناير− ٨٦٤ العدد − جريدة أخبار األدب − 
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 − املركز الثقايف العريب– سعد البازعي وآخرون –دليل الناقد األديب  − 

 .٢٠٠٢ بريوت
 − ور الثقافة اهليئة العامة لقص– حممد عبد املطلب . د–ذاكرة النقد األديب  − 

 .٢٠٠٣ مرص
مكتبة  – ضمن رشوح التلخيص – هباء الدين السبكي –عروس األفراح  − 

 .١٩٣٣  القاهرة− عيسى احللبي
 −  مكتبة احلرية– حممد عبد املطلب . د–قراءة ثانية يف شعر امرئ القيس  − 

 .١٩٨٦ القاهرة
 املجلس −  جمموعة من الباحثني− كتاب تكريمي للدكتور جابر عصفور − 

 .٢٠١١ مرص − للثقافةاألعىل 
 دار الكتب –مفيد قميحة .  تح– أبو هالل العسكري –كتاب الصناعتني  − 

 .١٩٨٤  بريوت−العلمية
 .١٩٧٩  مرص−  طبعة دار املعارف– ابن منظور –لسان العرب  − 
 مقال النص املفتوح والنص − ملف النص والقارئ− جملة النقد األديب − 

 .٢٠٠٥ −٢ العدد −املغلق
 .١٩٩٦  مرص− دار الرشوق– حممد عبد املطلب . د–مناورات الشعرية  − 
  مرص− اهليئة العامة لقصور الثقافة– حممد عبد املطلب . د–النص املشكل  − 

١٩٩٩.     
*   *   *



 



− ٣٧٩ −  

 
 
 
فوات الد
َّ ُ
  نيواو

 )∗(ّراخعباس هاين اجل. د

ِن املرء مل يستطع ِإ أي ,ٍيف أقرب مفهوم هلا تعني عدم املالحقة) ُالفوات( ْ َ َّ
ُ ومل يدركه,اللحاق باليشء ُْ  .ُ ففاته,ْ

َ حمْتَكان َ سواء أ, الدواوين:ُه هوُواليشء الذي عنيت َّة عىل أصول خطية َقَّقُ ٍ
َأم مصنوعة بطريقة اجل ِمعِ ٌ قام بذلك كثري,ْ  من املحققني املشهورين وغري ِ

ُ أن ختتلف املناهج− ُ بعد −  ِّ ومن الطبيعي,املشهورين منهم َ َ وتتعددْ  يف ,ُ اخلرباتَّ
 .وما إىل ذلك.. .استقصاء القطع وقراءهتا وخترجيها

ٍوكنت أرى ما يستدعي الوقوف عند أبيات أو قطع ِ ٍ َ ْ يف هذا الديوان أو  ُ
َ فأص,ذاك ِحح اخلطأ يف مكانهُ ِ ويف أحيان كثرية أقرأ يف كتاب ما قطعة ألحد ,ِّ ً ٍ ٍ

ُ فأثبتها يف الصفحة ,ُ فإذا ما بحثت عنها يف الديوان مل أجدها واردة فيه,الشعراء ُ
ُة أرشت إىل مصدرها الذي ْ وإذا كانت طويل,ةذاذ أو يف ج,األخرية فيه

ّ فرصة ما ألضمها إىل أخواهتا ًا منتظر, باجلزء والصفحةًا مقرون منهااحتجنته ُ َ
ُ وقد نبهت عىل هذا , وهكذا كان ديدين,َّالقطع األخريات التي أخل الديوان هبا ّ

 )مجهرة نسب قريش وأخبارها( مثل ,يف حوايش حتقيقايت لبعض مصادر الرتاث
                                                 

 .باحث يف األدب والرتاث من العراق  )∗(



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N(< < ٣٨٠
 ,)٣٨٤ت (للمرزباين ) معجم الشعراء( و,)٢٥٦ت (ر اّللزبري بن بك

 .وغريها. .)٧٢٦ت (يونيني لل) ذيل مرآة الزمان(و
ُوإذا كنت قد أصدرت كتايب  َّوقد ضم  ,م٢٠٠٢ سنة »يف نقد التحقيق«ُ َ

ٍبيت مستدرك عىل عدد من الدواوينِثالث مئة  ٍ َ ُّ فقد رأيت أن الوقت يستحثني ,ُ ََّ ُ
ٍألمجع ما علقته من فوت لقطعة أو بيت أو ختريج ٍ ِ ٍ ْ ُ ََ ُْ َّ ْ ْ يف قراءة كلمة بدت ا أو خط,َ ِ

ِ إلمهاله كرس)١( وفوت ثالث,ىل غري حقيقتهاع وفوت . .ِ يف وزن أحد األبياتًاِ
 نتيجة اخللل يف هذه الدواوين ,َّ, وتتعدد أكثر وأكثر..َوآخر خامس.. .رابع

ْ حتى وجدت أن من الرضوري نرش ,املنشورة َّ ُ َلتتدع هنا) الفوات(ّ ِ َِّ َ.  
ِ بعد التجربة –َولقد ثبت يل   أو ًاطوطَ خم– ٍعرِ شُيوان أنه ال يوجد د–َ

 –َّمع علمي أن الفوات يف أعامل املحققني  .ِ يف منأى عن االستدراك– ًاموعَجم
ّ كانت بسبب عدم متكنهم من احلصول عىل بعض املخطوطات– ْنيِواجلامع ْ َ, 

ِالتي طبعت اليوم َ ّ بدرجة أقل,ً فضال عن الكسل والتواين,ُ َ ِ  وقد يكون ذلك ,ِ
ِعدم اإلملام بعرص الشاعر ولغته ومظانهمن باب التقصري و ِ ِِّ وهذا ما ال حيسن  ,ِ

ِّباملحقق املدق  .قّ
ُوكان املنهج يف إثبات الفوات يتلخص يف اآليت َ َُّ َ َ ِ: 

ُ ومن عن,ُتقديم تعريف موجز بالشاعر −١ ِ بتحقيق شعره أو صنعهيْ ِ  ثم ,ُِ
  .ّ فالطبعة العلمية املعتمدة,البحث عن طبعات الديوان

كن اّ من السًادءَ ب,)األفبائي( اَ أبتثيًارتيبَا تِّهيوَ روفققطع عىل ترتيب ال −٢
 . مسوقة برتقيم متسلسل,فاملفتوح فاملضموم ثم املكسور

َيعني عىل فهم املعنىًضبط النص ضبطا  −٣ ُ  اتبإث و,اعروضي ُهتقويم و,ُ
 .اسم البحر

                                                 
 ].املجلة. [مل يذكر الفوت الثاين  )١(

ٍء
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ْذكر االختالف احلاصل يف الروايات وترجيح الرواية الصحيحة  −٤ التي ِ

 . النفس وإثباهتا يف املتنإليهاتطمئن 
  .بتخرجيها من املظان املختلفة) القصائد والنتف(استقصاء القطع  −٥

يف املصادر التي  سقاط الواردةخطاء يف الضبط واألىل األإاإلشارة  −٦
 .إليهاُرجعت 

 الذي ِّصَّ بتقديم الن,إىل الشاعر وإىل غريه) املنسوب(َإثبات قسم للمتدافع  − ٧
َ أن القطعة للشاعرحَّرص ُ ثم نتبعه يف سطر جديد باملصادر التي نسبته ,َّ ٍُ َّ ُ

َّ وقد حرصنا أن نقترص يف الت,آلخرين َ  من ,وان املطبوع فقطيّخريج عىل الدْ
 .دون اإلطالة يف تعداد املصادر التي ذكرت النسبة األخرى للقطعة

 اعتور تلك ِ لـام فقد حاولنا يف جهدنا هذا إيراد نظرات نقدية حتقيقية,وبعد
 يف – وقد كان الرائد , وتكملة ما فاهتا من أشعار أصحاهبا,ٍالدواوين من أوهام

ِّكل هذا  َ آمال أن يأخذ هبا , وصاحب الديوان نفسه, والقارئِ الباحثَ خدمة–ُ ْ ً
ِيف الطبعة القادمة ُ أو يأخذ هبا غريه,ِ َُ َ ُ ْ. 

ِّواحلمد هللاِ رب العامل َ  ْنيُ

 ديوان عد-١
َ

ي
ّ

ن زيد العبادي ب
ّ

 

َر نِ شاعُّ زيد العباديُ بنُّعدي ِ اتصل بكرس,ٌّينارصٌ ِ َ َ وقتل يف , فارسىَّ ِ ُ
 .سجن النعامن بن املنذر يف احلرية

ِ شعره فيسوده طابع التفكري يف املوتاّأم ُ ٌ لني,ٌ سهل,ٌ وهو رقيق,ءانَ والفُ ِّ, 
ِلكونه سكن احلرية وقصور املناذرة واألكارسة ِ َِ َ َ َ.  

ِ لويس شيخو اليسوعي يف كتابه ُعرهمجع ش الصادر  ,)ةَّشعراء النرصاني(ّ
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ِ من دون اهتامم بتوثيقه وخترجيه,م١٩٢٦بريوت ِب ِِ.  

ُ حققه ,)ّديوان عدي بن زيد العبادي(َم صدر ١٣٨٥/١٩٦٥ويف سنة  َ ّ
ّومجعه حممد جب ّ من القصائد والنتفًا وزاد عليها كثري,ٍ عىل نسخة حديثة,ر املعيبداُ ِ, 

َح ما يَ رشَعَم َطلبه ذلكَتِ ِ ُ ُ بعد استقصاء واسع للمظان التي حوته,َّ ٍ ُ وهو أول عمل ,َ ّ
ِعلمي خدم به املكتبة العربية َ وقدم,ّ ِر وشِعاّ الشَّ ِّه للباحثني واملحـقـقَعرَ َ  .ْنيُُ

, )األقالم( مالحظات نرشها يف جملة ّ القييسيُّنوري محود. َوكتب د
 .٢٠٣ − ١٩٢م, ص ١٣٦٨/١٩٦٦َّ حمرم ,٢, السنة ٩بغداد, اجلزء 

ِوقد رد عليه املعيبد يف املجلة نفسها, العدد  ْ َ  .٢٠٥ −  ٢٠٣, ص ٣, السنة ١َُّ
 جملة ,»عودة إىل ديوان عدي بن زيد« بعنوان ا فكتب ردّالقييس. َّثم عاد د

م, ص ١٩٦٦ترشين الثاين, /١٣٦٨, رجب ٣, السنة ٣, ج )األقالم(
١٧١ − ١٦٦. 

ِة لنا يف مصادر الرتاثويف جول َّ عىل أبيات متفرقة للشاعر أخل هبا اعثرن )٢(ٍ ِّ
 .ِكَ يف هذا املستدراْن نسلكهَ أاأينَ, رُهُستدركُ ومُالديوان

                                                 
 عند ٤٤٠حممد نبيل الطريفي ص. , حتقيق د»ديوان الكميت بن زيد األسدي«جاء يف   )٢(

 :قال عدي بن زيد«: أليب رياش الياممي) نونية الكميت(إعادة نرشه 
ً ال يفلحن هائبا ومؤهتيايوم ينادون بآل بربر واليكسوم ْ«. 

مل نجد البيت يف طبعة ديوانه, أو يف مصادرنا القديمة, ومل هنتد «: وقال يف احلاشية
 .»ًواألغلب أن هناك تصحيفا. ملعرفة وزنه الشعري

ليست قافية البيت, بل هي قافية ) ومؤهتيا(بل سوء قراءة وترتيب, فكلمة : قلت
ِّومؤهي «:ُالبيت املرشوح للكميت, وصواهبا  .َّ, والكالم التايل أليب رياش تتمة ورشح هلا»اَ

ٌأما بيت عدي بن زيد فمدور, وعىل قافية الباء, ووارد يف ديوانه  َّ ُ  :, وصوابه٦٤َ
ــــ ــــون ي ــــوم يقول ـــــاَي ــــر وال ــــــا ِل برب ــــــن هارهب ــــــسوم ال يفلح  ْـيك

َلذا كان الصواب أن يذكر بعد البيت, ويف سطر جديد َ ِّومؤهي«: ْ َقول أهي ْأي ي: اَ
 .»....َأهي
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]١[ 

 )الرجز(  :ّقال عدي
ــــــــوب ــــــــن وال ين ــــــــة ه ُال حق َ َُّ ٌ َّ ِ 

  .٣/٧ العني :التخريج
]٢[ 

 )اخلفيف(  :ّقال عدي بن زيد العبادي

ُإذ تقـــ ـــُهمما خيـــضوْ ُّ وحيي ــــــــة اإلدالج ْوَ ــــــــني حتي ِن لب َّ ٍَ ْ ِ َ 
 .٢/٧١٨ املنتخب من غريب كالم العرب :التخريج

]٣[ 
ّمم ُ يستدرك عىل القطعة اِ  )الطويل(  :٣٨ بعد رقم ُهُ ويكون رقم, هذا البيت٢٣ُ

َوإنـــك ال تـــدر ٌ جـــاء ســـائلا إذ,يَّ ِ ــام َ ــت ب ِأ أن ــ تعطَ ــعد,ِهي ــو أس ُ أم ه َ َ ُ ْ? 
 .١٠٦ة َّرة السعدي التذك:التخريج

]٤[ 
ّمم َ يستدرك عىل القطعة اِ  )الكامل(  : قوله٤٠ُ

ٌ نقى متناصـفاء أسفلهابيض ِ ُ ُما فوق ذاك مهفهـف ممـسود  ً ٌ ُ َ َ 
ـــساَّوكأهنـــ ـــني الن ِّ ب ـــِء غاماَ ّغر  ٌةَم ُ منـضوداُ زهـر سـحاهب,ءاَ ُ 

ـــشّإين ـــل ب ـــم أن ك َّ ألعل ُ َّ ُ ٍشةاَ ــ  َ ــيلحقهًايوم ــبىلا س ِ فتبِ ال َ ــَ  ُدي
 .٥٣٢ رشح مقصورة ابن دريد :التخريج

]٥[ 
 )الكامل(  :قال

ِيــنفح مــن أرداهنــ ِ ْ ُ َن مــع الـــَ ــذك  ََّ َّـمــسك ال ِ ْ زنبــق وقطــرِّيِْ ُ ُ ٌ 
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 .١٠٧ املقصور واملمدود :التخريج

]٦[ 
 )املديد(  :قال عدي بن زيد

ِبتـــــدرن إذ بـــــرصن بـــــهاف ِ َ ْ َُ َ َْ ِ للنقــــــع أعــــــصىَفــــــرت  َ ْ َّ  اراِ
 .٤٠١ر واملؤنث َّ املذك:التخريج

]٧[ 
 )املديد(  :قال عدي بن زيد

ــــاداِب الغاُيف مــــص ــــهي ُت ل ْلقـــــــح مل تفـــــــل أمهـــــــ ِ َ ِ ْ ََ ْ َ ٌ  اراِ
  .٤٤٥ /٢ِ املوضح :التخريج

]٨[ 
 )اخلفيف(  :قال عدي بن زيد

ــضاو ِبي ــشاْ َض امل ــويِ ــذر امل ــن ن ْب م َْ ِ ُ ُ ِ ــــذ,ِت ِ ــــي ن ــــده حل ــــل بع َ وه ٍَّ َ ِ ُ ْ  ?ُريَ
 .١١١عراء ُّ الش املذاكرة يف ألقاب:التخريج

]٩[ 
 )ّالرمل(  :قال عدي بن زيد

َكغــــــز ٍل مرشــــــقاَ ــــة مُر املَحــــوَأ ٍ هبجــــــةيذ)٣(ٍ َقل َّول النُعجــــِ ــــارِ  ِظ
  جملة معهد املخطوطات,ُ ما يكتب بالضاد والظاء واملعنى خمتلف:التخريج

  .١٠٤ :م٢٠٠٤ ,٢−  ١ ج ,العربية

                                                 
ٍّمن شق«: يف األصل  )٣( ْ ُ, وهو خطأ, والصواب ما أثبتناه»ِ ّ. 
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]١٠[ 

 )ّالرمل(  :ُّقال عدي بن زيد

ــــــزال ٍلغ َ ٍي هبجــــــةِ ذٍمرشــــــق)٤(ِ ــــع اجل  َ ــــِأتل ــــب للجــــوَد ري  يراَبي
ِألـــــبس اجل َ َ ِد نظيـــــْ ً حمكـــــامًامـــــاَ َ ُومج  ُ ـــــاَ ٌه نظـــــمَنـــــا زًان ْ َ  يراذِ عـــــُ
 .٤١ّ القاسم الزجاجي أيب أخبار :التخريج

]١١[ 
 )اخلفيف(  :قال عدي بن زيد

ـــ ـــار عن ـــييل وط ـــال ل ّط ـــايسيَ َمــــن مهــــوم طــــ ُ نع ٍ ُ َرقن شــــِ َ َيبن رَ  يساَّ
ْأحـــدقت يب َ ْ وحلـــت,ُ فـــام تـــزول,َ َيف ضـــمري الفـــؤاد منهـــا املـــرايس َّ ِ ُ ِ َ 
ِألنـــــــاس رز ُ ٍ ِتهم كاملـــــــصابيـــــــُ ْ ُ ــح خ ـيُ ــاِـ ــاس,ٍري ــن أن ــم م ــرم هب ِ أك ُ ِ ْ ِْ ِ ِ 

ـــــستهام ّ أظـــــل قـــــومي كـــــأينًاُم َ ُّ ِ ـــــاملوايس ُ ـــــي علـــــيهم ب َّحـــــز قلب ُ 
ــدهر كهــال ــان وال ــست الزم ــد لب ًق َْ َ َّ َ َّ ــــــَوغر ُ ــــــأًاري ــــــصن آسينَّنَ ك ِ غ ُ ُ 
ـــد ـــري خ ـــشباب غ ـــدت ال َفوج َ َ َ ََّ ُ ـــوايس ٍنيَ ـــري م ـــان غ ُو وجـــدت الزم َ َ َّ ُ َ 

ــأمن ــة احلــرضمي ال ت ــا ابن ِّي ــديَ ِ منــــه عــــىل إجيــــاس وكــــوين,َـــــر َّ ال ُ 
ُأيــــن عــــاد األىل ُ ــوس اَ وأيــــن أبــــو قــــ,َ َب ــواس,ُ ــبلهم ذو ن ــن ق ِ أم أي ُ ُ ْ ُ َ? 

ـــــ َنقـــــب املـــــوت عـــــنهم فأت ْ ُ َُ َّ ْهماَ ِمــــن وراء احلجــــاب ُ ِ  ِ واألحــــراسِِ
ِخلفوا ما حـووا مـن العـرض واملـ ِ َِ َ َ ُ ـــاس,ِل اَّ ـــة األرم ِ وصـــاروا يف ظلم ِ ُ ُ 
ُإنـــام الـــدهر دولــــة بعـــد أخــــر َ َّ ٌَّ ِألنـــــاس يـــــأتون بعـــــد أنـــــاس ىُ ٍُ َ َ ُ 

 .٣/٤٧ يف ٨ والبيت ,٢/٣٦١ الدر الفريد :التخريج

                                                 
ُ, والصواب ما أثبتناه, وصدر البيت هو نفسه يف النتفة السابقة رقم »لغزال«: يف األصل  )٤( ُ ّ٩. 
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]١٢[ 

ٍيصف ثغر امرأةُّقال عدي بن زيد  َ ْ َ ْ َ ُ ِ  )املتقارب(  :َ

ُّفـــــــرتَوت ِن نـــــــري كالولَ عـــــــَ َ ٍ ِّ ُـــع شــقق عنهــا الرقــاة اجلفوفــ  ـيـــــــَ َُّ ُُّ َ َ  )٥(اِ
 .٤/٩٨ الفصوص :التخريج

 شمس العلوم ,٦/٢٣) جف (,٢/٢٥١) ولع( العني : من غري عزو يف− 
 تاج العروس ,٩/٢٨) جفف (,٨/٤١١) ولع( لسان العرب ,٢/٩٣٠
 .٢٣/٨٨) جفف (,٢٢/٣٧٥) ولع(

]١٣[ 
 )اخلفيف(  :ُّقال عدي بن زيد

ـــــضاء ناعمـــــة اجلـــــسـ ـــــاة بي ْوفت َِ ٍــــم لعـــوب  ٍ ِ ووجههـــا كالفتـــاق,ِ ِ ُ)٦( 
 .٣/٢٤٥ الفصوص :التخريج
, لسان العرب )قتف (٩/٦٣ هتذيب اللغة :ٍمن غري عزو يف -

 ).فتق (٢٦/٢٧٥ تاج العروس ,)فتق(
]١٤[ 

 )الكامل(  :ّقال عدي بن زيد من قصيدة
 ْلِجـــَز ُعـــامَّالنفيهـــاْأقفـــرت, دقـــ  ْلَلــــــَطَوٌةَنــــــْمِدلــــــيىل ِآل ْنِمــــــ

 ْلَأخيـــــ ْمُهـــــُّلُكٌبابَشـــــيعـــــَوم  ٍمـــــرحٍِحباسِبـــــُغـــــدوت ولقـــــد
ـــــ ـــــراء يطاس ـــــِاجل ـــــَوُهَّكأن ْهنـــــــ  ٌلِع َممـــــــٌدَ ُلقـــــــهُخٌّرُ ـــــــْكُم ُ  ْلَم

 .٩٢ القوايف :التخريج
                                                 

ْذين يرتقون النخلال: الرقاة  )٥( َّ َ ْ ُمجع جف, وهو غشاء الطلع أول ما يكشف ع: ُاجلفوف. َ ّ َّ  .نهاّ
 .ُالشمس حني يطبق عليها الغيم: الفتاق  )٦(
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]١٥[ 

 )الكامل(  :قال عدي بن زيد

ــالتق ــاف وب ــأمر بالعف ــشيب ي ُّوال ِ ِِ ُ ُ َ ُ ِوإل  ىَّ ــــَ ُ آل العقــــل حيــــث يــــؤولِهي ُُ 
ِ فــــام لــــه حتو,ُبيَتــــرك املــــش ُ َومــىض  ُليــــَ ُ الــشبابَ ِه ســبيــِ إلَ فــام,َّ  ُليِ

ُولقــــد أراين والـــــشباب يقـــــودين ُ ِودواؤه حـــــــسن عـــــــيل مج  َّ َّ ٌ َ َُ  ُليـــــــُ
َوعلـــ ِي مـــن رود الـــشباب وظلـــهـَ ِ ِِّ ِ َّ ْ ـــروم ظل  َّ ـــرع يف الك ـــصن تف ِغ ِ ُ َُّ َ ـــٌ  ُلي

َواعلــم بــأن مــن ا َّ ِ ْ ِلــسكوت لبْ ًنــةاّ ْواعلــم إذ  َ َ ُ مــا قلــت كيــف تقــولاْ ُْ َ َ 
ـــ ـــباّأم ـــل حدُ احلبي ـــال يم ِ ف ُّ َ ـــهيُ ُث ــــول  ,ُ ــــن أبغــــضته ممل ُوحــــديث م ُ ْ َ ُْ َْ َ ُ 

 .٥٣٢−  ٥٣١ رشح مقصورة ابن دريد :التخريج
]١٦[ 

 )الوافر(  :قال عدي بن زيد

ـــاُ تعًاُخـــال خـــدد ـــسوارياِوره ـــــ  َّ ال ـــــب اإلم ـــــه األراَوتأوي ِء ب ِ ـــــيِ  ان
ْعفتهـــــ َ ـــــراَ ـــــيّ ال ّح حت ْ غريهتـــــىُ ِوبـــــدل بعـــــد حقبتهـــــ  اَّ َِ ُ ََ ِ ســـــناَِّ  انيِ

ـــــاد ـــــاحتامُري أمـــــىوقـــــد ن ِك ب ْ ِوقـــــد قطـــــع احـــــتام  ٍلَ ْ َ ََ َ ِهلم الوتَ َ ـــــيُ  ان
ِوجــــد مــــن ِ َّ ّ ابنــــة اجلــــدَ َ ِ ٌء شــــوقاْ َ ــــــه مت  ِ ــــــل كــــــان جدت ِوحب َ ُ َ ْ َ َُ َّ َ ــــــيٌ  ان

ــــ ُ خيــــاف القلــــب منهــــاَيل مــــالي ُ ُ أن تفــــاا مــــىِســــو  اَ ِرق أو تبْ َ  انــــيَ
َكــــأن حــــدوج ُ َّ ِن زهــــا نخُهَ ُ َ أرشفــــــن زهــــــواإذ  ٍليــــَّ  انــــــِي أو حنًاْ

ِخـــــوامش للوجـــــوه ُِ ْ ـــــسلبات,ُ ٌ م ّ َ َكـــــرنَب  ُ ْ ـــــاجع )٧(َ ٍبف ـــــه ثن,ِ ِ وب ِ ِ ـــــيَ  ان
َّهلـــــن إذ ُ ِ اقتـــــبلن بـــــه نحاَ ِ ِ َ َْ َ َ يتعـــــَكـــــام  ٌبيـــــْ ِور اخللـــــج اجلناَ ُ َ َْ  انـــــيُ

                                                 
ُ, والصواب ما أثبتناه»ِبكرهن«: يف األصل  )٧( ّ. 
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ًرأدفت امـــــافـــــص ـــــهَ ُ قـــــد أحزنت ْ ِيد احلــــزنَشــــد  َ ْ ُ  انــــيِ حزًاُ موتــــور,َ

 .٤٢٦−  ٤٢٤ رشح مقصورة ابن دريد :التخريج
 א

]١[ 
 )ّالرمل(  :ُّقال عدي بن زيد

ــــ ً مــــسرتسالًاِرســــا فاْومحلن ِ ْ بالطعن ثـبـتًاِدكَس  ُ َ  ِراَ يف اخلبـًاَِّ
 .٣٣٨ املنثور البهائي :التخريج

 .٢٣٩ /٢ مقاييس اللغة : يفِ لعبيد− 
]٢[ 

 )اخلفيف(  :ي بن زيدقال عد

ــ ــا أرج ّم َ ــداميُ ــد ن ــيش بع َ يف الع َ ِقــد أراهــم ســقوا بكــأس حــالق  ىِ َ َ ِ ِ ُ ُ ْ ُ)٨( 
 .٢/٢٥ الفصوص :التخريج
 . يف ضمن قصيدة,٥٨للمهلهل بن ربيعة يف ديوانه  •

 .٣/٥٤٤ احلامسة البرصية :لعدي بن ربيعة يف •

 شعر عبد اهللا بن الزبري األسدي-٢
ّ َّ

 

َ بن األشيم األسدَّعبد اهللا بن الزبري َ ّ شاعر أموي,ّيْ َ مدح مصعب بن ,ُ
ِ ومات يف خالفة عبد امللك بن مروان نحو سنة ,ُّالزبري ِ٧٢. 

ُمجع شعره وحققه د ُ ََّ ُ وقدم له ,م١٣٩٤/١٩٧٤ , يف بغدادّيُ اجلبورىحيي. َ َ َّ
ٍبمقدمة مهمة َّ ُ ُِ ّ َّ وصنع له فهارس تفصيلية مهمة,ِ َّ ُ. 

                                                 
ُاملنية: احلالق  )٨( َّ. 
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 ,ِة عليهَّيقدَ نٍ املرحوم الشيخ محد اجلارس مالحظاتَويف السنة التالية نرش

َلت بَوانَت ً املواضع واأللفاظ التي وردت مغلوطة فيهَعضْ ْ ِ)٩(. 
ّمستدرك صغري مموفيام ييل  ِ  : فات شعره املجموعاٌ

]١[ 
 )البسيط(  :قال

ـــ ـــاّإن ـــر أب ِ لعم ُ ْ َ ـــيَ ْكم م ـــصاُ ُحلكماُ ن ــ ِ ــصىّحت َلح أاُ ي َ ــِ ــذَلْه ــة ال ِّ التل ِ  ُبيَّ
َأو تنجيل َ َ اخليل عن رصعَ ْ ْ ً مرضجةىَُ َ َّ َ ِ خـــشب بالقـــاَّكأهنـــ ُ ٌ َ ُع منـــصوباَ ُ َ ِ 

 .١٨٩ األنس والعرس :التخريج
]٢[ 

 )الكامل(  :قال ابن الزبري األسدي

ــــد ــــا إيل الفرق َّورن َ ــــاماَ َن ك ــــتِ ْ رن َ ـــ َ ـــازرق ـــن نق ـــر م ِء تنظ ِْ ُ ـــوداُ ِب أس ٍ 
َوالنـــرس قـــد بـــسط اجلنـــ َ ُ ِّح حمومـــاَّ ََ ــــح ًاُ ــــىّت ِ القيامــــة طالب ــــصطدًاِ ِ مل ي َ َ ْ َ 

ــــر ــــىَوت ّ الثري ــــساماُّ ــــَّ يف ال َّء كأهن َ ِت أدحــــي يلحــــن بفدفــــدابيــــض اِ َ َ ِ َ ْ ّ ُ 
 .١٥٩ الكشف والتنبيه :التخريج

ٍ فجمعنا األبيات هنا لظننا أهنا من قصيدة واحدة,١٧٨والثالث فقط فيه ص  َِّ ِّ. 
]٣[ 
َقال عبد اهللا بن الزبري بن األسد  )الطويل(  :ّيَّ

ّ أثــــر احليــــىتــــر َ َ ُن بقــضباولــد )١٠(ُعِصـاَمم اَّ كأهنــــاِت فيهــــاَ ِ ِن إاٍ  ِلِســحِ
                                                 

َنرش يف جملة   )٩( ِ ُ, وأعاد نرشه ٧٨٤ – ٧٧٩م, ١٩٧٥/ ١٣٩٥, ٩, س ١٠ – ٩, ج )العرب(ُ َ
ِيف كتابه  .٣٨٠ – ٣٧٣مع الشعراء : ِ

 ., خطأ»مصانع«: يف األصل  )١٠(
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ـــ ـــني الرتَرَق ـــة ب ـــاَّت نطف َّ كأهنـــيق َ ســقط بــني اجلــويِلــذ اَ ِنح مقفــلاٍ ْ ُ ِ ِ 

ـــش ـــيفي ي ُألصـــهب ص ْ َ َ َ ٍّْ ـــهبَ ُه خطم ُُ ْ ْإذا قطـــرت تـــسق َ ََ ْ َ َه حبـــةيَ َّ  ِ خـــردلَ
ــــب رأ ْتقل ــــالنواة وواثّ ــــا ك ِس ِ َّ ــــً ـــو ًاق ِب ـــْرِ َد قط ـــلاِ ـــست ورد منه ِة غل ْ َْ َّ َ ٍ 
 .١/٨٠ حلية املحارضة :التخريج

ِقلقل«, وكلمة القافية ١٢/١٨٦ لسان العرب : الثالث فقط من غري عزو يف−  ِْ«. 
]٤[ 

ّيستدرك عىل النص رقم   :ُ هذا البيت, ويكون قبله, وهو بيت يتيم,)٦٤(ُ
 )الطويل(

ـــل املهـــ ـــام برحـــت مث َف ْ ِ ٍة وســـابحاَ َّرة غـباّوخط ِ ِ  ِ مـن عياليـاىُّالـرس)١١(ٍ
 .٣/٥٩َّ أخبار مكة ,٢/١٠٤ الفصوص :التخريج

 شعر اخلليل بن أمحد الفراهيدي-٣
ّ

 

ّأبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي األزدي ّ  إمام اللغة ,ّ
ّ تويف,)العني( وصاحب معجم ,واألدب  .١٧٥ سنة ُ

ِ يف كتابه ,مناّضحاتم صالح ال.ُمجع شعره د  , بريوت,)ّشعراء مقلون(ِ
ِ ثم يف كتابه ,م١٩٨٧ ِ َّ ً وقد أثبت أوال ,م١٩٩٠ , املوصل,)ُّعرشة شعراء مقلون(ُ ّ َ

َ وأتبعه باملنسوب إليه وإىل غريه من الشعراء,الشعر اخلالص النسبة للخليل ُِ. 
ُقلت  :»لختاملن« هذا البيت عن كتاب ١٦ القطعة − ّ أورد يف القسم األول :ُ

ْوعـــاجز الـــرأي مـــضي ُِ ْ َّ ِع لفرصـــتهاِ ِ َِ ــ ٌُ ــر عا إذىّحت ــات أم ٌ ف َ ــدراَ َتــب الق ََ  اَ
ُوكان الصحيح أن يورده يف قسم املنسوب, ألنه ينسب إىل حيي ُ َُّ  بن زياد ىْ

                                                 
 .»ناقته: ّاحلظارة«, وفيه أن »رة غرياّحظ«: أخبار مكة  )١١(
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 .»لفرصته ًامضياع ُتلقاه ُواملرء« :, ورواية الصدر٤٨٦ معجم الشعراء :ّاحلارثي يف

 : هي,ِ مع غريهوعثرنا عىل أشعار متدافعة
א

]١[ 
 )الطويل(  :قال اخلليل

ـــه ـــرء عقل ـــسم اهللاِ للم ـــضل ق ُوأف ُ ْ ُْ َ َْ َِ َ ِْ ِ ُفلــيس مــن اخلــريات يشء يق َ َ َ َ ٌْ ْْ َ ِ ِ َ ْربــهاَ ُ ِ 
ُ كمــــل الــــرمحن للمــــرء عقلــــهاإذ َُ ْ َْ َ ِ َ َّ َِّ ــــه َ ــــه ومآرب ــــت أخالق ــــد كمل ْفق ُ ُِ َ ُُ َ َْ َ ْ َ َ ْ 

ّ بالعقل يف النـىُيعيش الفت ِ ــل جيــر ُهَّ إنـ,ِساْ َعــىل العق ِ ــه وجتيْ َ علم ُ ُ ْ ــهاِ ْرب ُ ِ 
ْومـــن كـــ َّن غالاَ ٍ بعقـــل ونجـــدةًابـــََ َ ٍ ْ َ ِفـــذو اجلـــ ِ ُ ِد يفَ ِ أمـــر املعِّ ِ ِشة غيـــَ ْلبـــهاَ ُ ِ 

ــز ِي ــيَ ــىُن الفت ّ بالن ــهاِ ِس صــحة عقل ِ ْ ُ َّ ِ ُن حمظـــواْوإن كـــ ِ َ عليـــه مكًارَ ِ ْ َ ْســـبهاَ ُ ِ 
ِويـــزر ِ بـــه يف النـــاس قلـــة عقلـــهيُ ِ ِِ ْ ُ َّ ِ ّ ـــــه ومناســـــبه ِ ْوإن كرمـــــت أعراق ُ ُِ َ َ ُُ ْْ َ 

ـــق م ـــدهر أمح ـــأمنن ال ـــال ت َف َ َْ َّ ََّ َ ْ ـــاَ ِيع ًاِئق َضــت عليــك رغاْ وإن ف,ُبيــَ َ ْ َ َ ْئبــهاَْ ُ ِ 
ــــــك إن ب ْفإن ََ ــــــاَّ ــــــه ك ُعدت َ ْ ُن رشهاَ ُّ َ ِبع َ ــَ ــدنو,ًادي ُ وي ــَ ــرش ح ِ ال ُّ ــهاُ تقَنيَّ ْرب ُ ِ 

ٍفـال تـرهبن الــدهر مـن ظلـم عاقــل ِ ِِ ْ ُ َْ َّ ََ َّ ـــ ََ ـــك عق,ٍّيَتق ـــت علي َ وإن دب ََ ْ َّ ََ ْ ـــهاْ ْرب ُ ِ 
ّ التذكرة السعدية:التخريج  .١/٣٦٣ّ التذكرة احلمدونية ,١٢٨ ّ

ُّ لصالح بن عبد القدوس يف−  ُ  .١٢٨ ديوانه :ِ
 .٢/٢٥٢ العقد الفريد : ملحمد بن يزيد يف− 
 .١٩ أدب الدنيا والدين :ّ إلبراهيم بن حسان يف− 
 .ّعدا الرابع ,٤١ ديوانه : البن دريد يف− 
 .٢٨ – ٢٧ املناقب واملثالب : للعرزمي يف− 
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]٢[ 

 )َّالرمل(  :قال اخلليل بن أمحد
ُإنــــــه ْواهللاِ لــــــوال أنــــــت ملَّ َ ّينج منـ َ ِْ ُ ْ عبـد الـصمدًِاملا سـيَ َُ َّ 

ــــد ر ــــه ق ُإن ــــاَّ ّم من ِ ــــةيَ ً خط َّ َمل يرمهـــ ُ ْ ّ قبلـــه منـــاَ ِ ُ ْ أحـــديَْ َ َ 
 .١٣٢البلغاء ُ كنايات األدباء وإشارات :التخريج

 .٢١٢ /١ الطراز : لسعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت يف− 
]٣[ 

 )الكامل(  :قال اخلليل
ـــذخائر مل جتـــد ـــرت إىل ال ْوإذا افتق ِ َ ْ َ ِ ِ َّ َ يكـــون كـــصًاُذخـــر َ ِلح األعـــاملاُ ِ ِ 

 .٤٨ طبقات النحويني واللغويني ,٢/٥٢٥ الكامل يف اللغة واألدب :التخريج
 .١/١٤٠ شعره ; لألخطل− 
ِ وأخل به ديوانه,٦/١٨٦ تاريخ الطربي : البن مقبل يف−  َّ. 

]٤[ 
 )الطويل( :قال اخلليل بن أمحد

َ حزنـــــىَكفـــــ َ أن اجلـــــوًاَ ٌد مقـــــرتاَّ َُّ َ ـــه َ ِعلي ـــد بخ,ْ ِ وال معـــروف عن َِ َ ُ ـــَ  ِلي
 .٣٢٢ املناقب واملثالب :التخريج

 .٣/٢٣٢) فاغنر( ديوانه :ُ أليب نواس يف− 
]٥[ 

ّ للمفضل الضبياُ ورو,أمحدقال اخلليل بن  َّ  )الطويل(  :يَّ
ـــشعر إال ـــى ال َّأب ُ ـــِّ ِ أن يف َ ِء رديْ َ ـــهيَ ْ ويــأب,َّعــيل ُئ ُ منــه مــىَ َن حمكــاما كــاِ ُ َ 
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َ ليتناَفي ْ َ إذ مل أجد حوك−  يَ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ِوشيه)١٢(ْ ِ ْ ُن من فرساوال ك َ َْ ِنهاِ ْ كنت مفحـام−ِ ُ ْ ُ 
 .٩/١٨٥م ّا مت النظام يف رشح شعر املتنبي وأيب:التخريج

 .١١٧/ ١ العمدة :ّ لألصمعي يف− 
 .١/١٩٣ حمارضات األدباء : من غري عزو يف− 

]٦[ 
  )الوافر(  :قال اخلليل بن أمحد

َّيقولــــــون الزمــــــ َ ُُ َن بــــــه فــــــساَ ُِ ُوهــم فــسدوا ٌداِ َ َْ َّ فــسد الزمــا ومــ,ُ َ َ  ُناَ
 .١٥٨ أحاسن املحاسن :التخريج

تمثيل واملحارضة  ال,٤٧٦/ ١ املنتخل :عزو يفِغري   من− 
 .٥١ اليواقيت يف بعض املواقيت ,٢٤٧

  ديوان صريع الغواني -٤
 مدح , املعروف برصيع الغواين,أبو الوليد مسلم بن الوليد األنصاري بالوالء

ِ وهو أول من أكثر من البديع يف شعره,الرشيد والربامكة ِ ِ َ َْ َ تويف,َّ ّ ُ  .٢٠٨ سنة ُ
َحقق ديوانه د ّسامي الده. ّ  .م١٩٧٠ , القاهرة,ار املعارف د,ناَّ

ّومم   :ِ فات الديوان من شعر الشاعراِ
−

]١[ 
 )املجتث(  :قال مسلم بن الوليد
ـــــار ِإذ األب َ ـــــويليِ َق ح ــــــــــ ُ ــــــــــأهنن ظب َّك ُ َّ َ  ُءاَ

                                                 
ُ, وهو خطأ, والصواب ما أثبتناه»حول«: يف األصل  )١٢( ّ. 
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ِمفــــــــدمات مــــــــالء ٌ ّ َ ـــــــالء ُ ـــــــوعهن ط ُدم ُّ ُ 

ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ١٣١. 
 .٣٣٢ّ التذكرة الفخرية :عزو يف ِغري  من− 

]٢[ 
 )اخلفيف(  :قال مسلم

ــــد ــــرشب امل ــــزل ن ُمل ن َ َْ َ ْ ــــشدواَ ُم ون ّوالثريـــــــــ َ َّ كأهنـــــــــاُّ َ ُ عنقـــــــــوداَ ُ ُ 
ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ٣٩. 

]٣[ 
 )البسيط(  :)١٥١َ يستدرك عىل القصيدة ص ّامم(قال مسلم 

ـــت إل ِدب ْ َّ ـــَ ـــي ّه بني َُ ـــراِ َّت ال ـــىدُ َ عنق ــر ًاَ ــسودايا عــىل رًاُ وســودًاُْمح ِتــك ال ُِّ َ 
 .١/٢٤٣ احلامسة املغربية ,٤/٦٧املوضح  :التخريج

]٤[ 
 )البسيط(  :٨١ُيضاف إىل القطعة الواردة يف الصحيفة 

ــــامئله ــــزادت يف ش ــــه ف ِدارت علي ِ ِِ َ ْ ّب وحلـظ الـشيِلني القض َْ ِدن الغـرداِ ِ َ ِ 
ــــ ــــشته ل َم ُ َ ْ متــــشت يف مفّامـَ َّ َ ِاصــــلهَ ِ ِاح بغـصن البانـة اخلـضديـّلعب الر ِ ِِ َ ِ ُ ِ 
 .٢٠٢ّ التذكرة الفخرية :التخريج

]٥[ 
 )البسيط(  :قال مسلم بن الوليد

ِرت من املزج فارتاط ْ َ َ ِ َح احلباب هلـاْ ُ ِر يف مستـــرس الـــنظم كاَفـــص اََ ْ ّ ِ َ ُ  ِلعقـــداَ
ِتــــبش باملــــ ّء حتــــاُّ َد هلــــيِ يــــستقىِ ّ بتيـــــاْوإن عالهـــــ اَ َ َر مـــــناِ ِ ِ الزبـــــدٍ َ َّ 

َّكأهنـــــ َ ـــــساَ ـــــاِ ول ـــــاء يقرعه ُن امل ْعقيقـــة ضـــحكت يف جـــ اِ َ ِ َ ـــرداٌ ِنبي ب َِ 
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ْقهقه فيها انكب َ َْ ْبتسمتاِ الكوب فُباَ َ َ َ ــــــضاُدر ْ ُحك أحياُ ي ــــــاِ ــــــدًان ِ ملنتق ِ َِ ْ ُ 
ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ١٦٥. 

]٦[ 
 )الطويل(  :قال مسلم

ِأرادت رجوع القلب َ ُ ْ ِ بعـد انـرصافهَ ِ ِ ْ َ علمـــت مـــا أحدثتـــه املقـــاومـــ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ِ ُدراَ ِ 
َيغـــر الفتـــ ُّ ُ ُّ مـــر الليـــىَ ِ ســـليلاَ ًمةيَ ّوهـــــن بـــــه عـــــام َ َ ِ ِ َّ ِ قلُ َل عـــــويـــــَ ُثراٍ ِ 
 .٨/٩٨ّ البصائر والذخائر :التخريج

]٧[ 
 )املنرسح(  :قال مسلم بن الوليد رصيع الغواين
ــــــبالد هبــــــم ــــــرشق ال ــــــة ت ْثالث ِ ِ ُِ ُ ٌْ َل بــن حييــْفــض ُ ُ ْ ُ والــشمس والقمــرىُ َ َ ُ َّ 
ُلكــــــن فــــــضال يفيــــــد نائلــــــه َُّ ِ ُ ً ْ ُوفــــضل فــــضل يرجــــ َ ٍ ْ َْ ُظــــرَتُ وينىُ َ 

ِوالعـــــود خيـــــرض حـــــ ُّ َ َْ ُ ُ يمـــــسهَنيُ ُوحيــــــثام ََّ ُ مــــــر ينبــــــت اخلــــــرضْ َ ُ ُُ َّ َ 
ـــوال يـــد منـــه بالنـــد َّل ِ ُ ْ بـــسطتىٌَ َ ِ ـــ ُ ـــام ّ ورد الن َ ُ وال صـــدروا, ال,ُساََ َ َ 

 .٢/٢٢٦ء افَرُّة الظ محاس:التخريج
]٨[ 

 )الطويل(  :قال مسلم بن الوليد
ــ ُوكــأس يكــون امل ٍ ْ ــاَ ِء ح ــصَنيُ ِ ي ُقـــذى ثـــم يعلوهـــ اُبهيُ َّ ُ ً ْ بجـــثاماَ ُ  ِئراِن طـــِ

ِرح ـــــَ ـــــي َق تع ـــــاملزاج كأهنـــــىلاٌ َّ ب َ َ ِ ِّب غــىض يف كــف ســاِشــه اِ َ ً ُع مبــاُ ِدراٍ ِ 
ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ١٠٤− ١٠٣. 

]٩[ 
 )الطويل(  : يف جعفر بن خالد يف كلمة طويلةقال مسلم بن الوليد
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ـــــر ـــــه قم ٌكأن َ َ ُ َّ َ ـــــرص,َ ٌ وضـــــيغم ه ِ َ ٌ َ ـــــر َ ـــــة ذك ٌوحي َ َ ٌ َّ َ ـــــر,َ ـــــاطر عط ُ وع ٌِ َ 
ّ الدر الفريد :التخريج ُّ١/٥٠. 

]١٠[ 
 )البسيط(  :قال مسلم بن الوليد

ِمل يبق بعد حلول الشيب يف ْ َُّ ِ ُ َ َ ْ َّإال ِساّ الـرَ ـــــــِ ُّ ترق َ ـــــــاُب دَ ـــــــه آساٍء م ِ ل ُ َ 
ْحني اعتزمت عىل السلوان وارتدعت َُ ََ َ َِ َ وقربت بعـد اجلهـل أفـرايس,َنفيس ُّ ِ ْ َ َْ ََّ ُ َ 

ّمــرت تــصد ََ ْ َّ ًء مــرشقةاَّ الــصهبَ يلىَ َ ِ ْ ُ ــ ُ ــن كــف س ِّم َ ْ ــاساِ ــه وبالك ِق بعيني ِ ْ ْ ََ ِ ٍ 
ُنـت جتــايف عــن األخــراب ِ  يساِّ يف حـــر أنفـــاِّمتـــج بـــرد الرضـــ ا وريقتهــىْ

 .١٤٥ ّيجاّجَّ أخبار أيب القاسم الز:التخريج
]١١[ 

 )الكامل(  :قال مسلم بن الوليد
ـــ ـــدر ط ـــك ب ـــل عـــضو في ٌيف ك َ َ ٍ ْ ُ ِّ ٌلعاُ ــدامع ِ ِوم ــذرفيَ ُ مــن كــل عــضو ت ٍ ْ ُ ِّ ُ ْ ِ 

 .١٩٤ املذاكرة يف أخبار الشعراء :التخريج
]١٢[ 

 )الكامل(  :قال مسلم بن الوليد
ْ كان أصـلح لألبطـال لـوام ََ ِ ِ ُ جعلـواَ َ ْمكــان أســي َ ََ ْفهم يفاَ ِ َ احلــرب أحــدِ ِ  اقاَ

 .٣٠٤مواد البيان  :التخريج
]١٣[ 

 )املتقارب(  :قال مسلم
َفلـــم يبـــق منهـــ ْ َ ْ َ ِ طعمهـــىِ ســـواَ ِونكهــــــة ر اَ َ ْ َح هلــــــيــــــَ ْ مل تــــــزلاٍ َ َ ْ َ 

ِين مــــــن رشهبــــــاَكفــــــ ْ ُ ْ ّ شــــــمهاِ ُفرحـــــت أ اَ ُ ْجـــــرر ثـــــوب الثمـــــلَ ِ َّ ََ َُ ِّ 
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 .٧٣ − ٧٢ُّامثيل يف تباشري الرسور ُ فصول الت:التخريج

]١٤[ 
َ وليلة خلست:ُ قصيدته األوىل بعد البيتُيضاف إىل ِّ ُ  )البسيط(  :....ٍ

ٍعن غادة مثل قـرن الـشمس ناعمـة ٍِ َّ ِ َ ِ ْ ــــ َ ــــم خملخله ُفع َْ َ ُ ٍ ْ ــــلاَ ــــة الكف ِ مرجت َ َ ِ َّ َ ُ 
 .٢٥/٥٦٦ الوايف بالوفيات :التخريج

]١٥[ 
 )الطويل(  :قال مسلم بن الوليد

ــــإبريق وكــــأس رووقا َمــــت ب ٍ ْ ٍ ِ ــــْ ِفتاة رخيم الـدل ذات شـوى خـدل ٍةَّي ِْ َّ ٌَ ً َ ُ ُ َ 
ّكــــأن الثريــــ ُّ َّ ِ علقــــت يف يــــسارهاَ ْ َ ِّ ــــ اُ ــــرام يف يمن ــــلىُوهب ــــة طف ِ مبتل ْ َ ٍ ّ ُ 
ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ١٣١. 

]١٦[ 
 )البسيط(  :قال مسلم بن الوليد
ُكـــذلك الغيـــث يرجـــ ُ ُّ يف حتجىَ َ ِبـــهَ ْ عـن وًاُ مـسفرىُ يـرىّحت ِ ِبـلاَ ِ. .)١٣( 

  .١/١٥٢ الدر الفريد :التخريج
]١٧[ 

ّخملع البسيط(  :ِليدَ الوُ بنُقال مسلم ُ( 
ــــه ــــوم هلــــوت في ِورب ي ُ َ َ ٍ َّ ـــن الق ُ َبمـــسمعات م ٍ ِ ُ ـــِ  ِاني
ُورب كأس رشبت رصفـ ِ َ ٍ ْ َ َّ َ مــن األغــاينٍّيَعــىل شــج ًاُ َ ِ 

ِّمن كف ذ َ ْ َ قرطق رخيِ ٍ ُ ـــ ٍميُ ـــىل اخلـــد وردت ـــه ع َل َ ُِّ  ِناَ
                                                 

ِّمقدمة كتاب الدر الفريد وبيت :  يفًاْمل ترد كلمة القافية; إذ أكلها التصوير, وورد البيت أيض  )١٣(
ُ, ومل يرش حمققه إىل هذا٤٦٦القصيد  ِّ ُ ِ ُ. 
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ــف شــئت ل ــده كي ِتعق َِ َ ُ ُ ــيَ ـــــود خ ًان ـــــه ع َكأن ُ ُُ َّ َ ـــــزرَ ُي  ِناْ

ــــــه ح ُكأن َّ َ ــــــاَ ــــــل إلين ْم ٌ َصــــقر عق اِ َ ْ َق بدســــتبيــــَ َ ِ  ِناٍ
ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ١٦٣−  ١٦٢. 

]١٨[ 
ّخملع البسيط(  :قال مسلم بن الوليد ُ( 

ــر َفــال ت ــسنًاِحكا ضــىَ ٍّ ب ِ ِأحسن من ضحكة القناين ِ ِْ َ 
ٍإذا تبــــسمن عــــن مــــدام ُ ْ َّْ َ ََ ُكأنــــــه مــــــ َ َّ َ ِء زعفــــــراناَ ُ 
ُينحــرس الليــل عــن دجــاه ُ ْ ْ َ ََ ُ ُ َّوتطلع الشمس يف الصواين ِ ُ ُْ َّ َ 

ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ٌ ولعلها جزء من ,١٣٨ُ َّ
 .القطعة السابقة

]١٩[ 
 )الطويل(  :الوليدقال مسلم بن 

ـــ ْحثثن َ ِّ مغناَ َ ـــيُ ـــهان ـــىل رشب كأس ِ ع ِ ْ َ ِ ـــاَون ُ ـــه كأس ْولت َ ُ ُ ـــرًاْ ـــه أخ ُ ويف كف ِ ِّ  ىَ
ـــــ ـــــسك م َفأم َ ْ َ ـــــه باَ ِ يف كف ِّ ـــــهيِمَيَ ِن ُأخـذ باليـرسَي ليقاّ إىل الـساَوأوم ِ ِ َ ُ  ىْ

ـــدت ـــه إذ ب ـــشبهت كأســـيه بكفي ْف َُ َ ْ ْ َّْ َّ َِ َِ ِ َ ْ ِجــني يفاِرس َ ْ ٍّب قــس إذاِ حمــرَ  ّىلَ صــاِ
ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ٧٣ − ٧٢. 

:א−
]١[ 

 )جمزوء الكامل(  :قال مسلم
َ بجانــب خــىألقــ ِ ــأمــىض )١٤(ِهْرصِ ــَنِ م ــُ املِرَدَ الق  ِحات

                                                 
ِاملوضح( : كتاب يف  لبيتان ا ورد   )١٤(  =  ورد » بجانب خرصه«: بيت واحد, وعبارة هيئة  عىل  ) ُ
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َّوكـــــــــــأنام َّ ذر اهلبـــــــــــاَ َ عليـــه أنفـــاسُء َ  ِاحيـــّ الرِ

 .٤/٢٥٥ املوضح :التخريج
 .٢/٤١ املحب واملحبوب :يفِ البيتان لوالبة بن احلباب − 

]٢[ 
 )الكامل(  :قال مسلم بن الوليد

ــ َوألرشب َ ْ ْدم عهــدهاَ عــىل تقــ−َّن َ َُ ِحلــب الكــروم رشاب غــري مــرصد −اِ َّ َ ُ َ ََ ِ ُ 
ٍمـــن قهـــوة كـــصفاء دمـــع مـــشوقة ٍ َِ َِ َ َ َ ْ ِْ ــــد َ ــــة لكحــــل اإلثم ــــاء تارك ِمره ِْ ًِ َ ِ َ 

ــــة ــــت مكامت ًظل َِ ُ ْ ــــ,َّ ــــَنيِ فب ِ جفوهن ُ َق داقــرَر اُ ِض أو فكــأن قـــد اٍع فـــْمــُ َ ْ ََ َ ْ َ َ
ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ١١٣. 

 .١٣٦ديوانه  :احلارثي يفبن عبد الرحيم  لعبد امللك − 
]٢[ 

 )الطويل(  :قال مسلم بن الوليد
ِمر ــــَ ــــاء التي َّضة أثن ــــَ ــــأنام,يداه َّ ك َ ـــ َ ـــشاَخت ـــىل أح ـــاِئهاُف ع َّ أن تقطع َ َْ  اَ
ِتس ْب انسيَ َّاأليم أخرصه النـدبياُ ُ ِْ ــــع مــــن أعط ىَ َفرف ْ َِ َّ ــــاََ ــــه م ِف َّ ترفعــــاِ َ  اَ

ــاُرأيــت َّوكــــــــأنام,َّمغــــــــربةّتأملتهــــــــا ِســنةمــن هب َّ ــدرُ ــا ِالب َمطلع ْ 
ــا إذا ــألت م ــنيَم ــاَالع ــامنه ِالدمعمن َمألهت ْ  ْأمجعـا َالـدمعَتنزفىّحتَّ

 .٢٢٠ /٢ ّ احلامسة البرصية,٥٥/ ١ محاسة اخلالديني :التخريج
 .٣٠ /١محاسة اخلالديني  :واألول فقط له يف − 
 .٦٧٣ املحبوب :َّل والثاين لقيس بن امللوح يفََّو األ− 

                                                 
 .َمكاهنا نقاط عىل أهنا كلمة مطموسة  =
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]٢[ 

 )الطويل(  :قال مسلم
ّ إالانـــَومـــا أ َ كالزمـــان إذا صـــحِ ِ ُصــحوت اَّ َ ُ وإن مــاق الزمــان أمــوق,َ ُ َ َّْ 

 .٣٦٧ الفريد وبيت القصيد ِّالدركتاب مقدمة  :التخريج
 .٤/١٢٣ ديوانه : يف,بشار بن برد ل− 
 . )املنسوب (٦١ ديوانه : يف, لسويد بن أيب كاهل− 

]٣[ 
 )الطويل(  :ُ قوله٣٤− ٣٣ُيضاف اىل القصيدة الواردة يف الصحيفة 

َعروس س ِباها التجر من بيت حٌ ْ ُْ ِكرقة ماء الطرف يف األعـني النجـل ٍنـةاَّ ْ ُّ ِ ُ َ ِ َِّ َِّ ِ َ 
َّإذا شــجه ْ حــسبيقاّ الــساَ َت حبِ ّعيون الدب اَهبــاَ َ ُ ِ من حتت أجنحـة النمـلاُ ْ َّ ِ ِ ِ َِ ْ 

ْوشــجت شــموال بــاملزاج فــأبرزت َْ َ َ َ ِ ِ ً َّ ّكألــسنة احليــ َ ِ ِ ْ َ ِفــت مــن القتــل اِت خاَ ْ َ ََ ِ ْ
ُّ فصول التامثيل يف تباشري الرسور :التخريج ُ١١٤.  

 احلامسة ,٣٠٨ /١ ديوان املعاين :ن معاوية يف ليزيد ب− 
 .١١٦ /٤ هناية األرب ,٨٦٩/ ٢الشجرية 

 قطب ,٥٣٨ رشح مقصورة ابن دريد :عزو يفِغري   من− 
 .)٢− ١( ٦٦٣الرسور 

ديوان اخلرميي -٥
ّ

  

َ اتصل بعثامن بن عامرة بن ,ٌ شاعر مطبوع,ُن بن قوهياّإسحاق بن حس َ َّ
ِخر ّم الناعم ولزمه حتيُ َ نسب إليهىُ ِ َ تويف.ُ ّ  .٢١٢ سنة ُ

َحقق ديوانه د  ,م١٩٧١ , بريوت,ر املعيبداّد الطاهر وحممد جبعيل جوا. َّ
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ِواستدرك عليه عام   يف قصيدة ,ًا بيت٨٩نوري محودي القييس . م د١٩٩٠َ

ُوست نتف  ونرش العمل ,ِ, وزاد عليه هالل ناجي نتفتني يف ستة أبيات)١٥(ّ
ِبرمته باسمه ِ ّ)١٦(. 

ة ُم نتفتني يف أربع١٩٩٩حممد حسني األعرجي عام . ثم استدرك عليه د
 .)١٧(أبيات

ّونزيد عىل الذين سبقونا هذه القطع التي أخل هبا الديوان ِ: 
−

]١[ 
 )الطويل(  :قال اخلريمي

ــد ر ــاَوق ــرش جربــوكميَبن ُ مــن مع َّ َُ ُ َ ٍْ َ ـــــف ِ ِهة أحـــــالم وحـــــسن رواءاَس ُ ُْ َ ٍ ُ َ 
ْهلــم ظــ ُ ُهر األبــراَ ــاِ ّر حت َ ْ خلــوااِ إذىِ َ ِفهـــم أســـد غ َ ُ ْ ُْ ُ ِ رسوب ظبـــٍل يفيـــَ ِ ُ  ِءاُ

 .١٢٥ األنس والعرس :التخريج
]٢[ 

  )الوافر(  :قال اخلريمي
ْوأجـــرأ مـــن رأيـــت بظهـــر غيـــب ْ ْ ْ ْ ََ ِ َ ِ ُ َ َُ ــىل َ ــَع ــب الرج ِّ عي ِ ْ ــوباَ ِل ذوو العي ُ ُ ُ َ ِ 

 .٤٠٢ املناقب واملثالب :التخريج
 .٣/١٢٣٣ معجم األدباء : يف, خلالد بن صفوان− 
 .٩٠٦/ ٢  سمط الآليل: يف,ٍ لرجل من ثقيف− 

                                                 
 .١٢٨ −  ١١٨: م١٩٩٠ّ, اجلزء األول, ٤١جملة املجمع العلمي العراقي, مج   )١٥(
ّاملستدرك عىل صن  )١٦(  .٣٠٨ −  ٣٠٢ /٢ع الدواوين اُ
ِ, وأعاده يف كتابه١٩٣ – ١٩٢: م١٤١٩/١٩٩٩, ٤ – ٣جملة العرب, ج   )١٧( ِ أوهام : ُ

ِاملحققني  ِّ٧٤. 
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 .١/٥٨ البيان والتبيني ,٢/٢١ عيون األخبار :عزو يفِ من غري − 

]٣[ 
  )الوافر(  :قال اخلريمي

ــــــإين ّف ــــــدَ ــــــَ والولي ــــــىل تق ـــــد ٍلاَ ع ْجمناَت ـــــم الول,اَ ـــــد ظل ِ وق َ َ َ ـــــَ  ُدي
ــــ ّوحتــــت جــــوانح األضــــالع من ِ ِِ ْ َ ِ َ َ ُت العــــــداوة واحلقــــــوداباَصــــــب اَ َُ ُ ِ ُ 

ِير َد مــــــسيــــــُ ٍ يف كــــــل أمــــــرَءيتاُ َ ِّ َوأرغمنـــــ ُ ِ أريَ ِ يرُد كـــــاميـــــُ  ُديـــــُ
 .١٢٥ األنس والعرس :التخريج

]٤[ 
 )الطويل(  :قال اخلريمي

ّب حتـا شـاوم ُد للمجـد بيتـها شـىَ ََ َ اكتـسىّوحتـ ِ َ ثـويب مجـىْ ْ َ ِل وســؤدداَ ُ ٍ 
َذكراك أحـىلل َ يف الفـؤاد ويف احلـشِ ِ ِمــن الــشهد بالعــذب الــزالل املــربد اُ ِ ِّ ُ ِ ُّ ِ ْ ِ ْ ََّ 

ً بــني الــسحر والنحــر مجــرةَّ أنَعــىل َ َّْ َ َِ ـــ َِّ ـــىَمت ـــْجِّيهُ أا م ـــداه ـــذكرك توق ِ ب ُِ َ ِ ِ 
ـــ ـــد الطفـــل أم ُفقـــدتك فق ِ ْ ِّ ْ َ َ ََ ـــةاَُ ً حفي ـــدث َّ ـــه وح ـــىل رصع من َع ُ ٍ َ ـــداَ ِن مول ِ َ ِ 

ّ فلام,اهاَدع َ ِ اسـتعجمت عـن دعائـهَ ِ ُ ْ َ ْْ َ ْل عـــىل ثـــدي ألخـــراأجـــ َ ُ ٍ َ ِ جمـــددىَ ّ َ ُ 
ُفــــأنكره َ َ َع يارتــــا ف,َ ُلمــــس أمــــهَ َُّ ُ ـــ ْ ـــسلاوب ـــل ال ـــه لي َّت ل َ ُ ـــسهديَ ِم امل َّ َ ُ ِ 

 .٢/٥١ الزهرة :التخريج
]٥[ 
 )لطويلا(  :٢٢يضاف اىل القطعة الواردة يف ص 

ٌ صــدرت عنــه مــن احلــق نوبــةاإذ َ ْ َ ُ ََ َِّ َ َِ ُأعـــد ألخـــر ْ َّ َ ُ قـــد أجـــم ورودهـــىَ ُ َُ َّ َ  اَ
 .٧٣ األنس والعرس :التخريج
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]٦[ 

 )لطويلا(  :٢٤ردة يف ص ُيضاف اىل القطعة الوا
َال تـــــــأمنن دن َّ َ َ ْ ُ أن تـــــــصايـــــــَ ْ ُدقهاَ َ َيعــدو عــىل خلــه يومــ ِ َِ ِّ  يَ مــع العــادًاُ

َ عليك كامىَيسع ـــأمن غو  فـال,َ إليـكىَ يسعَ َت ْ َ ْ ـــلاَ َئ ـــيِذِ ـــني كي ّ وجه َ ْ ََ ِ  ِداْ
 .٤٠٦ – ٤٠٥ املناقب واملثالب ,٦٣ األنس والعرس :التخريج

 :٢٨١/ ١ املستطرف ,٤/٢٨٠ر األبرا ربيع : الثاين فقط يف− 
 .عزومن غري 

]٧[ 
 )الطويل(  :قال اخلريمي يعاتب عثامن بن خريم

َّلعمـــر أبيـــك اخلـــري يـــا مـــي إننـــ−١ ُّ َ ُ َْ َِ َ ِلـــــذو أنـــــف آب ملـــــيَ ٍٍ َ ُ ِ مل أعـــــوداَ َّ َ ُ ْ َ
ِ التكــــرم واحلجــــيني ليعــــدّوإين−٢ ُّ ــم ذىَّ ِعــىل ظل ْ ــيُ ِ مل أســوداِ إذىُ القرب َّ َ ُ ْ
ً عليـــه صـــبابةيَ أنـــا بالبـــاكاومـــ−٣ ِ وال املتلــــدديّ عنــــىَ مــــا نــــأاِإذِ ِّ
ّوإين−٤ ِ لــذو صــفح عــن اجلهــل بــالتِ ْ ََ ِ ٍ ِ مـن فـضل حلـم وسـؤددىُتزين الفتـيَ ُِ ٍ ِ ْ
ِّأ باجلــــد ترمينــــي−٥ ِ ٌ فإنــــك هــــازل?َ َ َّ ِ ــــــَ ِوحتل ــــــاهللاِ أن مل تعمــــــدُف يلَ ِ ب َّ َ َ ْ ْ
ّ غبــت عــاما مــاُوكنــت إذ−٦ َ ُ ْ ُهدتهَ شــِ ُ ّيــرسك يف اجلــىلِ ُ َُ ُّ ــَ َ ومــشهديماَ مق َْ يَ
ْحــم عنــك القــوم, خــزراُأز−٧ ُ َ َُ َ ْ عيــوهنمًاِ ُُ ُ ْوأدفــــع جهــــدُ َ ُ َ ِن وباليــــداِ باللــــسًاَ َ ِ ِ
ِوأجعــل عــريض−٨ ــةُ ً دون عرضــك جن ََّ ُ َُ ِ ْوعـــضبِ ِّ كـــصدر املـــرشيفًاَ ِ َ ِ َ ِ املهنـــدَ َّ َ ُ
ّفـــام زال يب حب−٩ ُ ـــَ ـــي ّك حت َ مللتىَ ـــْ ّوســــاءك منــــين ِ َ َ فريتــــيَ ُّ وتــــودديِ َ يَ
َ أصــلحت أاأراين إذ−١٠ ُ ْسدْفــَ ـــسيِحلا صــَتَ ْوإن يكـــن اإلف ِْ ُ ـــسداَ ِد مهـــك تف ِ ْ ُ َ َّ َ ُ
َفــدونك ف−١١ َ ُ ِســتبدل خلــاَ َ ْ ِ ْ َ َّ فــإنن,ًاليْ ِ ِبمثل الذيَ ِّ ِ ْ َّال شك−َكيِصُ أويِ َمقتـد− َ ْ يُ
ــسود−١٢ ــإن أك حم ُف ْ َ ُ َ ْ ــست بح,ًاَ ِ فل ُ ْ َ ــداَ ٍس ِوأي كـــرِ ِم عـــاش غـــري حمـــسديُّ َّ َْ ُ َ َ ٍ?
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 .٤٥١− ٤٥٠ املمتع  اختيار:التخريج

 ).١٢−  ١١ ,٨ – ٦األبيات  (:٣٧٥ األنس والعرس − 
]٨[ 
 )البسيط(  : البيت٢٢ُيضاف اىل القطعة الواردة يف ص 

ُّ لـــذة الـــدنياَّ حبـــذايـــ ُ َّ ُم, ولـوال املـوت والكـرباّلوال السق اُ وزهرهتـــاَ َ ُِ ُ 
 .٢٠٧ أنس املسجون وراحة املحزون ,٣٠٧ املناقب واملثالب :خريجالت

]٩[ 
 )الطويل(  :قال اخلريمي

ِأقــ ِم بــدار احلــزم مــيُ ْ ِ ِ ُم حزمهـــا داُ َْ ـــر إذ اَ ِوأح ْ ـــأن ا حاََ ـــت ب ْل َ ِ ْ ـــَأَ َّحوالـَت َ 
ــــ ــــك أن ترت َلعل ْ َ َ َّ ــــرياََ َد غ ــــيَ ِّ جمرب َ َفرتكــب مــن أمريــك مــ ًاُ ْ ْ ََ َ ِ َ َ َن أمجــالا كــاَ ْ َ َ 

ّ بلـوت النا ماِذإ َ ْ ِصـحاََ َ فلـن تـرَنيِ ْ َ ـــــم إالاِرش ىَ َّره ُ ـــــنَُ ـــــصالًاناِ س ِ ومن ْ ُ َ 
 ,ِواألول ألوس بن حجر يف ديوانه .٢٠٠ األنس والعرس :التخريج

ُولعل الشاعر ضمنه َّ ّ. 
א−

]١[ 
 )الطويل(  :قال اخلريمي

َلقــــد ز ْ لنفــــيساُ حبــــديناَ َ َّ أننــــِ ــ يَ ِبغ ِض إىليَ ــل اٌ ِّ ك ــرُ ِم ِ غــري طىْ ْ ــلاَ ِئ ِ 
ٍوكـــل امـــرئ ِ ْ ُّ ُ ـــَ ْ ألف ـــىَ ِّه مقـــرصاَ أب َُ ِعــدو ألهــل املكرمــ ًاُ ْ َ ٌّ ُ َت األفاَ ِضــلاِ ِ 
 .٤٠٨ املناقب واملثالب :التخريج

 .٣٤٦ ديوانه ,ّ البيتان للطرماح بن حكيم− 
 

ٍء
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]٢[ 

 )املتقارب(  :قال اخلريمي
ِثق ــــَ ــــي ُل يطالعن ُِ ــــماٌ ْ مــــن أم َ َ ْ َ رسه رغـــــــماإذ ِ َ َْ ُ ْ أنـــــــف أملَّ َ َ ٍَ ْ 

ــــزة يف احلــــش ــــه وخ َلطلعت ٌ َ ْ َ َِ ِ ِْ َكــوخز املــش اَ ِ ْ َ ْرط يف املحــتجماَ َ َ ُ ِ ِ 
ــــد ــــه إذ ب ــــول ل َأق ُْ ُُ ــــا طاَ ـــــ ًاِلع ـــــه إلين ـــــال نقلت ْف َُ َْ ََ ـــــدماَ ْ ق َ َ 

َعدمت خي ُ ْ ِ ًلك ال مـن عمـىاَ َ ْ ِ َ َوسمع كالم َ ْ ْك ال من صـممَ َ َ ْ ِ َ 
ِتغــط بــام َّ َ ــَ ْ شــئت عــن ن َ َْ ـــ يِظراِ َول ُّو حـــر َ ِ ـــشمأْ ـــك ال حتت ْم ِِّ َ َ َ 
 .٢٧٢ −  ٢٧١ املناقب واملثالب :التخريج

 .٩١/ ٢ )فاغنر( ديوانه ,ُ أليب نواس− 
]٣[ 

 )املديد(  :قال اخلريمي
ــو ــال س ــيس يل م ِل ــىٌ َ كرم ــــف يَ ــــن يلي ٌه أم ْ ــــدمِ ــــن الع ِ م َ َ َ ِ 
ْقنعـــت نفـــيس ََ ْ َ ْ رزقـــتِ بـــامِ َ ِ ــــت يف ُ ْومتط َّ ََ ــــالَ ــــُ الع َ مهم  يِ

ـــــــ ُال أق ـــــــ:ُولَ ُ اهللاُ يظلمن ِ ْ ِكيـــف أشـــكو غـــري مـــتهم يَ َّ ُ َْ َ ُ ْ َ َ? 
ِقـــد لبـــست الـــصرب ملتحفـــ َ ْ َُ َ ْ ّْ ُ ِ ـــرين ًاَ ـــن ق ـــو م َفه َْ َ ـــدم إىلِْ َ ق  يَ

ـــــاوإذ ـــــدهر عـــــا م ُ ال َتبناَّ ــــــدين يَ ِمل جي َ ْ ــــــَ ــــــنعما ك ِفر ال َ ِّ َ ِ 
 .٣٢٤ املناقب واملثالب :التخريج

 .٥٣ه  شعر; أليب العرب اهلاشمي−  
  »ةللبحث صل«

*   *   * 
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  الشرط

 )∗(ياسني شفيق حممد .أ

א
 اللغوية الدراسات يف الرئيسة األصولية املفاهيم َأحد الرشط عدُي

 وقد. اآليات من العديد وتفسري األحكام استنباط يتوقف فعليه. والفقهية
 وأحكام للنصوص, خمتلفة فهوم إىل ذلك فأدى املفهوم, هذا يف اآلراء تباينت
 بد ال فكان. األحكام وائتالف املعنى, وحدة األصل أن مع للقضايا, متناقضة

 عىل والعمل اخلالف أسباب عىل للوقوف املوضوع هذا يف النظر إعادة من
 :وذلك الرياضية, الطريقة اتباع إىل هذا, أجل من ُفعمدت,. استدراكها
 .لألفكار املنطقي والتسلسل والتنظيم, الدقة من به َّتتميز ملا −
 قريب جيعله ما وهذا الرياضية, املفاهيم حدأ هو الرشط, ألن −

 .الدراسة هذه يف املتناول
 إىل) الرمزية (الرياضية صورته من ُانتقلت العمل, هذا أنجزت أن وبعد
 التي النتائج طبقت ثم. املنطقية بضوابطها ًحمتفظا َاملتعارفة, اللفظية الصورة
َّحتصلت  العمل, هذا ِّقومي أن الكريم للقارئ وأترك. النصوص عىل ّلدي َ

                                                            
 .ًالرياضيات يف جامعة دمشق سابقامدرس   )∗(
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 احلل, إىل طريقها ْوجدت قد اخلالفية, الفقهية املسائل من العديد أن َّويتحقق

 .وضحت قد الدارسني, عىل فهمها أشكل التي النصوص من الكثري وأن
:א

ُوجوده يقتيض ما هو الرشط − ُعدمه يقتيض وال املرشوط, َوجود ُ  .)١(َعدمه ُ
 األول ُوجد إذا بحيث بيشء, ٍيشء ُتعليق هو الرشط: الكامل ابن وقال −

 وذلك لوقوعه, يقع بأمر متعلق ٍحكم ُّكل: الراغب وقال. الثاين ُوجد
 .)٢(كالعالمة األمر

 بواسطة آخر ٍأمر وقوع عىل ٍأمر وقوع ُترتيب هو): النحاة عند (الرشط −
ُغالمه, قام ٌزيد قام ْإن: نحو ملفوظة; ٍأداة ٍمقدرة; أو ُ ْزر: نحو َّ َأكرمك, ِينُ ْ ِ ُ 
ِتزرين ْفإن: أي ْ ُ َأكرمك َ ْ ِ ُ)٣(. 

ِوجوده من َيلزم ما: اللغوي الرشط − ِانتفائه من َيلزم وال املرشوط, ُوجود ِ ِ 
 .)٤(آخر ٍبسبب وقوعه جلواز ُانتفاؤه

ِوجوده من َيلزم ال ما هو: الرشعي الرشط −  من َويلزم املرشوط, ُوجود ِ
ِانتفائه  .)٥(للعلم واحلياة للصالة, كالطهارة املرشوط, ُانتفاء ِ

 وقيل. الثاين ُوجد األول, ُوجد إذا بحيث بيشء, ٍيشء تعليق هو الرشط −
 وال ماهيته, عن ًخارجا ويكون اليشء, وجود عليه يتوقف ما: الرشط
ًمؤثرا يكون  .)٦(وجوده يف ِّ

                                                            
 .٣/٦٥ الكلياتأبو البقاء الكفوي,   )١(
 .٢٠٣, صالتعاريف مهامت عىل التوقيفحممد عبد الرؤوف املناوي   )٢(
 .املحيط حميطبطرس البستاين,   )٣(
 .٣/٢٦١ املوقعني أعالمابن القيم,   )٤(
 .٣/٢٦١ املوقعني أعالمابن القيم,   )٥(
 .يفاتالتعراجلرجاين,   )٦(
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 .)٧(إليه إفضاء غري من احلكم وجود عليه يتوقف ما هو الرشط −
 .)٨(عنده يوجد أن يلزم وال بدونه, اليشء يوجد ال ما وه الرشط: الغزايل قال −

 :معنيني أحد عن خترج ال أهنا نجد التعريفات هذه يف دققنا إذا
ُوجوده يقتيض ما هو الرشط :األول املعنى  يقتيض وال املرشوط, َوجود ُ

ُعدمه  .الكايف الرشط: عليه وسنطلق. اللغوي الرشط هو وهذا. َعدمه ُ
 غري من) احلكم (اليشء ُوجود عليه يتوقف ما هو رشطال :الثاين املعنى

. املتكلمني تعريف مع يتوافق وهو األصوليني, تعريف هو وهذا. إليه إفضاء
 .الالزم الرشط: وسنسميه
 .ًواضحا ًاختالفا بينهام نجد املعنيني هذين يف النظر أنعمنا وإذا

 ليس لكنهو املرشوط, لوجود يكفي الرشط وجود أن يفيد األول فاملعنى
 مع املرشوط لوجود رضوري الرشط أن الثاين يفيد حني عىل. لوجوده رضوريا

 . لوجوده ٍكاف غري أنه
 عام خيتلف األول املعنى وفق يستنبط أن يمكن وما متقابالن, فاملعنيان

 .الثاين وفق يستنبط أن يمكن
 التعريف خيتار أن) ًمتكلام أو لغويا أو كان ًفقيها (للباحث حيق أنه قبلنا فإذا
 بمقتضيات يتقيد وأن االختيار, هلذاً معقوال ًغاِّسوُم مِّيقد أن عليه فإن يشاء, الذي
 .ومنطقية ولغوية رشعية اجتهادات عليه سيبني أنه وخاصة التعريف, هذا

 نتعرض ثم له, تفصيلية بدراسة سنقوم املفهوم, هذا ألمهية ًونظرا
 .لغويةوال الرشعية الدراسات يف لتطبيقاته

                                                            
 .٦٥ إىل حتقيق احلق من علم األصول, صالفحول إرشادالشوكاين,   )٧(
 .٣/٦٥ الكليات  )٨(
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 يمكن قضيتني من منها تركيب كل يتكون رشطية تراكيب اللغة يف توجد

 القضية نسمي). عىل يتوقف (أو) يقتيض: (العبارتني بإحدى بينهام نربط أن
 الرشط جواب أو املرشوط,: الثانية ونسمي ,)ق (بـ له ونرمز الرشط: األوىل

 : ونقول). ك (بـ له ونرمز وجزاءه,
 )ك (تقتيض) ق(

 ). ك (القضية صحة يستلزم فهذا) ق (القضية صحت إذا: بذلك نيونع
 َّوتتصدر). النحوي أو (اللغوي الرشط اسم الرشط هذا عىل ويطلق
...). َمن لو, إذا, إن, (الرشط أدوات إحدى احلالة هذه يف الرشطي َالرتكيب
 تكفي) ق (القضية صحة أن يعني وهذا). ًكافيا (احلالة هذه يف الرشط ويكون

 :ومنه). ك (القضية صحة عىل لداللةل
:אא−١

 رضوريا ليس ولكنه ,)املرشوط (اليشء َوجود ُوجوده يقتيض ما هو
 َعدم َّولكن املرشوط, وجود يستلزم الرشط وجود إن: مكافئة وبعبارة. لوجوده
 . املرشوط وجود َعدم يستلزم ال وجوده

 .واحد بمعنى هي) إىل ُيفيض (,)لزميست (,)يقتيض: (اآلتية العبارات: مالحظة
 : ذلك أمثلة ومن
ِجيد مل َمن ١−١  غري ولكنه ُّللتيمم, ٍكاف ٌرشط املاء ُففقدان َّفليتيمم; َاملاء َ
ُجيد َمن َّيتيمم فقد. الزم ُّويرضه ًمريضا كان إذا َاملاء َ  : ونكتب. املاء َ

. املاء قدانف عىل يتوقف ال التيمم َّولكن التيمم, يقتيض املاء فقدان
 .ٌّرشعي املثال هذا يف ُوالدليل
 التقى قد) ٌزيد (يكون أن يقتيض فهذا ,)ٍخالد (عن) ٌزيد (روى إذا ٢−١
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) ًزيدا (أن عىل للداللة تكفي) ٍخالد (عن) ٍزيد (رواية أن يعني وهذا). ًخالدا(
) ٍخالد (مع) ٌزيد (يلتقي فقد الزم, غري الرشط هذا َّولكن). ًخالدا (التقى قد
 . ٌّعقيل فهو هنا ُالدليل أما. عنه يروي وال

 وهذا. املرض هذا جرثومة حيمل فهو ٍبمرض, إنسان أصيب إذا ٣−١
 جسم يف اجلرثومة وجود عىل لالستدالل تكفي بمرض اإلصابة أن يعني

 وال اإلنسان جسم يف اجلرثوم يوجد فقد الزم, غري الرشط هذا َّولكن. املريض
ٌّجتريبي املثال هذا يف ُوالدليل. املرض أعراض عليه تظهر ِ. 

 رشوط هي الرشط أدوات إحدى تتصدرها التي النصوص مجيع :مالحظة
 .كافية
מא–٢ :)א(א

ِوجوده من يلزم وال) املرشوط (اليشء ُوجود عليه يتوقف ما هو . َوجوده ِ
 َوجود أن حني عىل الرشط, وجود عىل يتوقف املرشوط ُوجود: أخرى وبعبارة
 .املرشوط َوجود يقتيض ال الرشط

 :هذا من نستخلص
 »املرشوط نفي يقتيض الرشط نفي َّنأ«

 يف احلال هو كام الرشط, هذا عن هبا ِّنعرب حمددة صيغة اللغة يف توجد وال
َحوالن: ًمثال فنقول عليه, النص يمكن إنام. الكايف الرشط ْاحلول َ  الزم ٌرشط َ

 .الزكاة لوجوب) رضوري(
 :الالزم الرشط أمثلة ومن
 تتوقف الصالة َصحة إن أي الصالة; لصحة رضوري رشط الوضوء ١− ٢
 .الصالة يستلزم ال الوضوء َّولكن. الصالة تصح ال الوضوء فبدون الوضوء, عىل
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 ليس املاء ولكن. احلياة تستحيل املاء فبدون للحياة; الزم رشط املاء ٢−٢
 ... والغذاء اهلواء إىل حيتاج نسانفاإل احلياة; لبقاء الوحيد الالزم الرشط
 ألن ٍكاف, ُغري ولكنه الزكاة, لوجوب الزم رشط النصاب بلوغ ٣−٢
َحوالن ًأيضا يقتيض الزكاة وجوب  .احلول َ

 لتطبيق أو األثر إلحداث) رضورية (الزمة الرشوط هذه أن نالحظ
. لكايفا غري الالزم الرشط: الرشوط هذه مثل نسمي. كافية غري ولكنها احلكم,
 : اآلتية النتيجة ومنه

 ال َوجوده َّولكن املرشوط, لوجود رضوري الكايف غري الالزم الرشط
 . املرشوط َوجود يقتيض

 . الرشط أداة اجلملة عىل احلالة هذه يف تدخل وال
 الالزم الرشط فإن ,)ك (و) ق (القضيتني َموضعي بني بادلنا إذا :مالحظة

 :فنقول. ًالزما بحيص الكايف والرشط ًكافيا, يصبح
 )ق (لـِ الزم رشط) ك (فإن ,)ك (لـِ ًكافيا ًرشطا) ق (كان إذا
 : ذلك ومثال
ِقبل إذا ًعدال راويه يكون أن يستلزم فهذا احلديث, ُ ْ َ . 

 :ييل كام العبارة هذه صياغة ويمكن
 )ٍكاف ُالرشط(  الراوي عدالة يستلزم احلديث قبول

 )ك(  يستلزم  )ق: (أي
 : يكافئ وهذا
 )الزم ُالرشط(   احلديث لقبول رضورية الراوي الةعد

 )ق (لـِ  رضورية  )ك: (أي
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 الرشط عبارة من الالزم الرشط عن الكشف يف القاعدة هذه من نستفيد

 .النصوص يف وجودها َّيطرد التي الكايف
:
 A B C D E F G }: تعاىل قال: األول التطبيق

H  I J K L z ]٦: املائدة[. 
ٌآمرة فاآلية «:)٩(تفسريه يف ثريك ابن يقول  ;»الصالة إىل القيام عند بالوضوء ِ

 . ٍكاف هنا فالرشط. الوضوء يستلزم الصالة أداء إن أي
 . للصالة الزم رشط الوضوء: يكافئ وهذا

 A B C D E F Gz}: تعاىل قال: الثاين التطبيق
 .]١: الطالق[

{F Gz لُبُق يف أو لعدهتن, ٍمستقبالت طلقوهن تعني 
ٍطهر يف ُالطالق وهو عدهتن; ْ ْمل ُ َجيامعن َ ْ َ  .)١٠(فيه ُ
ْجيامعها مل طهر يف يطلقها أن فعليه زوجته يطلق أن الزوج أراد إذا: أي  .فيه ُ
ْجتامع مل ٍطهر يف ُالزوجة تكون أن تقتيض الطالق صحة َّإن: أو َ . فيه ُ

 )ٍكاف هنا الرشط(
 .القالط لصحة الزم رشط مجاع دون الطهر: يكافئ وهذا

מא−٣ אא
 يف القول ويمكن. ما ٍقضية يف ًمعا والكايف الالزم الرشطان يتحقق أن يعني

 أن كام. ٍكاف الرشط ألن املرشوط, وجود يستلزم الرشط وجود إن: احلالة هذه
                                                            

 .٣/٤٤ابن كثري, تفسري القرآن العظيم,   )٩(
 .٥/٢١٤القرآن اجلليل,  تفسريعبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي,   )١٠(
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 :ذلك أمثلة ومن. الزم الرشط ألن الرشط, وجود عىل يتوقف املرشوط وجود
 . لإلسالم ٍوكاف الزم رشط بالشهادتني النطق ١−٣

 ينطق ًمسلام كان ومن مسلم, فهو بالشهادتني ينطق من أن يعني وهذا
 .بمسلم فليس بالشهادتني ينطق ال َمن َّأن ذلك من نستخلص. بالشهادتني

ُطهر فقد اإلهاب ُدبغ إذا «:^ الرسول قال ٢−٣ َ«)١١(. 
 كاف طرش فالدبغ. طهره إىل يؤدي اإلهاب دبغ أن احلديث من يفهم

ِّيطهره ال اإلهاب ألن الزم, رشط ذاته الوقت يف أنه إال للطهر, . الدبغ إال ُ
 هذه يف ويصح. ًمعا ٍآن يف ٍوكاف ٌالزم ٌرشط الدبغ إن: احلالة هذه يف ونقول
 .»املرشوط نفي يقتيض الرشط نفي «:اآليت االقتضاء احلالة
 ٌالزم ٌرشط واحدة, ٍاستقامة عىل والقمر الشمس بني األرض وقوع ٣−٣
 . اخلسوف حلدوث ٍوكاف
 حيقق فهو والكايف, الالزم الرشطني بني جيمع الرشط هذا كان ملا

 باعتبار −  اجلملة عىل الرشط أداة إدخال فيصح. الرشطني هذين خصائص
 ,»املرشوط نفي يقتيض الرشط نفي «:اآليت االقتضاء يصح كام −  ًكافيا الرشط
 .الرشطي املخالفة مفهوم األصوليون يسميه ما وهذا

 .تطبيقه إمكان يف للنظر ًمتهيدا املفهوم هلذا توضيح ييل وفيام
אאמ−٤

 احلكم انتفاء عىل − رشط عىل احلكم فيه َّاملعلق − اللفظ داللة هو :تعريفه
 .)١٢(الرشط انتفاء عند

                                                            
 .٨٣٨ رقم احلديث ١, جمسلم صحيحاإلمام مسلم,   )١١(
 .١٦٣ص الفقه,  أصول,ييلالزح وهبة. د  )١٢(
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 حلكما هذا فإن رشط, عىل ًمتوقفا الرشعي احلكم كان إذا: أخرى وبعبارة

 أو ,املخالفة حكم: الطريقة هبذه املستنبط احلكم ويسمى. الرشط بانتفاء ينتفي
 . املخالف احلكم

 لوجوب ًرشطا) والبدنية املالية (االستطاعة جعل الشارع أن ذلك ومثال
 ¤ £ ¢   ¡ �  ~ { |}: تعاىل لقوله املكلف, عىل احلج

¥¦z ]ويصح. عليه يتوقف احلكم ألن الزم, الرشط وهذا. ]٩٧: آل عمران 
 . »احلج فريضة ُيسقط االستطاعة فقدان «:نقول أن

 . الالزم الرشط حالة يف يصح الرشطي املخالفة مفهوم أن ذلك من ونستنتج
 فإذا. الكايف الرشط حالة يف يصح ال املخالفة مفهوم أن وجدنا وقد
 أن هو حدث ما ولكن. املفهوم هذا تطبيق يف إشكال فال احلالة هذه استبعدنا
 من الرشط فيها يكون التي اآليات عىل املخالفة مفهوم طبقوا الفقهاء بعض
 احلكم فيها يصح وال ٍكاف, اآليات هذه يف الرشط أن مع األول, النوع

 : منها اإلشكاالت; من عدد إىل ذلك أدى وقد. رأينا كام املخالف
 يف اختالفهم َثم ومن املخالفة, بمفهوم األخذ يف الفقهاء اختالف −

 .األحكام استنباط
 . النصوص مدلوالت يف تناقضات ظهور −
 .اآليات بعض فهم تعذر −
 k l}: تعاىل قال فقد ّوجل; َّعز اهللا كتاب يف هذا يقع أن يصح وال

mn o   p     q   r s  t u  v w x z ]٨٢: النساء[. 
َّظن قد ما إلزالة الرشطية لآليات دقيقة بمراجعة نقوم أن فعلينا  أنه ُ

 .النصوص دالالت يف رضتعا
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 :الدارسني عىل فهمها أشكل التي اآليات من لطائفتني ٌتوضيحية قراءة ييل وفيام
 يصح وال املخالف, احلكم منها استنبط آيات: األوىل الطائفة
 .]٦: احلجرات[ O P Q R    S T U V ...z}: تعاىل قال − ١
َنتحقق أن يستلزم فهذا ًفاسقا اخلرب ناقل كان إذا أي  الذي اخلرب صحة َّ

َيفهم فهل. به جاء  خيربنا ما نقبل أن فعلينا ًعدال الناقل كان إذا أنه هذا من ُ
 ?نتحققه أن دون

ُمتمسك «:اآلية هذه يف الرازي الفخر اإلمام يقول َّ َ  خرب أن يف أصحابنا َُ
ِّعلل: فقالوا. تقبل ال الفاسق وشهادة حجة, الواحد  بكونه بالتوقف األمر ُ
َيقبل, ال العدل الواحد خرب كان لوو ًفاسقا,  فائدة, الفاسق عىل للرتتيب كان ملا ُ
 .»]املخالفة مفهوم يقصد [باملفهوم التمسك باب من وهو

 كام املخالفة مفهوم هنا يصح وال ٍكاف, هنا الرشط: هذا عىل واجلواب
 يف احلكم معرفة أردنا فإذا. نتوقف الفاسق غري حالة يف أنه يعني وهذا. رأينا
 بوصفها األخبار توثيق أن املعلوم فمن. النص خارج عنه نتحرى احلالة, هذه
 اإلنسانية واخلربات املشاهدات لنا وتؤكد. دنيوي شأن هو احلقيقة ملعرفة أداة
َنتحقق  أن علينا أن  ذات األمور يف خاصة ًعدال, الناقل كان ولو األخبارَّ

 وربام... والنسيان الضبط عدمو اخلطأ من عادة النقل يعرتي قد ملا اخلطورة,
 ظاهرية, فيه نشرتطها التي والعدالة ًبرشا, كونه عن خيرج ال فالناقل .الوضع

 . الواقعات يف الشهود تعدد منا الشارع طلب لذا
َيقبل, ال العدل الواحد خرب كان ولو «:الرازي عبارة عىل ًتعليقا وأضيف  ملا ُ

 ناشئ الفاسق خرب قبول عن التوقف إن: فأقول ,»فائدة الفاسق عىل للرتتيب كان
 عن فناشئ العدل حالة يف ُّالتبني أما ,)الفاسق معاين أحد وهو (َّاملتعمد كذبه عن
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 بالفاسق, اآلية ختصيص وأما... الضبط عدم أو النسيان مثل ذكرنا, كام آخر سبب
 لفهما وهذا. أوجب حقه يف ُّالتبني فصار املؤمنني, بني لإليقاع الكذب دهُّفلتعم
 .الواقع مع يتوافق كام اللغوي, الرشط معنى مع يتطابق لآلية

َّرد فقد. الفهم هذا تؤيد كثرية شواهد وثمة   عمر وبعده  بكر أبو َ
. الصحابة كبار نقلها أحاديث عائشة يدةسال َّوصححت ء,ّأجال صحابة أخبار
ِلتحقق ل قواعد ِّاملحدثون ووضع  ديلتع عىل تقترص ال احلديث صحة منُّ
 وهذا. العقل أو العلم أو للقرآن خمالفته وعدم احلديث بمتن تتعلق وإنام الرواة,
 احلكم يصح وال. الناقل كان أيا رضوري أمر األخبارَحتقق  أن نؤكد أن يدعونا
 .هنا املخالف
 r s t u v w x    y }: تعاىل قال −٢

z { | } ~ _    ̀ab ....z ]٢٥: النساء[. 
 احلرائر, من يتزوج أن يستطيع ال ملن اإلماء من لزواجا عىل اآلية حتث

 يستطيع? ملن هذا جيوز فهل
َاألمة نكاح أن إىل اآلية تفسري يف الشافعي اإلمام ذهب ُّحيل ال َ ِ  ال ملن َّإال َ

 لديه كانت إذا: يفيد الذي املخالفة بمفهوم ًمتمسكا احلرة, به يتزوج ما جيد
َاألمة نكاح له زجيو فال احلرة, نكاح عىل القدرة  مل إذا: فيقول حنيفة أبو أما. َ
 .)١٣(يقدر مل أو احلرة نكاح عىل قدر سواء ذلك, له جاز حرة حتته يكن

 عدم يقصد [احلالة هذه ختصيص «:الكبري التفسري يف الرازي بكر أبو ويقول
 j}: تعاىل كقوله عداه, ما حظر عىل يدل ال فيها اإلباحة بذكر] االستطاعة

k  l m noz ]زوال عند القتل إباحة عىل فيه داللة فال ,]٣١: اإلرساء 
                                                            

 .٣/١٣٧ ,القرآن ألحكام اجلامعالقرطبي,   )١٣(
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 ال ]١٣٠: آل عمران[ À ÁÂ z ¿ ¾ ½ }: وقوله احلالة, هذه
 يقتيض اللفظ ظاهر: له فيقال احلالة, هذه زوال عند األكل إباحة عىل فيه داللة
 .»منفصل بدليل به العمل ترك أن إال ذلك,

 وأما به, يأخذ فلم حنيفة أبو أما الفة,املخ بمفهوم أخذ الشافعي فإن وهكذا
 . الرأي هذا ِّيعمم مل ولكنه القرآن, من ٍدليل لوجود عنده َّتوقف فقد الرازي
َاألمة نكاح جييز النص هذا أن الواضح من  نكاح عىل القدرة عدم عند َ

 املخالفة بمفهوم األخذ يصح ال أي. القدرة عند ذلك ينفي ال ولكنه احلرة,
 ليس باإلماء الزواج إن ثم). الكايف الرشط أي (اللغوي لرشطا مقتىض وفق

ِّحيرمه سابق دليل أو نص وجود لعدم وذلك للرضورة, ًاستثناء  نسأل أن بقي. ُ
  عليه? احلث يف احلكمة فام ًمرشوعا, هذا مادام

 واألوضاع الظروف بسبب باإلماء التزوج من تأنف العرب كانت لقد
ْيعش ّكن التي االجتامعية ِ  مكانتهن لرفع منهن الزواج عىل اآلية حثت لذا فيها, َنَ
 .الزواج هبذا تتعلق تفصيالت عىل اآلية وأتت لتحريرهن, ًمتهيدا االجتامعية
   � ~ { | } s  t u vw x y z }: تعاىل قال −٣

¡ ¢ z ]٤: النساء[. 
 إن زوجته صداق من يأخذ أن للزوج جيوز أنه عىل املفرسون أمجع
  تسمح? مل إذا صداقها من يأخذ أن له جيوز فهل. كبذل له سمحت
 يفهم ال لكن ماهلا, من ًشيئا الزوج يأخذ ألن ٍكاف ٌرشط الزوجة موافقة إن

 هذه يف احلكم وملعرفة. موافقتها عدم حال يف ?حيق له ذلك أم الَأ النص من
 دليلال هذا ونجد. إليه يرشدنا النص هذا خارج ٍدليل عن نبحث أن علينا احلالة,

 A B C D E F G  H }: تعاىل قوله يف
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I J K L MN O   P Q R z ]فال .]٢٠: النساء 
 يتفق الرأي وهذا. بذلك له سمحت إذا إال ًشيئا متلك مما يأخذ أن للزوج جيوز
 اجلواز عدم إن: أخرى وبعبارة. آخر ٍّنص من دليله ولكن املخالفة, مفهوم مع
 .املخالفة مفهوم عن وليس سالم,اإل يف املرأة حقوق أحد عن ناشئ هنا

َّظن آيات: الثانية الطائفة   اللغة قواعد عن شذت أهنا ُ
 بصيغة) ْإن (القرآن يف َوقع «:قال بعضهم أن) الكليات (صاحب ذكر
 w } ,]٣٣: النور[ x y z z }: مواضع ِستة يف مراد غري وهو الرشط

x y z z ]١٧٢: البقرة[, { B C D E z ]٢٨٣: البقرة[, 
{² ³ ´z ]٤: الطالق[, { Ú     Û  z ]١٠١: النساء[, { _  ̀a  
b c d    e fg z ]١٤(»]٢٢٨: البقرة(. 

 :منها آيات أربع دراسة عىل وسأقترص
 .]٣٣: النور[ s  t u v w x y z z }: تعاىل قال −١

 راجع x y z z }: ُقوله: بعضهم قال «:)١٥(القرطبي تفسري يف جاء
: أي وتأخري; تقديم الكالم يف: الفضل بن واحلسني اجَّالزج قال. األيامى إىل

ِوأنكحوا ْ : بعضهم وقال. ًحتصنا أردن إن عبادكم من والصاحلني منكم األيامى َ
ًملغى, x y z }: قوله يف الرشط هذا  .»يضعف مما ذلك ونحو ُ

 خرج هذا x y z z }: تعاىل وقوله «:)١٦(كثري ابن تفسري يف وجاء
 .»له ممفهو فال الغالب خمرج

                                                            
 .١/٣٢٧ الكليات  )١٤(
 .١٢/٢٥٥اجلامع ألحكام القرآن   )١٥(
 .٣/٢٨٩تفسري ابن كثري   )١٦(
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 ليس x y z z }: تعاىل وقوله «:)١٧(السعود أيب تفسري يف وجاء
َالتعفف إرادهتن بصورة النهي لتخصيص  عادهتم عىل للمحافظة بل ... الزنى عن ُّ

َيردن َّوهن البغاء عىل ُيكرهوهنن كانوا حيث املستمرة, ْ  .»...عنه ُّالتعفف ُِ
فإذا أردنا معرفة  ,فةاملخال مفهوم يصح فال لغوي هنا الرشط : التعليق

 ًرشعا, ًحمرما الزنى كان وملا. احلكم يف حالة انتفاء الرشط نتحراه خارج النص
َأردن سواء البغاء فيحرم ْ َيردن مل أم َ ْ ُِ. 
 B C D E F G IH JK  ....z }: تعاىل قال −٢

 .]٢٨٣: البقرة[
 :آراء ثالثة عىل اآلية هذه تفسري يف املفرسون اختلف
 الظاهرية هبذا قال. اآلية لظاهر السفر, يف إال الرهان زجيو ال: األول

 .)١٨(والضحاك وجماهد
 اإلمام هبذا قال. ةَّنُّبالس احلرض ويف ْالتنزيل, بنص ثابت السفر يف الرهن: الثاين

 اهللا رسول رهن «:سننه يف ماجة ابن أورده الذي باحلديث واستشهد وغريه, مالك
 .)١٨(املخالفة بمفهوم يأخذ مالك اإلمام أن العلم مع. »باملدينة هيودي عند درعه ^

 وقد. األحوال غالب هبا فاملراد الرشط, خمرج خرجت وإن اآلية إن: الثالث
 .وغريمها والكفوي القرطبي هبذا قال. اآلية يف الرشط معنى الرأي هذا أسقط
 وجتاهل املخالفة, بمفهوم أخذ األول أن نجد اآلراء هذه يف نظرنا إذا
 بني مجع كيف ِّيبني فلم الثاين, الرأي أما. السبب ِّيبني أن دون لرهنا حديث
 يف الرشط معنى أسقط فقد الثالث الرأي وأما. الرهن وحديث املخالفة مفهوم

                                                            
 .٦/١٧٣أبو السعود, تفسري أيب السعود,   )١٧(
 .١/١٨٠ ْالتنزيل لعلوم التسهيلابن جزي,   )١٨(
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 .اإلشكال من للتخلص اآلية

 يصح وال ,)ٍكاف ٌرشط أي (ٌّلغوي ٌرشط هو اآلية يف الرشط إن: وأقول
 املقيم, حالة يف الرهان حكم نعرف أن ردناأ فإذا رأينا, كام املخالف احلكم
 عمل قد ^ الرسول أن نجد النبوية السرية ُّتتبع ِومن. آخر ٍّنص يف عنه نبحث
 . اإلشكال يزول وبذا احلرض, يف بالرهان
     Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú }: تعاىل قال −٣

Û  Ü Ý  Þ ßà z ]١٠١: النساء[. 
 جواز أن الظاهر وأهل دوداو زعم «:اآلية هذه تفسري يف الرازي يقول

 ًمرشوطا احلكم هذا أثبت تعاىل بأنه واحتجوا اخلوف, بحال خمصوص القرص
 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú     Û  Ü Ý  Þ } :قوله وهو باخلوف,

ßà z ٌعدم باليشء واملرشوط َ ِعدم عند َ َ ُحيصل َّأال فوجب الرشط, ذلك َ  جواز َ
 اآلحاد, أخبار من بخرب الرشط هذا عرف جيوز وال: قالوا. األمن عند القرص
 )الكبري التفسري. (»جيوز ال وأنه الواحد, بخرب القرآن نسخ يقتيض ألنه

 ابن عن جريج ابن عن صحيحه يف مسلم رواه ما إليه املشار اآلحاد وخرب
 اخلطاب بن لعمر قلت: قال أمية بن يعىل عن بابيه بن اهللا عبد عن عامر أيب

{Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú   Û  Ü Ý  Þ ßà z َأمن فقد ِ 
َّمما ُعجبت: فقال. الناس  :فقال ذلك عن ^ اهللا رسول ُفسألت منه, َعجبت ِ

 .»صدقته فاقبلوا عليكم هبا اهللا تصدق صدقة«
 هو بل له, مفهوم ال Ú     Û z } وهو اآلية يف القيد أن إىل بعضهم وذهب

 .الواقع ملوافقة
 Ú     Û z }: تعاىل قوله أن ىلإ آخرون وذهب «:تفسريه يف القرطبي وقال
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َّتم الكالم وأن ُقبل, بام ًمتصال ليس : فقال افتتح ثم ,Ø Ùz}: قوله عند َ

{ Ú     Û  Ü Ý  Þ ßà z ْفأقم    á }: وقوله اخلوف, صالة حممد يا هلم ِ
â äã  å æ z ُّاجلرجاين قاله معرتض, ٌكالم  ُّاملهدوي وذكره ُ
َالقش القول هذا َّورد. وغريمها ُّرييُ ِ ُّالقشريي قال. العريب بن بكر أبو والقايض ْ ِ ْ َ ُ 

ٌتكلف هذا عىل احلمل ويف: نرص أبو  يريد −  الرجل أطنب وإن شديد, ُّ
 .)١٩(األمثلة ِورضب التقدير يف −  اجلرجاين
 للقرص, ٍكاف ٌرشط اخلوف إن أي القرص, يستلزم اخلوف أن اآلية من يفهم

 تنفي ال فاآلية املخالفة; مفهوم يصح فال َثم ومن احلكم, لتطبيق ًقيدا ليس أي
 ^ الرسول أن علمنا وقد. آخر ٍّنص من بدليل إال تثبته وال األمن حالة يف القرص
 .اإلشكال يزول وهبذا ًآنفا, املذكور عمر حديث يف األمن حالة يف القرص أباح

 µ ´ ³ ² ± ° ̄ ®   ¬ » }: تعاىل قال −٤
¶  z ]٤: الطالق[. 

 أن بعد باألشهر ةَّدِالع العتامد ٍكاف ٌرشط املرأة حق يف الريبة أن اآلية تفيد
 حالة أي املحيض, من َّيأسهن يف الشك هو بالريبة واملراد. باألقراء كانت

 َّحدد فقد. اإلياس حالة استقرار قبيل حتصل التي الطمثية الدورة اضطراب
 العدة حساب ُفرشط. باحليضات حساهبا لتعذر باألشهر فيها ةَّدِالع الشارع
  احلكم? فام اإلياس, حالة وثبتت االرتياب انتفى فإذا االرتياب, هو باألشهر
 مل أهنم يبدو والذي. إشكال يف وقع فقد املخالفة, بمفهوم يأخذ َمن إن
 بأهنا ارتبتم, إن العبارة, فهموا أهنم ذلك يف والسبب اإلشكال, هلذا يتعرضوا

 أعلم, واهللا ذلك غري عىل األمر ولعل ن?هتَّدِع كيف وجهلتم شككتم إن تعني
                                                            

 .٣٦٢ص ٥ج القرطبي تفسري  )١٩(
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 ال حكمها, نزول قبل بالعدة, اجلهل ألن القول, هبذا عنه َّيعرب ال املعنى فهذا
 حيضها انقطع التي اآليس وعدة: يقال أن فيكفي كيفيتها, يف بالشك عنه ُيسأل
ْيرد ومل. أشهر ثالثة سنها, لكرب  أي ك,الش بعد ما بحالة َّيتعلق ٌحكم اآلية يف َِ
 من احلكم هذا عن نبحث أن وعلينا. ٍكاف هنا الرشط ألن اإلياس, حالة ثبوت
 . النص هذا خارج من َآخر ٍدليل

 حساهبا تعذر هو الشكُمدة  يف باألشهر العدة حساب علة كانت وملا
َحتسب أن ىلَْواأل ِباب فمن باحليضات,  حالة ثبوت لدى كذلك باألشهر ُ

 .هنائيا طمثال فيها ينقطع التي اإلياس
 :أن اآليات من َّتقدم ما دراسة من نستخلص

ُّحتقق َّإن أي احلكم; لوجود ٍكاف رشط هو َّاللغوي َالرشط − َ  الرشط َ
ُّحتقق يقتيض َ  .املرشوط َ

 .املخالفة مفهوم معه يصح ال َّاللغوي َالرشط −
َيعزى أن يمكن اآليات فهم يف َاإلشكال −  الرشط بني التفريق عدم إىل ُ

 .األصويل والرشط اللغوي,
 هذا أبرز وقد. الرشط إىل نظرهتم يف ًاختالفا جيد الفقهاء آلراء املتتبع وإن هذا
 : ييل مافقد جاء  ;)٢٠()التوضيح عىل التلويح رشح (كتابه يف التفتازاين االختالف

 وحده, اجلزاء هو احلكم أن العربية أهل عند الرشطية اجلملة يف التحقيق«
 فالرشطية ًخربا كان إن اجلزاء إن حتى واحلال, الظرف زلةْبمن له قيد والرشط

 . فإنشائية ًإنشاء كان وإن خربية,
 ٍيشء ربط عىل ٌّدال واحد ٌكالم واجلزاء الرشط جمموع أن النظر أهل عندو

                                                            
 .١/١٤٦التفتازاين, رشح التلويح عىل التوضيح,   )٢٠(
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 أي [االنتفاء عند االنتفاء عىل داللة غري من ثبوته تقدير عىل وثبوته بيشء,
 الكالم من ٌجزء واجلزاء الرشط من ٌّفكل ,]طالرش انتفاء عند املرشوط انتفاء
 . واخلرب املبتدأ ْبمنزلة

 للحكم ًإجيابا التعليق وجعل األول, إىل −  تعاىل اهللا رمحه − الشافعي فامل
 الثبوت من ٌّكل فصار عدمه, تقدير عىل له ًوإعداما الرشط, وجود تقدير عىل

 عنده الرشط وصار ًمفهوما,و ًمنطوقا باللفظ ًثابتا رشعيا ًحكام واالنتفاء
 . بعضها عىل التقادير لعموم ًوقرصا ًختصيصا
 للحكم ًموجبا الكالم فجعل الثاين, إىل −  تعاىل اهللا رمحه −  حنيفة أبو ومال

 انتفاء فصار عدمه, تقدير عىل واإلثبات النفي عن ًساكتا الرشط, وجود تقدير عىل
ْالنظم من ًمستفادا رشعيا ًحكام ال ,الثبوت عدم عىل مبنيا أصليا ًعدما احلكم  ومل. َّ
  »البعض عىل يقرص حتى التقادير عموم عىل داللة ال إذ ًختصيصا الرشط يكن

 للحكم, قيد الرشط أن افرتض األول القول أن التحقيق هذا يف نالحظ
 ويرجع. الفرتاضه ًتعليال منهام ٌّأي ِّيقدم أن دون كذلك, اآلخر يعتربه مل حني يف
 أهنام مع األصويل, والرشط اللغوي الرشط بني ِّيميزان ال الرأيني أن إىل اهذ

 تعريفه حسب الرشط وهذا. اللغوي الرشط يف أي الرشطية; اجلملة يف حيققان
 .للحكم ًقيدا ليس

 يف الرشطية, للجملة املقرتح التوصيف بني عالقة توجد ال ثانية جهة من
ِّرتبت التي النتيجة وبني الرأيني,  مرتبطة الرشطية اجلملة داللة أن املعلوم فمن. عليه ُ
 . أولئك أو هؤالء توصيف وفق وليس اللغة, أهل وضع حسب اللغوية, بصياغتها

 بني الفرق بإدراك إال املوضوع هذا فهم يمكن ال أنه هذا من نستخلص
 جمموعتني سأعرض املسألة هذه ولتوضيح. األصويل والرشط اللغوي الرشط
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ً استدالال املخالفة مفهوم فيها يصح ال ٌآيات أوالمها الرشطية, اآليات من

 النص من ليس ولكن املخالف, احلكم فيها يصح ٌآيات واألخرى بالقرائن,
 :النص خارج من بالقرائنً استدالال وإنام ذاته,

 ًآيات ال يصح فيها مفهوم املخالفة استدالال بالقرائن: املجموعة األوىل
 { i j  k l m n op z ]٩: احلجرات[. 
َأحدث سواء واجب املؤمنني بني اإلصالح أن املعلوم من  كان أم اقتتال َ

 .املخالفة مفهوم يصح وال اختالف, جمرد
 { e f    g   h i   j k l  m n op z ]١٨٤: البقرة[. 
 .وتقيض تفطر ًأيضا فاحلائض املخالفة, مفهوم يصح ال
 { Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ z ]١١: املجادلة[. 
 .يصح ال املخالفة ومفهوم إليه, ينبه مل وإن رضوري, أمر املجالس يف سحالتف
 { Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù z ]٥٩: النساء[. 
 اجلهل حالة ويف التنازع, حالة يف يكون والسنة, الكتاب إىل َّالرد إن
 .يصح ال املخالفة فمفهوم. باحلكم
 { w   x y z { | z ]٩٤: النساء[. 
 .املخالفة مفهوم يصح وال غريه, ويف اجلهاد يف واجب ّالتبني إن
 { A B   C D E F G H  I J z 

 .]١٠٢: النساء[
 .املصلني مع ^ الرسول وجود اخلوف صالة يف يشرتط ال
 {D E F G H  I J K Lz 

 .]٦ :املائدة[
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. ذلك لغري أو القرآن لقراءة أو للصالة وضوؤه يكون وقد املسلم, يتوضأ

 .املخالفة مفهوم يصح وال
 { A B   C D E F G H I JK z ]٢٨: النور[. 
 مل أم أحد فيها أكان سواء إذن, دون اآلخرين بيوت إىل الدخول جيوز ال
 .املخالفة مفهوم يصح فال. يكن

 { D   E F G H I     J K L M z ]٩: اجلمعة[. 
 وال. اجلمعة يوم غري يف ويكون اجلمعة, يوم يكون اهللا ذكر إىل السعي إن
 .املخالفة مفهوم يصح

 { A B C D E F G  H I 
J K L MN z ]٢٠: النساء[. 

 غري يف وال الطالق يف ال ًشيئا, زوجه مهر من يأخذ أن للزوج جيوز ال
 .املخالفة مفهوم يصح فال. الطالق

 ذاته, النص من ليس ولكن املخالف, احلكم فيها يصح آيات: الثانية املجموعة
 النص خارج من بالقرائنً استدالال وإنام

 { n o p q rs t  u v w x y z z 
 .]١٧: الكهف[
 ولو. األول للجزء املخالف احلكم يمثل اآلية, من الثاين اجلزء أن نالحظ

 يقع أن وحاشا. فائدة من الثاين للجزء كان ملا لغوية, قاعدة املخالفة مفهوم كان
 .ّوجل َّعز اهللا كتاب يف هذا

 { } ~ � ¡¢ £ ¤ ¥¦ z ]٧: اإلرساء[. 
 للحكم املخالف احلكم هو اآلية, من الثاين اجلزء أن الواضح نم
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 .األول اجلزء يف

 { ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ   
ÇÈ z ]٣٠: األحزاب[. 

 B }: تعاىل قوله فهي املخالف احلكم تتضمن التي القرينة أما
C D E F G H I  J K z ]٣١: األحزاب[. 

 { �  ¡           ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈  

© ª z ]٢٨: حزاباأل[. 
 تليها التي اآلية يف املخالف احلكم تتضمن التي القرينة وجاءت

{ ¬ ®               ¯ ° ±  ²  ³    ´ µ ¶ ̧    ¹ 
º  » z ]٢٩: األحزاب[. 

 { ~ _  ̀a   b c d e fg z ]١٩٤: البقرة[. 
 Ç ÈÉ Ê   Ë Ì Í }: الكريمة اآلية يف ورد املخالف احلكم

Î z ]١٩٠: البقرة[. 
 { _ ̀ a b   c d e f z ]٨٥: آل عمران[. 
  k l m n o }: الكريمة اآلية يف املخالف احلكم نجد

p q r s t uv z ]٣: املائدة[. 
 { ¹ º            » ¼   ½ ¾    ¿À z ]٢٨٠: البقرة[. 

ُّيل «:النبوي احلديث يف نجده املخالف احلكم ِالواجد َ ِ ُّحيل َ ِ ُعرضه ُ َ ْ ُوعقوبته ِ َ ََ ُ ُ«)٢١(. 
 الذي للحكم خمالف ٌحكم يوجد أنه اآليات هذه من ٍآية ِّكل يف ظنالح

 فلو. عليه بالنص وإنام املخالفة, مفهوم من يؤخذ مل احلكم هذا أن إال َّتضمنته,
                                                            

 .١١/٤٨٦, حبان ابن صحيححممد بن حبان,   )٢١(
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 مجيع يف املخالف احلكم وجود تواتر ملا صحيحة, ًقاعدة املخالفة مفهوم كان
 .إليه احلاجة عدم مع اآليات هذه

:אא
 ):احلامسة ديوان (املعني األعرج قال  )١
ـــت إذا ْرنق َ َّ ـــالقَ َأخ َ ـــومْ ٍق ْ ـــصيبةَ ٌم َ ِ َّتــــصفى  ُ َ ْأخالقهــــمهبــــاَ ُ َ ُوتطيــــب ْ َ 

ْكدرت إذا أي َّ  عند تصفو هؤالء َأخالق فإن الناس, َأخالق ُاملصائب َ
 . وتطيب ُّحتملها
): أخالقهم تصفو (الرشط, فعل): املصائب كدرت (الرشط, أداة): إذا(
 .الرشط جواب

 هؤالء َأخالق ألن املخالفة, مفهوم يصح ال أنه البيت هذا يف نالحظ
ُرساء ِّتغريها ال بطبيعتها ِّوطيبة ٌصافية القوم  .رضاء أو َّ

ُخفاف قول هذا ويامثل َندبة ُبن ُ ْ ُ: 
ْفلئن ِرصمـت ِ ْ َاحلبـلََ ٌخمطــــئِفيــــه ُوالــــرأي  ٍمالـكَابنـةيـاْ ِ ْ ُومــــصيبُ ِ ُ 
ِعلمـــــــيَفت َّ ّأينَ ٌامـــــــرؤَ ٍمـــــــرةُذوْ ــــيام  َِّ َف َّأملِ َمــــنَ ِاخلطــــوبِ ُ ُصــــليب ُ َِ 

َالنشناش أبو قال )٢  ):احلامسة ديوان (َّْ
ــرء َإذا ُامل ْ ْمل َ ــرسحَ ْي ََ ــواماْ ًس ْوملََ ــرحَ ْي ـــواما  ُِ ًس ْوملََ ـــفَ ْتعط ِ ْ ـــهَ ِعلي ْ ـــه َ ْأقارب ُ ِ َ 

ُفللمــوت ْ َ ْ َ ٌخــري َ ْ ــىَ َللفت َ ْ ــنِ ْم ــودهِ ِقع ِ ُ ًعــديام  ُ ِ ْومـــنَ ًمــوىلَِ ُّتـــدبْ ِ ْعقاربـــه َ ُ ِ َ َ 
َحيظ ومل الغنى, من سعة يف يكن مل املرء إذا: الشاعر يقول ْ  من ٍبنصيب َ

 . ُّيذله ًموىل رمحة حتت ٍحياة من له ٌخري فاملوت أقاربه, عطف
 . الرشط جواب): له خري املوت (الرشط, فعل): يرسح مل (الرشط, أداة): إذا(
 كون وهو − املرشوط ألن ذلك املخالفة, مفهوم البيت اهذ يف يصح ال
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 .غريه أو كاملرض آخر بسبب يكون قد −  له ًخريا املوت
 ):ديوانه (بثينة مجيل قال  )٣

ُتغــضبوا َفــإن َ ْ ْمــنَ ِقــسمةِ َِ ُفــيكماهللاَِّْ ُ ـــ  ِ ّٰفلل َ ْملْإذُهَ ُيرضـــكم َ ِ ـــانُ ـــرصا َك َأب ْ َ 
َّلقل لكم اهللا قسم مما غضبتم إن: يقول  نالحظ. تستحقون بام أبرص فاهللا ته,ِ

 يف اهللا حكمة هو املرشوط, ألن املرشوط, انتفاء يقتيض ال الرشط انتفاء أن
 .هنا املخالفة مفهوم يصح فال وتعاىل, سبحانه ِّحقه يف ثابت وهو أفعاله,
ُعمرو قال )٤ ْ ِمعدي بن َ ْ ِكرب َ  ):ديوانه (َ

ْمل َإذا ْتــــستطعَ ِ َ ًشــــيئاَْ ْ ُفدعــــهَ ْ َ َوجــــ  َ ُاوزهَ ْ ــــاإىل ِ ــــستطيعَم ُت ِ َ َْ 
 املرشوط انتفاء يقتيض) االستطاعة أي (الرشط انتفاء أن هنا نالحظ

 قرره قد املعنى هذا أن إال. املخالف احلكم صحة هذا من ُويفهم ,)ُهَلِْعف يعني(
 . النص من ًاستنباطا وليس جتربته, من الشاعر

 :الشاعر قول هذا ويامثل
َعزتــــكٌحاجــــة إذا ْ َّ ُتــــستطيعهاالَ ِ َ ـــدعها  َْ َف ْ َ َألخـــرىَ ْ ـــنيُ ٌل ِّ ـــكَ َل  ُباهبـــا َ

ُدريد قال )٥ ْ َّالصمة بن َُ  ):احلامسة ديوان (ِّ
َومـــا ْمـــنإال َأنـــا َ َغزيـــةِ َّ ِ ْغـــوتْإنَ َ ـــت  َ ُغوي ْ َ ْوإنَ ْترشـــدَ َُ ـــةْ ُغزي َّ ِ ِأرشـــد َ ُ ْ 

 نالحظ. ُرشدت رشدت, وإن مثلها, ضللت قبيلتي َّضلت إن: البيت معنى
 يف الرشط جلواب املخالف احلكم هو) أرشد (الثاين الشطر يف الرشط ابجو أن

 قرره وإنام املخالفة, مفهوم من يؤخذ مل املعنى هذا أن إال). غويت (األول الشطر
ًخلقا باعتباره الشاعر  ُغزية ْترشد ْإن: لقال ًمسلام الشاعر كان ولو. به ُّيعتز جاهليا ُ
 له ٌإثبات أو للمرشوط ٌنفي يقابله ال الرشط اءفانتف. أغوي ال ْغوت وإن أرشد,
َعرف وإنام اللغة, داللة جهة من ِ  .النص خارج من ٍقرينة من ُ
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 يتصف) الكايف الرشط أي (اللغوي الرشط إن القول إىل ونخلص
 :اآلتية باخلصائص

 املرشوط, ينتفي ال الرشط انتفى إذا أي املخالفة, مفهوم فيه يصح ال −١
 الرشطية, اجلملة من الرشط جواب معرفة يمكننا ال احلالة هذه ويف

 . آخر نص يف أي اجلملة, خارج عنه نبحث أن وعلينا

 الرشط أي (األصويل والرشط) الكايف (اللغوي الرشط بني ٌعالقة ثمة −٢
 ,)ك (ِلوجود ًكافيا ًرشطا) ق (كان إذا: وهي ,)الرضوري أو الالزم
 ).ق (ِلوجود ٌالزم ٌرشط) ك (فإن

 كافية رشوط عدة توجد أن يمكن أي الغالب; يف الكايف الرشط عدديت −٣
 .الالزم الرشط عىل هذا وينطبق. الرشطية اجلملة يف

 هذا فإن ٍكاف, ٌواحد ٌرشط إال يوجد ال أي ًوحيدا; الكايف الرشط كان إذا − ٤
 .املرشوط انتفى الرشط هذا انتفى إذا بحيث ًالزما, ًرشطا يصبح الرشط

 :ييل كام ذلك وبيان ًالزما, ًرشطا متثل الكافية الرشوط جمموعة إن −٥
 ال انتفاءه إن أي املرشوط, لوجود ًقيدا ليس اللغوي, الرشط أن ذكرنا لقد
 ال الرشطية اجلملة مادامت: اآليت السؤال يثري وهذا. املرشوط انتفاء يقتيض
 الفرق ما رى,أخ وبعبارة الصيغة? هذه فائدة فام التعبري, يف ًجديدا ًمعنى حتمل
 :اجلملتني بني املعنى يف

 )الرهان جيوز السفر حالة يف (َو) الرهان فيجوز سفر, عىل كنتم إن(
 . احلرض يف الرهان تثبت أو تنفي وال السفر, يف الرهان جتيز وكلتامها
 يف يتعدد الكايف الرشط أن نجد الرشطية الصيغة يف دققنا إذا: واجلواب

 أن افرتضنا فإذا. الرشطية اجلملة يف كافية رشوط عدة توجد أن يمكن أي الغالب;



<{<½†Ö]_J<°‰^è<ÐéË<‚Û¦ ٤٣١
 فإن }نق , ...,٢ق ,١ق{ الرشطية اجلملة يف الكافية الرشوط مجيع جمموعة متثل) ق(
 املجموعة انتفت إذا: ييل كام ذلك وتعليل. املرشوط لوقوع ًالزما ًرشطا يكون) ق(
). ك (املرشوط تحققي فال املرشوط, لوقوع الكافية الرشوط مجيع انتفت أي ;)ق(

 ومنه. الالزم الرشط تعريف هو وهذا). ك (انتفاء يقتيض) ق (انتفاء أن يعني وهذا
 ):الرياضيات يف املنطق جرب مربهنات من هي التي (اآلتية النتيجة

 . األقل عىل الكافية الرشوط أحد حتقق إذا إال) ك (املرشوط يتحقق ال
 : الكريمة اآلية ذلك عىل ًمثال ولنرضب

 ̀ _ ~ { | }   t u v w x y  z }: تعاىل قال

a bc z ]٣: النساء[. 
 ْذكرته الذي اليتامى يف اإلقساط هو للتعدد, الكافية الرشوط أحد إن
 من األيامى عدد زيادة أو املرأة, عقم مثل أخرى ٌرشوط ُوجدت فإذا. اآلية
 إذا أما .ًأيضا التعدد يقتيض فهذا ,)٢٢(...أو الرجال من عددهم عىل النساء
 ٌمرشوط, التعدد أن يعني وهذا. للتعدد َداعي فال الرشوط, هذه مجيع انتفت
 .ًمطلقا وليس
:אא−٥

 للرشط, الرشعية القيمة لدراسة البحث من اجلزء هذا سأخصص
                                                            

 دراسة ففي. الرجال ببعض تتعلق بيولوجية عوامل ًأيضا, للتعدد الداعية األسباب من  )٢٢(
 بتاريخ السورية الثورة جريدة يف ُنرشت بكندا مونرتيال يف كونكورديا جامعة يف أجريت

 بمرتني أكرب الذكور دماغ يف اجلنسية الرغبة عن املسؤولة املنطقة إن تقول ٣٠/٣/٢٠١٠
 املسؤولة الدماغ يف الظهرية النواة منطقة أن الدراسة وأوضحت. اإلناث يف عنها ونصف

 عند اجلنسية الطاقة من مزيد إىل يؤدي وهذا. الرجال عند أكرب هي اجلنسية التحديات عن
 .غالبيتهم دعن يكن مل إن الرجال, بعض
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 عن والكشف الرشعية األحكام واستنباط فهم يف الدراسة هذه أثر ومناقشة
 .لفقهاءا بني اخلالفات أسباب

ْمعنيني للرشط أن ذكرنا َ: 
 يقتيض وال املرشوط, َوجود ُوجوده يقتيض ما هو الرشط: األول املعنى

 ,)النحوي أو (اللغوي الرشط: اسم الرشط هذا عىل ويطلق. َعدمه ُعدمه
 .الكايف الرشط ًأيضا ويسمى

 وجود عليه يتوقف ما هو الرشط: األصوليني تعريف وهو :الثاين املعنى
 الرشط: اسم الرشط هذا عىل ويطلق. إليه إفضاء غري من) احلكم (اليشء
 الرشط نفي إن: اآلتية باخلاصية الرشط هذا ويمتاز). الرضوري أو (الالزم
 .املرشوط نفي يقتيض

 الالزم للرشط الرشعية القيمة ١−٥
 هنا ويصح ,)اجلزاء (املرشوط نفي يقتيض الرشط هذا نفي أن ذكرنا

 . رشعي حكم هو املخالف, احلكم إن أي املخالفة; مفهوم

 اللغوي للرشط الرشعية القيمة ٢−٥
 فعل: األول اجلزء يسمى. جزأين من اللغوي الرشطي الرتكيب يتكون

 الرشط هذا وتتصدر. وجزاءه الرشط جواب: الثاين اجلزء ويسمى الرشط,
ْمن, إذا, ْإن,: األدوات إحدى  :ييل امك بالرموز عنه ِّونعرب...  لو مهام, ما, َ
 وقد). ك (تقتيض) ق: (نقول أو). ك (حتقق إىل ذلك فيؤدي) ق (حتقق إذا
 يسقط, فإنه الفضاء يف ما ٌجسم ُترك إذا: كقولنا طبيعيا, ًقانونا االقتضاء هذا يكون
 اجتامعيا, ًقانونا االقتضاء هذا يكون وقد. سيموت فإنه إنسان قلب توقف وإذا

 زاد وإذا. املرىض عدد تناقص الطبية, والرعاية العناية زادت إذا: ذلك ومثال
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 من االقتضاء, هذا يكون وقد. السلعة ثمن ارتفع العرض عىل ما ٍلسلعة الطلب

 لك فسأشرتي نجحت إذا: البنه األب يقول كأن: العادية االجتامعية التعامالت
 . فسأعاقبك عملك, يف هتاونت إذا: ملرؤوسه الرئيس يقول أو. ًحاسوبا
 وبعبارة. الرشطي للحكم الرشعية القيمة هو الدراسة, هذه يف مناُهي وما

  الرشطية? اجلملة عىل املرتتب الرشعي احلكم هو ما أدق,
 :اآلتية احلاالت ذلك يف نميز
 .والسنة القرآن: الرشعية النصوص يف الرشط – ١
 . والعقود والنذور األيامن يف الرشط – ٢
 .اديةاالعتي الناس أقوال يف الرشط – ٣

 :والسنة القرآن يف الرشطية النصوص بعض باستعراض نبدأ
  األوىل الطائفة
 x y z { | } ~ _  ` a b c de }: تعاىل قال

f g h ij  z ]١٥: لقامن[. 
 .]٦: املائدة[ D E F G H  I ...z }: تعاىل قال
 .]٩١: النحل[ a z ̀ _ ~ { }: تعاىل قال
 .]٢٣٠: البقرة[ Í Î Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ  Ö ×Ø z }: تعاىل قال
 .]٣٣: النور[ s  t u v w x y z z }: تعاىل قال
 .]١١: النساء[ m n             o   p q r s t uv z }: تعاىل قال
 بمقتىض االلتزام وجوب النصوص, هذه يف الرشطية الصيغة تفيد

 . املسلم عىل فرض هو فيها الرشعي احلكم إن أي الرشط;
  الثانية الطائفة
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 ̀ _ ~ { | }   t u v w x y  z }: تعاىل لقا

a bc z ]٣: النساء[. 
 n o p  q r s t u v w}: تعاىل قال

x z ]٣٥: النساء[. 
 A B  C D E F G H I J  K L }: تعاىل قال

M N OP z ]١٢٨: النساء[. 
ُفليخربه ًعبدا ُأحدكم َّأحب إذا «:^ الرسول قال ْ ِ«)٢٣(. 
ُفليؤمروا ٍسفر يف ٌثالثة خرج إذا «:^ الرسول قال ُأحدهم ِّ َ«)٢٤(. 
 .)٢٥(»ِّفليخفف بالناس ُأحدكم َّصىل إذا «:^ الرسول قال

 .مندوبة النصوص هذه يف األحكام أن نالحظ
 الثالثة الطائفة
 .]٢: املائدة[ z  ±° ̄ ® }: تعاىل قال
 .]١٠: اجلمعة[ X Y Z [ \ ]     z }: تعاىل قال
 .]٥٣: باألحزا[ u v w  x z }: تعاىل قال
 .]٤: النساء[ x y z { | } ~ �   ¡ ¢ z }: تعاىل قال

 .املباح من اآليات هذه يف األحكام
 ةمالكري اآليات هذه يف الرشطي الرتكيب إن :القول إىل نخلص
 أو ًمندوبا أو ًواجبا يكون قد رشعيا, ًحكام ِّيمثل الرشيفة النبوية واألحاديث

 .املرافقة والقرائن فيه, يقع الذي السياق حسب ًمباحا
                                                            

 .٦/٤٨٩ اإليامن شعب ,البيهقي  )٢٣(
 .٢٦١٠ رقم احلديث ٢, سنن أيب داود, جداود أبو  )٢٤(
 .١/٢٤٨البخاري, صحيح البخاري,   )٢٥(
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 الناس? تعامالت يف للرشط الرشعية القيمة هي فام
 فيها ُتستعمل الناس, تعامالت يف تقع مسائل ثالث القرآن ذكر لقد
 .الرشطية الصيغة
 العقود يف الواردة الرشوط – ١
 مثل الناس, بني املربمة العقود يف خاصة ٌرشوط توضع أن املتعارف من
 بالوفاء ًرشعا ملزم واملسلم. وغريها والزواج الرشكاتو واإلجارة البيع عقود
َّحتل أال عىل ذاهتا, بالعقود ملزم هو مثلام الرشوط هبذه ِ ِّحترم أو ًحراما ُ . ًحالال ُ
 .)٢٦(»رشوطهم عىل املسلمون «:^ الرسول قال فقد

 عقد أو به تعهد بام قضائيا ُفيلزم الرشوط, هبذه العقد َطريف ُأحد َّأخل فإذا
 . للغري حقا فيه ألن القانون, يف َّاملقرر اجلزاء عليه يوقع احلالة هذه ويف يه,عل

 الرشطي اليمني – ٢
َيفي أن فعليه َّمعني, ٍرشط ُّحتقق حني ما بعمل يقوم أن املسلم حلف إذا ِ  بام َ
 a z ̀ _ ~ { }: تعاىل لقوله اهللا عهد فاليمني. عليه حلف

َحلفت إذا «:قال ^ الرسول َّأن َّإال. ]٩١: النحل[ ْ َ ٍيمني, عىل َ ِ  ًخريا َغريها َفرأيت َ
ِفأت منها, ْ ْوكفر خري هو الذي َ ِّ  َّرخص ^ الرسول إن أي ;)٢٧(»يمينك عن َ

 .الكفارة وعليه بيمينه باحلنث للمسلم
 :الرشطي َالنذر – ٣

 وحكمه. كذا َأفعل ْأن َّعيل ٌفنذر كذا, حصل إذا: املسلم يقول أن وهو
 :الفقهاء عند

                                                            
 .٣/٣٣٢, داوود أيبسنن   )٢٦(
 .٤٣٥٢ رقم احلديث ٥مسلم, صحيح مسلم, ج  )٢٧(
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َيبتغى مما املنذور الفعل كان إذا) ١ َ ْ  الوفاء الناذر ويلزم واجب فهو اهللا, وجه به ُ
ْمن «:^ الرسول قال. الرشط حصل إذا بنذره َنذر َ َ َيطيع ْأن َ ُفليطعه اهللاَ ُِ ْ ُِ«)٢٨(. 
 حنث, إذا عليه كفارة وال الرتك, أو الفعل يلزمه مل مباح, يف النذر كان إذا) ٢
َيبتغى فيام إال نذر ال «:^ قوله بدليل ر,النذ انعقاد لعدم َ ُوجه به ُ ْ  .)٢٩(»وجل عز اهللا َ

َنذر إذا) ٣ َ َنذر ال «:^ لقوله باإلمجاع, به الوفاء جيوز فال معصية, يف َ ْ  يف َ
 عند عليه كفارة وال واحلنابلة, األحناف عند كفارة وعليه ,)٣٠(»اهللا ِمعصية
 . واملالكية الشافعية
ٌقربة هبا ُيقصد ال التي االعتيادية وترصفاهتم الناس أقوال يفالرشط ) ٤ ُ 
 السنة, أو الكتاب يف ٌحكم فيه يرد مل ًعقودا, أو ًأيامنا تتضمن وال ٌمعصية وال
ُّتعد لذا  وللمسلم. األعامل من املباح حكم وحكمها اللغو, من األقوال هذه ُ

َيفي أن يف اخليار ِ  أن اجتامعيا ملعروفا َّلكن. يشء عليه وليس يفي, ال أو هبا َ
 فيه كان إن وعيده ينجز وال خري, فيه كان إن وعده املسلم ينجز أن َّاملفضل
 وإنام الوعيد, بتحقيق تتامدح ال األعراب أن زعموا «وقد. ألحد ًأذى أو ٌرضر
 الوعد إنجاز ويف اللؤم, من ًرضبا الوعيد حتقيق يف ألن املوعود, بإنجاز تتامدح
 منازعة يف عبيد بن عمرو العالء بن عمرو أبو أنشده ًبيتا ورووا... الكرم كل
 :)٣١(وهو املعنى هذا

ـــــــه ْوإن ِّوإين ُأوعدت ُْ ْ َ ـــــــهأوَ ُوعدت َُ ْ ِلـمخلف  َ ْ ُ ِإيعاديَ ِومنجزَ ْ ُ ِموعـدي َ ِ ْ َ« 
 التعامالت يف القائمة الرشطية املسائل معاجلة يف القاعدة فإن هذا وعىل

                                                            
 .٦٣١٨ رقم احلديث ٦ جالبخاريصحيح   )٢٨(
 .٣٢٧٥حلديث  رقم ا٣ جداوود أيب سنن  )٢٩(
 .٤٣٣٣ رقم احلديث ٥صحيح مسلم ج  )٣٠(
 .١/٣٩ والذخائر البصائرأبو حيان التوحيدي,   )٣١(
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 :ييل كام هي السنة, يف أو الكتاب يف حكم هلا ليس والتي الناس, بني

 يلزمه أو بيمينه, ُاحلالف َّيرب أن فإما باهللا, بيمني الرشط اقرتن إذا) ١
 .يشء عليه يرتتب وال معصية فهو اهللا, بغري احللف كان فإذا الكفارة,
ِّطبق نذر, بصورة الرشط جاء إذا) ٢  .تقدم كام النذر حكم عليه ُ
 معصية, وال قربة به ُيقصد وال والنذر, اليمني من ًجمردا الرشط كان إذا) ٣
 .املباح حكم وحكمه اللغو, من فهو

 
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 
 الكتاب دار الشوكاين, األصول, علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد − 

 .١٩٩٩ العريب,
 .طرابلس اإلسالمية, الدعوة كلية منشورات الزحييل, وهبة. د الفقه, أصول − 
 .١٩٩٩ ,٤ط بريوت, صادر, دار التوحيدي, حيان أبو ائر,والذخ البصائر − 
 .١٩٨٣ ,١ط لبنان, العلمية, الكتب دار اجلرجاين, التعريفات, − 
 بمرص, الكربى التجارية املكتبة جزي, ابن حممد ْالتنزيل, لعلوم التسهيل − 

 .١٣٥٥ ,١ط
 بريوت, العريب, الرتاث إحياء دار الرازي, الدين فخر الكبري, التفسري − 

 .١٤٢٠ ,٣ط
 دار الداية, رضوان. د حتقيق املناوي, التعاريف, مهامت عىل التوقيف − 

 .دمشق الفكر,
 كثري, ابن دار البغا, مصطفى حتقيق البخاري, اإلمام الصحيح, اجلامع − 

 .١٩٨٧ ,٣ط
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 .١٩٦٧ ,٣ط املرصية, الكتب دار القرطبي, القرآن, ألحكام اجلامع − 
 القومي, واإلرشاد الثقافة زارةو منشورات الكفوي, البقاء أبو الكليات, − 

 .١٩٧٤ دمشق,
 الرتاث إحياء دار العامدي, حممد اإلمام القضاة قايض السعود, أيب تفسري − 

 .بريوت العريب,
 األموية, املكتبة النسفي, حممود بن أمحد بن اهللا عبد اجلليل, القرآن تفسري − 

 .الغزايل مكتبة
 .١٩٦٩ بريوت, املعرفة, دار كثري, ابن العظيم, القرآن تفسري − 
 الكتاب دار السجستاين, األشعث بن سليامن داود أبو داود, أيب سنن − 

 .بريوت العريب,
 .بمرص صبيح مكتبة التفتازاين, التوضيح, عىل التلويح رشح − 
 .٢٠٠٣ بريوت, العلمية, الكتب دار األصفهاين, املرزوقي احلامسة, ديوان رشح − 
 بريوت, الرسالة, مؤسسة األرنؤوط, شعيب حتقيق حبان, ابن صحيح − 

 .١٩٩٣ ,٢ط
 إحياء دار الباقي, عبد فؤاد حممد حتقيق مسلم, اإلمام مسلم, صحيح − 

 .بريوت العريب, الرتاث
 ,٢ط بريوت, الفكر, دار القاسمي, الدين مجال حممد التأويل, حماسن − 

١٩٧٨. 
 .١٩٩٨ طبع, إعادة لبنان, مكتبة البستاين, بطرس املحيط, حميط − 

*   *   * 



 آلراءا و المقاالتُ 



 



− ٤٤١ − 

 
 
 

الدرداءأبو 
َ ْ َّ

  عنه اهللا رضي 
لتربيةأول معهد ل

َّ
ِوالتعليم 

َّ
  

اإلسالمية العربيةيف احلضارة 
ّ

ِ  

َّحممد. د َ َالداية رضوان ُ َّ)∗( 

)١( 
 العهد ُمنذ الناشئة اإلسالمية العربية الدولة يف التعليم حركة بدأت

 بطلب – اجلديد اجليل ًوخصوصا − الناس وأخذ ,العلم نرش وكان .َّالنبوي
 ًمطلبا ذلك يف متدرجة درجات إىل واالرتقاء ,والكتابة القراءة وإتقان العلم
 ّمتعلم ٍجيل تكوين :األوىل األغراض يف كان .اجلديدة ّالدولة سياسة يف ياأساس
 لكلمة املناسبة الكثرية باملعاين »عرصية« جديدة ٍدولة صناعة عىل قادر ,ّمثقف

  .يالتارخي ُاألفق ذلك يف )عرصية(
 املرشكني أرسى من يؤخذ أن الرأي كان فقد .بدر غزوة خرب ٌومشهور

 ًةََرشَع منهم الواحد مِّيعل أن منهم والكتابة القراءة يتقن من فداء وكان .الفداء
 وشأن املختلفة بوجوهه العلم شأن واتسع .والكتابة القراءة املسلمني أبناء من

 .راشديال فالعرص النبوي العرص أيام منذ ّالتعلم
 ّبكتاب ُعرفوا ,الوحي لكتابة ^ ّالنبي اختارهم ّممن جمموعة ظهرت وقد

                                                            
 .باحث يف األدب والرتاث من سورية  )∗(
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 الكتابة يف العاملني من آنذاك ّالدولة إليه حتتاج ما املتعلمون أولئك ومأل .الوحي

 والعامل الوالة وإىل ,العرص ملوك إىل الكتابة من ;هبا ّيتعلق وما ,ّالديوانية
ّواملصدقني َ  .إلخ ....ُوعهود ,مكتوبة وثائق إىل معهم لتعاملا حيتاج من وإىل ,ُ

 اهللا بكتاب −  انشغلوا ما أكثر – ّوالراشدي ّالنبوي العرص يف الناس وانشغل
 ًعلام عنه اهللا ريض عباس ابن عن ومحلوا .ًوتفسريا ًوفهام ًوحفظا ًنسخا :العظيم
 ّاللغة توشغل .النبوي احلديث من رووا ثم )١(الكريم القرآن تفسري يف ًكثريا

 ّالربط عباس ابن ّوسهل :ّعامة والدارسني والقراء ّاحلفاظ وغريه الشعر وشواهد
 ,ًتوضيحا :وأقواهلم العرب أشعار من الشواهد وإيراد اهللا كتاب آيات تفسري بني

 اجلديدة اإلسالمية البالد إىل ^ النبي مبعوثو وكان .للمقاصد ًوتقريبا ًوتصديقا
 ,الناس بني والقضاء اإلسالم تعليم من ّاملهمة هذه ونيؤد ّالعربية اجلزيرة يف

 .تعاىل اهللا كتاب يف توضيح إىل فيه الناس حيتاج ما وتوضيح
 أيام منذ ناشطة العلمية احلركة وجدنا الشام بالد أحوال عند وقفنا وإذا

 إىل وتقريبها نرشها من ّبد ال صار ,جديدة طارئة علوم وهناك .األوىل الفتح
 ودخول ,الفتوح حركة انسياح ّبأن ذلك .ومفرداهتا ّبموادها يتهموتغذ الناس
 »اخلدمات«  تقدم أن يقتيض كان اإلسالم يف الشام بالد أهل من الناس من كثري

                                                            
 التفسري يف املنثور الدر :انظر( ًكبريا ًعددا الكريم القرآن تفسري أحاديث من السيوطي مجع  )١(

 بن وأيب الراشدون, اخللفاء :هم عرشة الصحابة من بالتفسري اشتهر إنه وقال ,)باملأثور
 .» وابن مسعود,عباس وابن الزبري, بن اهللا وعبد األشعري, موسى وأبو ,ثابت بن وزيد كعب,

 احلقيقي املؤسس يعد وهو ....ًتفسريا الصحابة أكثر عنه اهللا ريض عباس ابن وكان
 يعتمد كان وأنه األنبياء, قصص يف الكتاب أهل إىل يرجع كان بأنه واشتهر التفسري لعلم
 شوقي.د – اإلسالمي العرص انظر ...األلفاظ بعض تفسري يف )العريب( القديم الشعر عىل

 .٢٩ − ٢٨ :ضيف
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 .اجلديد هذا خيص فيام ,هلم العلمية

ِفتحت التي الشام بالد كانت  نالسكا وكان العربية اللغة ُتعرف ًحديثا ُ
 ,العربية يعرفون وكانوا ,كثرية مناطق يف كثرة يبالعر األصل إىل املنتمون
 املناطق يف( ًجيدا يعرفها ال أو ,يتقنها ال من البالد يف كان ّأنه عىل ;ُويتقنوهنا
 اجلنوبية املناطق يف الغساسنة ننسى وال )ًمثال ,اجلبال قاصية ويف ًشامال البعيدة
 ...اوغريه )البرتاء( وسلع ,تدمر يف العرب وديار ,دمشق نحو

 :العربية اجلزيرة من ّالدانية الشام بالد يف ّالفتية ّالدولة مهمة يف وصار
 ,للعربية ّمتكن أن )بعدها وما ومحص دمشق( :والقاصية ,)واألردن فلسطني(

 كثرية مواضع يف ّالشائعة ّالرسيانية العربية اللغة عن البديل وتكون ,ّوترسخها
  ).والعراق الشام يف(

)٢( 
 ُاملشبعني ُاملسلمني الفاحتني َّأن إىل يؤدي الذي العام التقدير ىلإ هنا ونشري

 لرسول ّالسامعني ,منه ٍبقسم أو الكريم القرآن بحفظ واملزودين ,الدعوة بفكر
 من يلزمهم ما اجلدد املؤمنني تعليم طالئع بأنفسهم كانوا وألصحابه ^ اهللا

 العربية يعرف ملن ّويقدمون ,ذلك وغري ,القرآن نصوص ومن ,الدين فرائض
 كالصالة اجلديدة املفردات إيضاح من إليه حيتاجون ما ,األكثرية وهم منهم

 من العربية ويلقنون إلخ ..والقيامة والتقوى واجلهاد والنفاق ّواحلج والصوم
  .واملتابعة والتحفيظ باملامرسة يعرفها ال

 إىل منه الةبرس الوايل من املطلوب( القاصد التعليم أخبار تبدأ :نقول ثم
 أيب بن يزيد َاألمري وهو :دمشق حكم ّتوىل ٍوال ّأول مع )املدينة يف اخلليفة
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 قال .عنها اهللا ريض حبيبة ُأم املؤمنني ّأم أخو ,عنهام اهللا ريض )صخر( ُسفيان
 :)٢(ترمجته يلخص وهو الذهبي

ُوحس ,الفتح يوم أسلم .املذكورين والشجعان )٣(ّاأللباء العقالء من كان«  َنَ
ًحنينا وشهد ,ُإسالمه  ,اإلبل من ًمئة ُحنني غنائم من أعطاه ^ النبي إن :فقيل ,ُ
 لغزو بكر أبو ندهبم الذين األربعة األمراء أحد وهو .فضة ّأوقية وأربعني
َعقد .ّالروم  )٥(ويوصيه ,ّويودعه يسايره ركابه حتت معه ومشى )٤(بكر أبو له َ
  »عليها ُعمر ّأمره دمشق فتحت اّومل .دينه ِوكامل لرشفه إال ذاك وما

 .بالشام التي قيسارية ُفتح كان يده وعىل ,اخلري يزيد :له ويقال :الذهبي قال
 طاعون يف اهلجرة من َةْعرش َالثامنة السنة يف عنه وريض اهللا رمحه وتويف
 .الشام يف فشا الذي عمواس
 من خالد أبو :)٦(كثرية مراجع من ًخمترصا ترمجته يف الزركيل أعالم ويف
 بني صدقات عىل ^ النبي استعمله ....ًوحزما شجاعة أمية بني رجاالت
 وملا .....جيش عىل بكر أبو ّوأمره ..أخواله وكانوا )الزكاة َمُّلَسَت يعني( فراس

 »....قيسارية وافتتح وخراجها دمشق ويل ثم ,فلسطني هّوال عمر استخلف
  ).ًياالو( ًأمريا جعله )امليم بتشديد( ّأمره ومعنى

                                                            
 .٣٢٩ :١ النبالء أعالم سري  )٢(
 .الفهم الرسيع الفطن :لبيب مجع  )٣(
 .قيادته توليه عىل داللة )جيشه راية( رايته له عقد  )٤(
 انظرها . األمم حضارات يف هلا نظري وال . الرشعية احلرب آداب يف اإلسالم وصايا أشهر من  )٥(

 جتبن,ال و تغدر وال« :وفيها . ١٩٧ – ١٩٦ :١ −   صفوة زكي أمحد – بالعر خطب مجهرة :يف
 .»....مثمرة شجرة تقطعوا والً نخال حترقوا وال ًامرأة وال ًكبريا ًشيخا وال ًوليدا, تقتلوا وال

 .١٨٤ :٨ األعالم  )٦(
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)٣( 

 تاريخ من )األول اهلجري القرن من األول النصف( ّاملدة هذه يف ونلقى
 ُأمري كان ,ًجليال ياصحاب وغريمها ,ومحص دمشق ويف ,بعدها وما الشام بالد

ّاملنورة املدينة من انتقاله يف السبب سفيان أيب بن يزيد دمشق َ  .الشامية ّالديار إىل ُ
 ّتعليمي ٍلغرض استقدامه وكان .البحث من عهموض يف سيجيء ٌخرب ولذلك
 ,املتفانية وجهوده وأهلها البالد مع وائتالفه ,ملجيئه وكان .بحت تثقيفي

 إلخ ...الذوق وتدريب والتفهيم والتعليم والتلقني التدريس يف الرائع وأسلوبه
  .ّسأبني كام الشام بالد يف الكبري ّالثقايف ,العلمي احلضور هذا يف األمهية بالغ ٌأثر

 ,فيه ويقال( ُعويمر هو – اسمه عىل غلبت التي كنيته وهي – ّالدرداء أبو
  .اخلزرجي األنصاري قيس بن يزيد بن )عامرب ًأيضا ينادى وكان

 .ّاألمة حكيم بلقب ^ اهللا رسول من وحظي بدمشق ّالقراء ّسيد وهو
 ,بدر ومي أسلم .تالميذه يف معدود وهو ^ اهللا رسول عن َأحاديث روى وقد
ًحسنا بالء ُأحد يوم وأبىل َنعم :اليوم ذلك يف الكريم النبي فيه وقال ,َ ْ  ُالفارس ِ
 .)٧(عويمر أمتي حكيم :وقال ,عويمر

ْفيمن ٌمعدود هو :ترمجته يف ّالذهبي وقال  أنه يبلغنا ومل ,^ ّالنبي عىل تال َ
 لإلقراء ّصدروت .^ النبي حياة يف القرآن َمجع ْنَفيم معدود وهو .غريه عىل قرأ

 تصدر أنه والصواب .»ذلك وقبل ,عنه اهللا ريض عثامن خالفة يف بدمشق
 .ّسنبني كام عنه اهللا ريض عمر أيام من لإلقراء

 العبادة َجيمع ّأن حاول أسلم فلام ,ًتاجرا اإلسالم قبل ّالدرداء أبو وكان
 ,العبادة رفآث ,)بينهام وخاطره وقته يقسم أن استصعب( ,له جيتمعا فلم والتجارة

                                                            
 .٣٣٥ :٢ النبالء أعالم سري  )٧(
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ٌسبق ذلك يف له فكان ,واإلرشاد ّوالتثقيف واإلقراء التعليم إىل والتفت ْ َ 
 تال فيام وأثره لعلمه ًتقديرا :باسمه البحث هذا يف َذلك ّنسجل ونحن .وفضل

 ,ّالرتبية بتاريخ املشتغلني يدي بني البحث ونضع .والعصور السنني من
 .الرتبوي الفكر يف الشام دبال وأثر ,ّاإلسالمية العربية ّوبالرتبية
ًترددا )العقل(و )للعلم( فيها ُجتد كثرية عبارات َّالدرداء أيب حتلية ويف  ًوإعادة ّ

ُأرمحنا :يقولون الصحابة كانو .أخرى بعد مرة َ  ,عمر ّباحلق وأنطقنا بكر أبو بنا ْ
ُوأعلمنا ,عبيدة أبو ُوأميننا َ َمعاذ واحلالل باحلرام ْ ّأيب ُوأقرؤنا ,ُ  :علم عنده ٌجلور ,ُ
 صاحب إسحاق ابن وقال .)٨(بالعقل )الدرداء أبو( عويمر وتبعهم .مسعود ابن

ُتبعناَأ :يقولون الصحابة كان« :املشهورة السرية َ  .)٩(»الدرداء أبو .والعمل للعلم ْ
 ُالوفاة )١٠(ًمعاذا َحرضت ملا :ذكره بإسناد عساكر البن دمشق تاريخ ويف

ْأوصنا :قالوا  )ًثالثا قاهلا( ,وجدمها ابتغامها َمن ,مكاهنام ُواإليامن مالعل :فقال ,َ
 :أربعة عند العلم )اطلبوا( سواِفالتم

 ,سالم بن اهللا وعبد ,مسعود وابن ,وسلامن ,الدرداء أيب عويمر عند − 
 .فأسلم ياهيود كان الذي

 :ثالثة )زمانه يف يعني( الناس علامء :عنه اهللا ريض مسعود ابن وعن − 
 الذي إىل حيتاج وهو ,الدرداء أبا يعني بالشام وآخر ,بالعراق ٌواحد

 ريض ياعل يعني ;باملدينة الذي إىل حيتاجان ومها ;نفسه يعني ,بالعراق
 .)١١(عنه اهللا

                                                            
 .٣٤١ :٢ النبالء أعالم سري  )٨(
 .السابق املصدر  )٩(
 .٣٤٢ :٢ النبالء أعالم سري يف واخلرب ١٣/٣٧٢/٢ عساكر ابن تاريخ خمترص  )١٠(
 .٣٤٣ :٢ النبالء أعالم سري  )١١(
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ْالعاقلني عن حدثونا :يقول عنه اهللا ريض عمر ابن وكان −  َ  من :فيقال ,ِ

 .)١٢(الدرداء وأبو ,معاذ :فيقول ? العاقالن
 ّوالتثقيف التعليم يف ٌأثر اجلليلني ّلصحابينيا هلذين سيكون :قلت

 وعن .عنه اهللا ريض الصامت نب بادةُع :الثالث مع الشام بالد يف
ُشاممت :قال )٦٣تويف ثقة ّتابعي وهو( َاألجدع ِبن ِمرسوق ْ  َأصحاب َ
 ,اهللا وعبد ,ٍّوعيل ,عمر :إىل انتهى هممْلِع ُفوجدت ^ اهللا رسول
 .ثابت بن دوزي ,الدرداء وأيب ,ومعاذ

ُشاممت ومعنى −  ْ   .والكشف باالختبار عنده ما ُوعرفت ُقاربته :ًفالنا َ
 ,^ اهللا رسول حلديث وحفظه الدرداء أيب شهرة شيوع من ًمثال ونرضب

  :املوضوع هذا يف ُنسوقه مشهور ٍخرب من بالعلم وعنايته
 ....الكايف الناصح اجلليس :كتاب من ّوالستني السابع املجلس يف
 لصلته جاء كام نسوقه ,الدرداء أبو رواه ,نبوي حديث فيه خرب )١٣(رواينّللنه

 .البحث بموضوع
 املدينة من رجل قدم :قال ذكره ٍبإسناد ّالنهرواين الفرج أبو القايض روى

 بلغني حديث :قال ? أخي يا أقدمك ما :فقال ,بدمشق وهو الدرداء أيب إىل
  :)لدرداءا أبو( قال .^ اهللا رسول عن به ُثّحتد أنك

  ,)احلديث طلب غري ُأخرى حلاجة يعني( ? ٍحلاجة جئت َأما -
  ! ال :قال -
َقدمت أما :قال - ْ   ? لتجارة ِ

                                                            
 .عنه اهللا ريض جبل بن معاذ :واملقصود .السابق  )١٢(
 .١٤٩ :٣ الشايف الناصح واألنيس الكايف الصالح اجلليس  )١٣(
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  ! احلديث هذا طلب يف إال ُجئت ما قال -

ْمن« :يقول ^ اهللا رسول سمعت ّفإين :قال  −  َسلك َ َ  يبتغي ًطريقا َ
ّاجلنة, إىل ًطريقا به اهللا سلك ًعلام به  أجنحتها ُتضعل َاملالئكة وإن َ

ْمن له ليستغفر العامل وإن ,العلم لطالب ًإرضاء  ومن سامواتال يف َ
 كفضل العابد عىل العامل َفضل ّوإن ,املاء يف احليتان حتى األرض يف

 األنبياء وإن ,األنبياء ورثة العلامء ّوإن )١٤(الكواكب سائر عىل القمر
 أخذ فقد أخذه َفمن ;مالعل ورثواَأ وإنام ًدرمها, وال ًدينارا ّيورثوا مل

 .انتهى »)١٥(وافر ٍبحظ

 من عدد عن ُكتبناه قد ٌخرب هذا :الفرج أبو القايض قال
 َّالسلف من العلامء وأئمة ,^ النبي عن معناه يف وروينا ,الشيوخ
  ....َواخللف

)٤( 
א :א

َّأيام ًايوال عنه اهللا ريض سفيان أيب بن يزيد صار حني  طاباخل بن عمر َ
 ,املدائن وملؤوا ,كثروا قد الشام أهل َّإن :إليه يزيد كتب عنه اهللا ريض

ْمن إىل واحتاجوا ّفأعني ,ّويفقههم القرآن ّيعلمهم َ  عمر فدعا .ّيعلموهنم برجال ِ
 وأبو الصامت بن ُوعبادة ُمعاذ :وهم القرآن َمجعوا الذين اخلمسة عنه اهللا ريض

ّوأيب ,ّالدرداء َ ْمن استعانوين قد إخوانكم ّإن :قالف ,أيوب وأبو ,ُ  القرآن يعلمهم َ
                                                            

 .١٩٦ :٥ أمحد اإلمام مسند يف واحلديث  )١٤(
 ال الذي نوره يف ًوخصوصا ,األرض ألهل فائدته يف أي »القمر كفضل« :^ وقوله

  . مثله واألقامر والنجوم الكواكب سائر من األرض إىل يصل
 .١٤٩ :٣ الشايف الناصح واألنيس الكايف الصالح اجلليس  )١٥(
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 ..أحببتم إن منكم بثالثة اهللا يرمحكم فأعينوين ,الدين يف ويفقههم

 ,معاذ :واالغرتاب للسفرً احتامال األكثر الثالثة يذهب أن عىل رأهيم فاجتمع
 عىل ّالناس ستجدون فإنكم بحمص ابدؤوا :عمر قال .ّالدرداء وأبو ,)١٦( وعبادة
ْمن منهم :خمتلفة وجوه ُيلقن َ ََ  فإذا الناس من ًطائفة إليهم هواِّجَوَف ,ذلك رأيتم فإذا ,ْ
 .فلسطني إىل واآلخر ,دمشق إىل واحد وليخرج ,واحد هبا فليقم ,منهم رضيتم
  .والتعليم والرتبية العلم يف عنه اهللا ريض عمر عبقرية وهذه

ُخطة فهذه ّ ٍعمل ُ َرسمها َ  يف األساتذة وحلركة ,العمل ّيفيةلك املؤمنني أمري َ
ُفهم .الشام بالد  الثالثة من واحد انتقل انضبط فإذا الشامل, من سيبدؤون ًمجيعا َ
 احلركة ظل يف صارت قد الشام بالد فتكون ,فلسطني إىل واآلخر ,دمشق إىل

  .ًمجيعا املطلوبة التعليمية
ّاخلطة الثالثة ّنفذ  ّالتعليمية لعمليةا يف ُاألمور وسارت .بحمص وبدؤوا ُ
ِرسم ما عىل الرتبوية  انتقل ,محص يف ًياكاف الصامت بن بادةُع وجود صار فلام .ُ

 إىل ذلك بعد عبادة انتقل ثم( )١٧(فلسطني إىل ُومعاذ ,دمشق إىل ّالدرداء أبو
  ).وفاته كانت وهبا فلسطني
 ربيدال وباب .الربيد باب ّحملة يف منها وسكن ,دمشق إذن ّالدرداء أبو نزل

ّسميت وبه ,اجلامع األموي املسجد أبواب ألحد ٌاسم ٌحملة ُ  ًقديام وكانت .هناك ّ
ِأنزه من َ ْ َوويل .َاملواضع َ ِ   .غاب إذا الوايل نائب هو القايض وكان ;القضاء هبا َ

 منه وأخذت الدرداء أبا شغلت التي ّالقضية هي التعليمية العملية وكانت
ًفرغامت كان ألنه ;والوقت اجلهد معظم  جزء عن أو ذلك عن ّيعطله وال ,لذلك ّ

                                                            
 .عنهام اهللا ريض الصامت بن وعبادة ,جبل بن معاذ  )١٦(
 .٣٤٤ :٢ ّالنبالء أعالم سري  )١٧(
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 .ّالنهار من جانب يف قضائية بمهام ُالقيام منه

ّرتب وقد  الثالثة بني فيه ّالتداول تم الذي الوجه عىل التعليم خطوات َ
 خليفة وبني الكريم الرسول مدينة يف ّاملهمة هلذه انتدبوا الذين ,الفضالء
 وطريقة ,التنظيم عليها وزاد .نهع اهللا ريض اخلطاب بن عمر املسلمني
 عامة بصفة ّالتعليمية العملية منهجية :لنقل أو .الدارسني وقسمة ,التدريس
 .منها ُذكر ما عىل نمر بتفاصيل

)٥( 
:א
 ُيقرئ ثم −  اجلامع املسجد يف وهو – ّيصيل كان ّأنه الدرداء أيب أخبار يف
 ٍوليمة من هل :ألصحابه قال )َّالدرس اءانته بعد( القيام أراد إذا حتى ;ويقرأ
 .صائم ّأين شهدكُأ إين ّاللهم :قال ّوإال ;نعم :قالوا فإن ?)١٨(نشهدها ٍعقيقة أو

َّسن الذي وهو َاحللق هذه َ  .للقراءة ِ
 .ّاإلمجايل اخلرب هذا ّتوضح ترمجته من آخر مكان يف نجدها تتمة اخلرب وهلذا

َأزيد كانوا اءالدرد أيب حلقة يف الذين ّأن :وفيه  ٍةََرشَع ولكل .رجل ألف من ْ
 ,منهم الرجل أحكم فإذا ;ًقائام عليهم يطوف الدرداء أبو وكان .ّملقن منهم
 عىل الدارسني مرور بالعرض واملراد .عليه يعرض يعني ,الدرداء أيب إىل ّحتول
  .ًواحدا ًواحدا الدرداء أيب

 يزيد بدمشق األموي اجلامع يف ّالدرداء َأيب َجملس يرتاد كان الذي فالعدد
                                                            

 ,هبم لنفسه ًوخلطا ,هلم ًإسعافا ُتصنع حني وتالميذه مريديه دعوات حيرض كان يعني  )١٨(
 ).ولغريه( ٍلعرس صنع طعام كل :والوليمة .األحوال هذه مثل يف املأثورة لآلثار ًوتقليدا
 .شعره حلق عند سبوعه يوم املولود عن تذبح التي الذبيحة :والعقيقة
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 وما ,اإلسالمي والفقه الكريم القرآن يف وخاصة ,التعليم وطبيعة .األلف عىل

 أو( املبتدئني من الشيخ عىل املتلقني عدد يكون أن تقتيض ذلك يشاكل
  .الفائدة لضامن ًحمددا )املتوسطني
 الذين ّاملتفوقني الطلبة من ٍكاف عدد بتخريج اعتنى فإنه وهلذا )١

 ّويعلمهم ,ّفيدرهبم ;واحلفظ ,االستجابة ُورسعة ,بالذكاء ّتمتعوني
ِّيدر كيف َ   .ُاملبتدئني ونبُ

 عرشة ّلكل ٌواحد نْوَّمَسُي كانوا كام ّامللقنني هؤالء من ُينتدب وهكذا )٢
ّنسميهم كام )املعيدين( حال حاهلم تشبه ّاملتدربون وهؤالء ,ُجدد ُ 
ْيدعى نكا كام احللقة ُمعيد :حال أو ,اليوم  ّأيام الرتبية ازدهار ّعز يف ُ
 .اإلسالمية ّالدولة يف واآلداب العلوم تقدم

 اثنان َعمالن الدرداء أيب ُاألستاذ – املحارض – ّللمعلم يكون ثم )٣
  :واضحان

 املبتدئني ّيعلمون وهم )ُاملعيدين( ُأولئك عىل ّالطواف :أحدمها − 
ًوموضحا ًومتابعا ,ًمراقبا ّ. 

 يد حتت ُاألوىل املرحلة يف نجحوا الذين استقبال :والثاين − 
 قد ما ّويسدد ,وإتقاهنم معلوماهتم ّالدرداء أبو لرياجع ,املعيدين
  .....التقصري ويستدرك ,خطأ من فيه وقعوا يكونون

 وأنه ًياكاف صار ّاملستجد حتصيل ّأن إىل الدرداء أبو ّاطمأن ما فإذا )٤
 وما .غريه دور جيءلي ,بذلك أشعره ,املنهج عىل يتابع أن يستطيع

 من أخرى وجوه وطلب ,للمذاكرة عودته من يمنع هذا ُهُجُّرََخت كان
  .والثقافة التعليم
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 أن دون )ُاملعيد تعليم بعد( إليه وصل لو الدارس ّأن يف شك وال )٥

 ُهُجُّرََخت ليكون ُأخرى فرصة يُألعط ومهاراته ومعارفه أدواته تكتمل
 .ًصحيحا ذلك بعد

 واستيعاب ,الدارسني الطلبة ّلتلقي املبتكرة الطريقة هذه ّإن
ْجور دون الكبري عددهم  نظام وترتيب ,العلمي املستوى عىل َ

 هي ,)ُاملعيدين( ُاملساعدين ّاملتدربني وترتيب ,للتدريس )احللقة(
ِجمدية طريقة ْ  طالهبا ونجاح ,التعليمية العملية سالمة إىل ّتؤدي ,ُ
  .اجلودة ضامن مع ّاملهام نجازإ ورسعة ,ياعمل

َتنسب أن ٌجدير طريقة وهي  وأن ,القدماء قال كام ,ّالدرداء َأيب إىل ُ
 تزال ما كانت التي والتعليم ّالرتبية حركة يف ًبارزة ًعالمة له ّتسجل
 كانت دمشق ولعل ,اإلسالمية البالد سائر ويف ;الشام بالد يف وليدة
 .الرتبوي ,فيالتثقي ,التعليمي ,العلمي اجلانب هذا يف األسبق

)٦( 
מ :א)א(א

 هلا خيضع التي املقابالت يف احلارض العرص يف ّاملدرسني انتقاء جلان دأبت
 مرشح ّكل من ًالفَس ّتقدم التي البيانات من ًاجاواستنت ,ّللتدريس املرشحون

 يف ,ّمتعددة جهات من املرشح أمور يف تنظر أن عىل ,)ّخاصة استبانات(
 ,ّيدرسها التي )ّاملواد(  ّاملادة تناول عىل وقدرته ,العلمي استعداده :مقدمتها
 عىل وقدرته ,ُاملستمرة متابعته ذلك يف ويدخل .لذلك املكملة ّالعامة وصفاته
 .واإلبانة اإليضاح

ُأقوال تواترت وقد  )أ   وثاقب علمه غزارة :عىل ّالدرداء أيب معارصي َ
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 يف الكامنة الطاقات وتفجري ,والتفهيم عليمالت ّمهمة عىل وصربه ,فهمه
 .منه واملستفيدين طالبه

 .)١٩(»العلم ُأوتوا ّممن الدرداء أبو كان« :فيه قيل ومما − 
 .)٢٠(»الداء من يشفون الذين الفقهاء العلامء من الدرداء َأبا ّإن« :و − 
 ّأظلت وال ورقاء َمحلت ما« :ّالدرداء أليب عنه اهللا ريض ذر أبو وقال − 

  »! الدرداء َأبا يا منك أعلم خرضاء
  .ُّالسمرة وهي ُالورقة من ,َاألرض :الورقاء

 ).وخرضاء ,زرقاء فيها يقال :َّالسامء هي :واخلرضاء
 فهو ّالدرداء أبا يا منك أعلم – وزمانه وقته يف – الدنيا يف ما :واملعنى
ّوحب ,واملتابعة ّوالدأب واخلربة بالعلم لصنعته املهيأ األستاذ  )٢١(ّهمةامل ُ
 .عليها حياته وقف التي

ّترغب التي وأقواله أخباره كثرت  )ب   أقواله ومن ;عليه ّوحتث العلم يف ُ
 !? يتعلمون ال ّوجهالكم ,يذهبون علامءكم أرى مايل« :عنه املأثورة

 .)٢٢(»األجر يف رشيكان واملتعلم العامل ّفإن مواَّتعل
ْويلقى ,دروسه يلقي َّالدرداء أبو وكان  )ج   يف :للقائهم مستعد هوو ,ّطالبه َ

 والدارسني طلبته لقاء ويف ,التعليم مهنة تعب عىل صربه ويف ,علمه
 .وإقبال ٍببشاشة عنده

                                                            
 .٣٤٦ :٢ النبالء أعالم سري  )١٩(
 والسائل والدارس الطالب يزيد أو ,اجلهل من يشفي ,معنوي هنا والشفاء . السابق صدرامل  )٢٠(

 .علمه يف
 .كثرية ألسباب :مهنة نقول اآلن . ًمعا ًعاُّوتطو ًتكليفا كانت فقد ,ّاملهمة أقول  )٢١(
 .٣٤٧ :٢ السري  )٢٢(
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ُحيدث ال ّالدرداء أبو كان :قالت ّالدرداء ُأم عن خرب يف −  ّ َ  إال ٍبحديث ُ

ّتبسم  ^ اهللا رسول كان :فقال ! الناس ّحيمقك أن ُأخاف إين :ُفقلت ,َ
ُحيدث ال ّتبسم الإ ٍبحديث ّ َ َ)٢٣(. 

ْهديه واتباع ,̂ الكريم بالنبي ,ُبالقدوة االستئناس ,فهنا  واالستفادة ,َ
  .واملسؤول العلم يف السائل بني أو ,والدارس ّاملعلم بني للتقريب ذلك من

ّيقدم أن عىل حيرص وكان  )د   وقد .ًشيئا ذلك من ُخيفي ال ,للناس يعرف ما ُ
 وقد .التالية ُاألعرص يف ّإلسالميةا العربية ّالثقافة تقاليد من هذا صار
ُسلوين« :)٢٤(قال أنه عنه ُروي ّلتفقدن ُفقدمتوين لئن فواهللا ,َ  ًعظيام ًرجال ُ
ّأمة من   »^ حممد ُ

 فيه وليس ,الناس وعند ,تعاىل اهللا َأمام ّللذمة ٌتربئة الكالم وهذا
 العلم بذل يف املتفاين َواضعاملت َالرجل حياته يف كان فقد .كربياء أو ٌفخر

  .له والدارسني العلم يف ّالسائلني وإسعاف ,ّوالرواية
 يف سَالنف وطول ,ّاملتعلم عىل ّالصرب بعده للمعلمني الدرداء أبو ّسن  )

 :التعليم ّعملية يف أقواله ويف .هبم ليلحق زمالئه عن ّاملقرص إيصال
 لكذ عىل النفس َْمحل تفيد وهي )٢٥(»ّبالتحلم واحللم ,ّبالتعلم العلم«

 وقاس .املراد إىل الوصول يف الطالب وينجح ,ثمراته التعليم يؤيت حتى
 ومثابرة للنفس جماهدة إىل حيتاج هألن ,ّوالتحلم احللم عىل والتعلم العلم

  .وقتيف ال ومطاولة
                                                            

 .٣٥١ :٢ نفسه  )٢٣(
 .٣٤٢ :٢ النبالء أعالم سري  )٢٤(
 .٣٦ :٢٠ عساكر ابن خمترص  )٢٥(
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)٧( 

מ :א
 نرصدها التي األوىل مراحله منذ اإلسالمية احلضارة يف العلم سامت من

 :مزدوجة غاية له ّأن عنهم اهللا ريض الصحابة عرص يف عليمالت ممثيل أكرب مع
  .دنيوية وغاية ّأخروية غاية

 َطلب اإلنسان ّكلف الذي تعاىل اهللا مرضاة ُاكتساب فهي :خرويةاأل أما 
ًحتام ّلرضه َوليس ,ًطبعا( اإلنسان خلدمة نتائجه وحشد العلم ْ  ثبت وقد )َ
 مسعود ابن حديث نم الرتمذي رواه فيام ^ اهللا رسول حديث من

 ُيسأل حتى ربه عند من القيامة يوم آدم ابن قدما تزول ال« :عنه اهللا ريض
 أين من ماله وعن ,أباله فيم شبابه وعن ,أفناه فيم ُعمره عن :مخس عن

 يف برزة أيب عن رواية ويف .»علم فيام عمل وماذا ,أنفقه وفيم اكتسبه
 رسول أمر ُامتثال هذا يف خلويد )٢٦(»فيه َفعل ما مهْلِع وعن« ّالرتمذي

  ».....العلم ااطلبو« :^ اهللا
 جلب من ,املعاش أسباب ُوحتسني ,بالعلم ُفاالنتفاع :الدنيوية وأما 

 اهللا ّسخرها التي الدنيا يف ما واكتشاف ,ّاملضار ودفع ,املرشوعة املنافع
  .الناس وينفع الزمن مع يرتاكم مما ,لإلنسان تعاىل

 العاملية حضارتنا معامل من ُّوالدنيوي ُاألخروي واملقصدان
 اهللا إىل ّفأحبهم اهللا عيال كلهم اخللق« :^ قوله وانظر .واإلنسانية

 ,واإلنساين ,العاملي :العلم هبذا األمم نفاضل ونحن .)٢٧(»لعياله أنفعهم
                                                            

 .٣٢٢ :٣ الكبري اجلامع  )٢٦(
 :عنه اهللا ريض مسعود ابن عن والطرباين ,عنه اهللا ريض أنس عن والبزار يعىل أبو رواه  )٢٧(

 .١٠٥ :١ الكبري اجلامع
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 الكبريتني احلربني بعد البرش حال وانظر( يفتقدونه الذي ;واألخالقي

 وحتطيم ,الناس قتل يف علمهم من استفادوا وكيف املايض القرن يف
 .)!... ّاملدنيات

 له يتيح بام الدنيا يف للمتعلم الفائدة جيلب ّالتعلم بأسباب فاألخذ
 وما ,الناس مع التواصل أبواب من له يفتح وما ,العمل فرص من
  .....منها ّوحيسن هشخصيت يصقل وما ,االجتامعية درجته من يرفع

 للمتعلم يفتح ,يناسبه بام ُّالسلوك تغري إىل املؤدية فتهبمعر ً,أيضا والعلم
ُأخوف« :الدرداء أبو قال وقد ,األخروية ّالسعادة أبواب َ  إذا ُأخاف ما ْ
ُوقفت ْ ِ  بالعلم فالعمل )٢٨(»? علمت بام عملت ما :يل يقال أن للحساب ُ
َاملساءلة حتت صاحبه يضع وعكسه ,الثواب إىل يؤدي ُ..... 

)٨( 
מ :א)א(א

 ,ُالقدوة املعلم عىل الكالم عند عنه اهللا ريض الدرداء َأيب من املثال ونتخذ
 ّاملعلم ُاألستاذ سرية املختلفة أحواله يف ,ّالناس بني حياته والَط يسري الذي
 :شخصيته وكامل ,املعلم صفة متام هذا ويف .النظرية آراءه سلوكه يطابق الذي
  .ثانية جهة من إليه الناس نظرة ويف ,جهة من ذاته يف

ُيعلم ال للذي ويل :ّالدرداء أبو قال −  َ ْ ًمرة َ  وال يعلم للذي وويل ,ّ
 .)٢٩(»ّمرات سبع يعمل

                                                            
 .٣٤٧ :٢ النبالء أعالم سري  )٢٨(
 .٣٤٧ :٢ النبالء أعالم سري  )٢٩(
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 ّإين« – للكامل ًطلبا – الذايت ّوالتلوم ,ّالتورع من نوع يف وقال − 

 .)٣٠(»فيه يأجرين اهللا لعل ولكن َأفعله وما باألمر آلمركم
)٩( 

מ אאא(אא אא)א :א
 ,مغلقاته وكشف ,العلم من ّالدائمة ُاالستزادة :الدرداء أيب منهج
 وهو ,النافع اجلديد تقديم عىل ولالستعانة جهة من لإلتقان املتواصل ّوالتدرب
 ولو  ..« :قال أنه الدرداء أيب عن وروي .»العلم اطلبوا« :املأثور من يرشب
ًشباعا تكونوا أن ُخشيت لقد .علمه إىل ًعلام الزداد نكمم العامل يشاء  من ِ

 اهللا ُذكرت إن ٍقوم يف أبقى أن من بك ُأعوذ إين اللهم .العلم من ًجياعا ,الطعام
 .)٣١(»أحزنوين تركتهم وإن ,ّذكرويني مل نسيت وإن ,يعينوين مل

 زادةواالست – العلم فإن ,احلياة الستمرار بدنية رضورة الطعام كان فإذا
  .احلياة حقيقة الستمرار ّفكرية رضورة – منه ّاملستمرة

 بطء قضية نعالج حني االعتبار يف نضعها األمهية بالغة مالحظة وهذه
 ولقد .ّالتخلف إىل باألمة ّأدى الذي التدرجيي والثقافة والفكر العلم حركة
  ! التخلف ذلك طال

 أكرب شخصية يف ًممثلة التعليمو الرتبية ّرواد عند ّمتقدمة عبقرية منهجية إهنا
  .عنه اهللا ريض الدرداء أيب :ّاملدة تلك معلمي
َامللمح هذا عىل أقواله ويف ْ  ُتكون وال ,ًمتعلام َتكون حتى ًعاملا ُتكون ال« :َ

                                                            
 .٣٤٥ :٢ :نفسه  )٣٠(
 .٣٧ :٢٠ عساكر ابن خمترص  )٣١(
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 .)٣٢(»ًعامال به َتكون حتى ًعاملا بالعلم

ًمتعلام تكون حتى ًعاملا تكون ال« :عبارة من املراد ّأن وواضح  اراستمر »ّ
  ....متداخلتان فالعمليتان ....تفكره وعمق ومتابعاته وقراءاته بحثه يف العامل

)١٠( 
:)٣٣(אא

 يف اإلبداع عىل قادر هو من ُالعلامء بني يربز ّالدقيق ّالتخصص عرص يف حتى
 ُويكون ,النخبة من هؤالء ويكون .املعرفة جوانب من جانب أو ٍّفن أو  علم من َأكثر
 .وانسجام وتداخل ,تناسق يف والفنون العلوم تلك الختالط آخر طعم عهمإلبدا

 ّالصحابيني ورفيقيه عنه اهللا ريض ّالدرداء أيب تعليم بداية كانت وإذا
 الرشعية العلوم يف عنهام اهللا ريض الصامت بن وعبادة جبل بن معاذ :اجلليلني

 أليب وكان .احلال بطبيعة ّتوسعت الدائرة فإن ,واحلديث والفقه القرآن من
 .ًأيضا ,يقال كام »التطور«و ,ّالتوسع ذلك يف مهم ٌنصيب ّالدرداء

ّعمن ترامجه روت فقد ,كبرية أمهية ذا ًخربا الدرداء أيب سرية يف ونلتقط َ 
 :السلطان مثل األتباع من ومعه ^ النبي مسجد دخل الدرداء أبا رأيت« :قال

  ;فريضة عن ٍسائل فمن
  ;حساب عن سائل ومن

 ;حديث عن وسائل
  ;معضلة عن وسائل
 .)٣٤(»شعر عن وسائل

                                                            
 .٢٢ :٢٠ لسابقا املصدر  )٣٢(
 .ةَمَلْعَم منً بدال )موسوعة(و ; املقصد هلذا )موسوعي( كلمة استعامل نقبل  )٣٣(
 .٣٤٧ :٢  النبالء أعالم سري  )٣٤(
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 والفقه القرآن ُعلوم من وانتقلت ,ّالتعليمية الدرداء َأيب ُخطة ّتوسعت لقد

 كاحلساب( ٍمالزمة وعلوم )واألدب ّكاللغة( جماورة ُأخرى ٍوفنون علوم إىل
  ).احلياة علوم من وغريه

 يفهم وهذا .ّالطب علم تقانإ إىل رداءّالد بأيب دفعت العلمية ّاملسؤولية ّوكأن
 :الدرداء أيب إىل عنه اهللا ريض سلامن هبا كتب رسالة يف )عساكر ابن( يف خرب من

َفنعم ُتربئ كنت فإن ;يداوي ًطبيبا ُجعلت أنك بلغني وقد« ْ ِ  كنت وإن ,ذلك َ
َتقتل أن فاحذر ًاّبمتطب  بني ريّالرضو ّالتناصح من فهذا .)٣٥(»النار َفتدخل ًإنسانا ُ

 .)٣٦(املسلمني
 .عنه اهللا ريض سلامن رسالة عن املنقول هذا ّيعزز آخر ًخربا أجد ومل

 ّمما ّتعلمه اإلنسان يلزم ما كل ّتعلم حماولة يف هي ُاملستخلصة العربة ّولكن
 .اإلتقان رشط عىل عمله, إطار يف يدخل

 الذي ائيالتلق ّالتوسع عىل اهللا رمحه ضيف شوقي الدكتور أستاذنا ّنبه وقد
 :)٣٧(وقال ُاألوىل ُالعصور منذ الكريم ُبالقرآن العناية عن َنتج

 كل إن :قلنا إذا نبالغ الو .ٌكثرية ٌعلوم حوله ّتتكون أخذت ّالزمن ّوبمر«
 ّحب من ُالقرآن فيهم غرس ما بفضلكان  إنام معارف من العرب كسبه ما

 وعلم ...القراءات مكعل كثرية ًعلوما مبارشة منه ّيشتقون وأخذوا ...العلم
                                                            

 أو ,ُيتقنه ال وهو ّالطب يتعاطى  يعني : ًباّمتطب :وقوله ,٢١ – ٢٠ :٢٠  عساكر ابن خمترص  )٣٥(
 .يعرفه ال

 قوانني من واستفادوا ,املختلفة بفروعها ّالطب نةمله قواعد واملسلمون العرب وضع وقد  )٣٦(
 وحلمل ياوأخالق ياعلم املهنة لضبط رشعية وجهة ذلك ّووجهوا ,واليونان بقراطأ

 :للشيزري احلسبة طلب يف ّالرتبة هناية( مثل ِاحلسبة وكتب ,الفقه كتب يف ينظر( املسؤولية
 ).٢٥٩ – ٢٥٣ :خوةاإل البن ِاحلسبة أحكام يف القربة ومعامل ١٠٢ – ٩٧

 .بعدها وما ٣٢ :اإلسالمي العرص   )٣٧(
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 علم لظهور هيأ ّمما ,ّوعامه ّخاصه وعلم ,وإعرابه نحوه وعلم ,النزول أسباب
 فهو ,خلدمته قامت إنام ّكلها اإلسالمية العلوم إن قلنا إذا نبالغ وال .البالغة
  .»ّالعلمية العرب لنهضة ّبقوة ّهيأ الذي

 عن نكشف تيال ّالدرداء أيب ّشخصية إن :ونقول .دقيق الكالم وهذا
 )مبكر( ّمتقدم مثال هي ,واضح منهجب ّوالرتبوية والتعليمية ّالعلمية إبداعاهتا

ًأوال واالنبثاق ,العلمي ّالتوسع هلذا  املنهج والستبانة ,وعلومه ُالقرآن من َ
 األمة ألبناء كله ذلك وتسخري ,والرتبية ,والتعلم ,العلم يف ّاإلسالمي ّالعريب
  .االدني أنحاء يف وللناس
 ,غريك ّالشعر قال قد أصحابك كل :الدرداء أليب قيل ,ٍطريف خرب ويف
  :قال ثم ًطويال فأطرق

ُالعبـــد ُيريـــد ْ ْيعطـــىَأنَ ُمنـــاهُ ـــــــــأبى ُ ـــــــــاَّإالاهللاوي  َأرادا م
 !اسـتفاداماأفضلِهـّٰاللوتقوى ومــــايلفائــــديتُالعبــــديقــــول
ْفزد أحسنت لقد :فقالوا ِ  قلتم حني )الشعر هذا يعني( ُقلت ّإنام !ال :قال ! َ

ُكرهت .قالوا قد َّكلهم أصحايب إن  من ُالشعر وليس .أعمله ال ًعمال يعملوا أن ْ
 .)٣٨(»...! شأين

 اهتاممه وجوه واستطراد ,قفاأل الواسع املعلم أدوات استكامل يتبع فهذا
  .شتى اجتاهات إىل

)١١( 
:א
 الذوق إىل بالدارس الوصول عنه اهللا ريض ّالدرداء أيب تعليم ُمجلة يف كان

                                                            
 !ّعيل يصعب ال االقتضاء حني النظم ّولكن ًشاعرا; لست :يقول ٣٩ :٢٠ عساكر ابن خمترص  )٣٨(
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ّواألديب اللغوي   :جهتني من املرهف َ
 ,الكالم فضول وعن ,الثرثرة عن باالمتناع ,اللسان سلبيات عن البعد  ) أ

َكثر من :قيل كام ُ ُلغطه َ َكثر َ ُ  اإلنسان( الرجل يف يعيب وكان ;غلطه َ
 ال ما يف )مالكال( املنطق وكثرة ,)التكرب( ُالعجب :خصال ثالث )عامة
 .)٣٩(!مثله )بعمل( يأيت مما )يؤاخذهم( الناس عىل جيد وأن ,يعنيه

 أيب عن روي فقد .ياوتطبيق يانظر َّالذوق تنمية بموجبات األخذ   ) ب
 :)٤٠(قوله الدرداء

 ,الليل يف ّوالسجود ,اهلواجر ظمأ ساعة :البقاء ُأحببت ما ثالث ولوال«
 .»الثمر ُأطايب ُينتقى كام الكالم ّجيد ينتقون أقوام وجمالس

 ةَّيِاملز هذه توصيل عىل حرص فقد هنا ومن ,ًبليغا ًفصيحا الدرداء أبو وكان
 خيتار حديث من هو ّحيدثهم وبام ,نصوص من هلم خيتار بام :عنده الدارسني إىل

 ,)٤١(ّقرة بن معاوية عن الدرداء أيب ترمجة يف عساكر ابن أورد وقد .وعباراته َألفاظه
َمرض( الدرداء أبو تكىاش« :قال ِ  ما الدرداء أبا يا :له فقالوا أصحابه عليه فدخل )َ

ّاجلنة أشتهي :قال تشتهي? فام قالوا ! ذنويب أشتكي :قال ? تشتكي  أفال :قالوا ,َ
 .»)ِالفراش فالزمت أمرضني( أضجعني الذي هو :قال ? ًطبيبا لك ندعو

َيعرف صار ما ّالنص هذا ويف ْ  أو احلكيم سلوبُبأ البالغة علم يف ُ
 .)٤٢(احلكيم ُاألسلوب

                                                            
 .٣٦ :٢٠ عساكر ابن خمترص  )٣٩(
 .٣٤٩ :٢ النبالء أعالم سري  )٤٠(
 .٤٢ :٢٠  عساكر ابن خمترص  )٤١(
 األوىل أنه عىل ًتنبيها مراده خالف عىل كالمه بحمل ,ّقبيرت ما بغري املخاطب تلقي وهو  )٤٢(

 =  قل األهلة عن يسألونك( الكريم القرآن من الفن هلذا ًمثال البالغيون ورضب . بالقصد
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ٌّشح :الناس ُأمر لصلح ِخالل ُثالث لوال :وقال −  ّمتبع وهوى ,مطاع ُ ُ, 

  .بنفسه املرء ُوإعجاب
َبالقدر ّوالرضا ,ُاحلكم يف ّالصرب :خصال أربع اإليامن ذروة وقال −  َ, 

 .ثناؤه َّجل ّللرب واالستسالم بالتوكل, واإلخالص
ّرب يا :وقال −  ّرب ويا ,ُمهني هلا وهو نفسهل ٍمكرم ُ  قد ٍساعة ِشهوة ُ

َصاحبها ْأورثت   ! ًطويال ًحزنا ِ
ُأهل :وقال −   ويلبسون ,ونرشب ويرشبون ,ونأكل يأكلون األموال َ

 ُوننظر ,إليها َينظرون أموال فضول وهلم ,ونركب ويركبون ,ونلبس
  .ُبرآء منها ونحن ُحساهبا عليهم .معهم إليها

 وال ,املوت عند مثلنا أهنم ّيتمنون األغنياء جعل يالذ هللا احلمد :وقال − 
  ! املوت عند مثلهم أننا ّنتمنى

 ّتعلموا« :ّتربوي ٌجانب وفيها ّالعامة باآلداب ّاملتصلة أقواله ومن − 
ْالصمت ّيتعلم كام َّ ْوكن ,عظيم حكم ّالصمت ّفإن ,الكالم ُ  نَأ إىل ُ
َأحرص َتسمع  وال ,يعنيك ال يشء يف ّتتكلم وال .ّتتكلم ْأن إىل منك ْ
َعجب غري من ًمضحاكا تكن ًمشاء وال ,)ّالضحك إىل يدعو يشء( َ ّ 
 .)٤٣(»)حاجة غري إىل يعني( َأرب غري إىل

)١٢( 
מא...... ...א
ّالتعليمية مهمته يف ّالدرداء أيب مع ُيذكر ّالتثقيفية ّ ّأم زوجته ّ  ّالدرداء ُ

                                                            
 يف ّالربيع أنوار( يف ًمثال انظره تفصيل وللكالم ] ١٨٩ :البقرة [ )ّواحلج للناس مواقيت هي  =

 .٢١٣ :٢ )معصوم ابن( :للمدين البديع أنواع
 .عساكر ابن خمترص يف ترمجته من  )٤٣(
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 الكربى ّالدرداء أم ولزوجته ,)٤٤(ّالرواة ُالعلامء يف )بالل( ُابنه وكان ;ُّلصغرىا

ْدرداء( البنته ٌأخبار ّالرتاجم يف ُويذكر ,)٤٥(صحبة  ماتت الذي وزوجها )٤٦()َ
  .اجلمحي اهللا عبد بن صفوان :عنه

 )٤٧(ُّالصغرى الدرداء ّأم زوجته مع ّمستمرة ّالدرداء َأيب »مدرسة« كانت وقد
 من ّمتدرجة مراحل احلقيقة يف وهي )مدرسة( قلت .وفاته وبعد ,حياته يف

  .آنذاك املتاحة العالية العلمية املطالب إىل البدايات
ّتلقت قد ّالدرداء ُأم وكانت ّتعلم وكانت .َّالدرداء أيب عىل العلم َ  .مثله ُ

 :قال زيتون بن عمري بن سليامن بن ربه عبد فعن
 ًصغارا احلكمة ّتعلموا :ّتعلمني ما يف لوحتي يف الدرداء ُأم يل كتبت«
  .»رش أو ٍخري من زرع ما ,حاصد زارع ّكل وإن ,ًكبارا هبا تعملوا

 .ّالصغار لتعليم ,عليه ُيكتب ما :ّواللوح ,ّواللوحة − 
 بلغت وقد ,كانت ّولكنها ,فحسب ّالصغار بتعليم ُتعنى تكن ومل − 

 جمالس يف ;الكبار قاءبل ُتعنى ذلك هلا ُيتيح ما والعلم ّالسن من
 عبد بن عون عن )٤٨(ترمجتها يف ,آخر خرب ففي ,ُواملذاكرة ,للعلم
ِأمللناك :هلا فقلنا ّالدرداء أم إىل َجلسنا :اهللا ْ  للامل عليك أدخلنا( َ

                                                            
 الدرداء أم وعن ,أبيه عن احلديث روى :وقال ٢٨٥ :٤ النبالء أعالم سري يف له رجمَت  )٤٤(

 النعامن بعد القضاء توىل قد وكان .  الشام بأمري البخاري ولقبه . ّسامهم مجاعة عن وروى
 .٩٣ سنة وفاته وكانت ,عنه اهللا ريض بشري بنا

َحدرد َأيب بنت خريية اسمها  )٤٥( ْ  يف ّوتوفيت .^ اهللا رسول عن َوروت ,ُصحبة هلا ,َاألسلمية َ
  )١٠٧ :٨ عساكر ابن خمترص( ّالدرداء َأيب حياة

 .اجلحمي اهللا عبد بن صفوان زوجها وكان ,توفيت . أباها َسمعت الدرداء أيب بنت ْرداءد  )٤٦(
ّحيي بنت )جهيمة أو( هجيمة هي  )٤٧( َ  .الدرداء أيب عن روت فقيهة زاهدة كانت . ابيةَاألوص ُ
 .١٧٦ :٢٧ عساكر ابن خمترص  )٤٨(
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 ّكل يف العبادة ُطلبت لقد !? أمللتموين :فقالت )احلديث لطول
ُأصبت فام ,يشء  ثم .مذاكرهتمو ,العلامء جمالسة من أشفى ًشيئا ْ
َاحتب ْوأمرت ,)٤٩(ْتْ ًرجال َ ُ  B C D E F} يقرأ أن َ

Gz ]أنزلنا ْإذ :أي )٥٠(الوجيز كتاب ويف .]٥١: القصص 
 ًوسورا ,آيات بعد ٍآيات ببعض ُبعضه ًموصوال القرآن رسولنا عىل
 واخلطاب( أي F Gz} ِالعظات لتتصل ,ُسور بعد

 .اجلديد ّالدين فيعتنقون )للمرشكني
 ترمجتها ويف .ُفتجيب واإلرشاد للتعليم ُتدعى ّالدرداء ُأم وكانت

 فكانت دعاها – خليفة وهو – مروان بن امللك عبد أن فيه خرب
 أم سمعت الليايل إحدى ويف .سكنهم ّخاص يف بيته أهل مع عنده

 إنه :فقال ذلك عن سألته أصبح فلام .ًأحدا ُلعني امللك عبد الدرداء
 ال« :^ قال :يقول الدرداء أبا سمعت :له فقالت ,عني أبطأ اخلادم
 احلديث ورد وقد .»القيامة يوم شهداء وال شفعاء ّاللعانون يكون

 .)٥١(آخر سياق يف الدرداء أيب ترمجة يف
 .٣٣٦ :٢ النبالء أعالم سري يف ورد كام )العاملة(ـب الدرداء أم وصفت وقد − 
 كثرية ارأخب ,ُّالصغرى ّالدرداء أم وترمجة ,الدرداء أيب ترمجة ويف − 

 ّتكمل التي الرفيقة والتنبيهات ,واآلراء ,واإلرشادات ,املواعظ عن
                                                            

 .وراءه يشء إىل ويستند بيديه رجليه اجلالس يضم :اجللوس من ٌنوع وهو :ُاحلبوة جلس :احتبى  )٤٩(
 .٦٤٤ – ٦٤٣ :ضيف يشوق .د :الكريم القرآن تفسري يف الوجيز  )٥٠(
 الدرداء بأم )اخلامس األموي اخلليفة( مروان بن مللكا عبد عناية عن أخبار ترمجتها يف  )٥١(

 تتكئ وهي ,السن فيها رتّأث وقد ,منه برعاية حموطة املقدس بيت يف ونلقاها ,الصغرى
 .األقىص املسجد لتدخل عليه
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 ,والتثقيف ,ّالتعليم ّملهمة ّيتصدى ملن والبارعة ّالرائعة ُّالصورة
 القرآن, وعلوم العربية علوم ُيتقن جيل وتنشئة ,والتوجيه واإلرشاد
 َرعاية ُيكفل بام ,األخرى واآلداب العلوم إىل ذلك من وينتقل
 ,ّمطرد علمي ّتقدم إىل ّتؤدي ,ّمتطورة ناشطة جديدة ّعلمية حركة
 براجمها ُوتضع ,قيمها ُوتثبت ,نفسها ّتكون التي ّالفتية الدولة هلذه

 ٍجديدة ٍخلطوة ّويمهد ,األمام إىل خطوة خيطو ًجيال جّروخت ,الذاتية
  .بعده يأيت ملن

 ,مبتكرة ميةتعلي ووسائل ,متقنة منهجية عىل قائمة علمية حركة − 
  .ّمتنوعة وبرامج

ً وصوال ّفالراشدي ,النبوي العرص أيام من استمرت حركة وهي − 
ْومن ,عنه اهللا ريض ,ّالدرداء أبواعتمده  ما وكان ;ّاألموي إىل  كان َ
 احلركة يف األساسية اللبنات من ,ّالنسائي العنرص ًوخصوصا ,معه

 أعىل إىل صلي الذي التدريس بدايات ومن ,والعلمية ّالتعليمية
  .ّاجلامعية املستويات

 إىل تؤدي غاية وهلا ,َهدف هلا ,ّغائية تعليمية ّعلمية حركة وهي − 
 نسيج وصياغة ٍواع جيل ختريج وإىل ,ّمطرد ّوتقدم ,ّمتجدد نشاط
  .باآلخرة الدنيا ربط وإىل ,متامسك ّلألمة

 :واإلناث َالذكور ٌشاملة حركة وهي − 
َّأم يذكر وهو ,)٥٢(حنبل نب أمحد عن عساكر ابن تاريخ يف  ّالدرداء ُ

 :كالم سياق يف الصغرى
                                                            

 .١٧٤ :٢٧ عساكر ابن خمترص  )٥٢(
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ْحجر يف ًيتيمة الدرداء ُأم وكانت«  مع ختتلف ,الدرداء َأيب )٥٣(ِ
ٍبرنس يف )معه تذهب( ّالدرداء أيب ْ  ُوجتلس ,ّالرجال ُصفوف يف ّتصيل ُ
َحلق يف َحلقات( َ ّتعلم :القرآن )تدريس َ  َّالدرداء أبو قال ّحتى القرآن ُ
  .»النساء بصفوف احلقي :ًايوم
 نصف من اجد ّاملبكر الوقت هذا من ,ّيفرس وهو ,واضح ٌترصيح وهذا

 الدينية املختلفة العلوم يف ًمعا ّوالنساء ّالرجال اشتغال ,ّاألول اهلجري القرن
 والعلوم واآلداب التعليم جماالت يف ّالنساء أخبار إلينا وصلت ولو ,والدنيوية

 .غزير كثري علم جلاءنا
 :وبعد
 ّالرسمي باملعنى – والتعليم الرتبية تاريخ بدايات من مرشقة ٌصورة فهذه
 وتوضيح وقراءهتا مجعها استطعنا ;اإلسالمي ّالعريب الفكر تاريخ يف – للعبارة
 ,خمتلفة أخرى جوانب من اإلضافية واإلشارات بالقرائن منها املجمل املوجز
 والتعليم الرتبية حركة انبعاث من ليهإ ذهبنا ما عىل ّالداللة ُواضحة وهي

 العقد( الثاين العرش من ابتداء الفتية اإلسالمية العربية الدولة يف والتثقيف
 الفكرية احلركة ُعود يزال وما ,دمشق يف األول اهلجري القرن من )الثاين
ًطريا ًغضا اإلسالمية العربية ّ.  

ْودرسنا َ  وهي أخباره وكانت .ًالومث ًنموذجا عنه اهللا ريض الدرداء باأ َ
 لقد .واستيعاهبا وتلوينها واألخبار الرتاجم كتب بطاقات حال كل عىل ٌحمدودة
 ما لكنها .الكريم القرآن من منطلقة التثقيفية التعليمية الرتبوية احلركة بدأت
 واآلداب احلديث شملت أن إىل نفسه ّالدرداء أيب يد عىل ّتوسعت أن لبثت

                                                            
 .ورعايته كنفه يف  )٥٣(
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 باملعنى احلياة ومناشط ,آنذاك املتعلمني ِولفئات املدة لكلت ُاملتاحة( والعلوم
 ).العام احلضاري

  :من اإلسالمية العربية الرتبية خصوصية مالمح وظهرت
 ;)ُاألخرى األمم قبل من لالقتباس صاحلة شاملة جامعة كوهنا( ;ّعامليتها − 
 هل هُتوج الذي العناية ّحمط فهو ,ُاألوىل ّبالدرجة اإلنسان إىل وقصدها − 

  ;إنسانية تربية فهي الشاملة; والعناية األنظار
  ;منغلقة غري واسعة فهي ,ّوشموليتها − 
  ;ُّوالدنيا الدين يف :جانبني ذا ًواضحا ًهدفا هلا فإن ,ّوغائيتها − 
 خصوصية عن تغفل ال واضحة مناهج وفق برامج بصنع :ّوابتكاريتها − 

  ;ّاإلسالمية العربية الثقافة منطلقات
  ;مقاصدها ّواتساع العبارة هذه معاين بكل بالعمل العلم وربطها − 
ًمتاحا وكان ,ّباملجان لنا وضح كام ,التعليم كان لقد .هلا ّالدولة ورعاية −  ُ 

  ;استثناء دون ًمجيعا للناس
 :والتثقيف التعليم حلركة )املدارس إنشاء قبل( املساجد واحتضان − 

 إىل أنفسهم لمنياملع وانتقال ;والقصور ,ُّوالدور ,املجالس إىل إضافة
  .لذلك مناسبة مواقع

 ّالرجال :املجتمع طريف لكال والتدريب ّوالتثقيف التعليم خيمة واتساع − 
  .تفريق ّأي دون والنساء

 ذلك من ّالدقيق الواسع باملعنى واجلامعة ,واملعهد ,املدرسة نواة وظهور − 
 يالنبو العهد منذ :ّالصاعدة اإلسالمية ّالدولة يف ,ّاملبكر الزمان

  .فاألموي فالراشدي
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 .١٩٩٧ ,٩ ط للماليني العلم دار :بريوت ,الزركيل الدين خري ,األعالم − 
 ,ُسكر هادي شاكر حتقيق ,املدين معصوم ابن ,البديع أنواع يف الربيع أنوار − 

  .م ١٩٦٨ ١٣٨٨ ,النعامن مطبعة :النجف
  ت.د )وتبري يف مصورة طبعة( ,ّالسيوطي ,الكبري اجلامع − 
 حممد .د حتقيق ,ّالنهرواين ,الشايف الناصح واألنيس الكايف الصالح اجلليس − 

  م ١٩٩٣ ١٤١٣ ,الكتب عامل :بريوت ,اخلويل موسى
 الباب مصطفى مطبعة :القاهرة ,صفوة زكي أمحد ,العرب خطيب مجهرة − 

  .احللبي
 ١٤٠١ ,١ط ,الرسالة مؤسسة :بريوت ,الذهبي ,النبالء أعالم سري − 

  .م ١٩٨١
 دار :القاهرة ,ضيف شوقي .د )العريب األدب تاريخ من( اإلسالمي العرص − 

  .١٩٧٢ ,املعارف
 .الفكر دار :دمشق ,عساكر ابن تاريخ خمترص − 
  ١٣١٣ امليمنية املطبعة مصورة ,أمحد اإلمام مسند − 
 شيبان حممود حممد حتقيق ,اإلخوة البن احلسبة أحكام يف القربة معامل − 

 للكتاب العامة املرصية اهليئة :القاهرة ,املطيعي عيسى أمحد وصديق
١٩٧٦ ١٣٩٦.  

 :القاهرة ,ُالعريني الباز ّالسيد حتقيق ,الشيزري ,احلسبة طلب يف الرتبة هناية − 
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 .م ١٩٤٦ ١٣٦٥ والنرش والرتمجة التأليف جلنة

 ,املعارف دار :القاهرة ,ضيف شوقي .د ,الكريم القرآن تفسري يف الوجيز − 
  .مرص

*    **   
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  عن الشعرية واألقصوصة

 )∗(صطيفاعبد النبي  .د.أ

 جممع اللغة العربية يف » اللغة العربية وعلومهاةجلن«حيمل نرش قرارات 
 دعوة ضمنية لكل ناطق بالعربية إىل )١(م٢٠١٠−٢٠٠٩ دمشق خالل عامب

 فيام , ذلك أن نرشها.جنة بني يديهلاملشاركة يف هذه القرارات التي وضعتها ال
لمعنيني هبذه اللغة واستعامالهتا لصاحب هذه السطور, ليس جمرد إعالم يبدو ل

حفزهم عىل مشاركتها فيام تؤديه من عمل القصد منه يف احلياة املعارصة, وإنام 
ّالختاذ القرار السليم الذي خيدم جل مستعميل هلا جليل, وتقديم العون الالزم 

 − ًاحات, استنادا إىل أن اللغة يرونه من آراء واقرت ماهذه اللغة, وذلك بإبداء 
 فإن َّمَ إنام هي بمن يستعملها, وأهنا ملك لألمة كلها, ومن ث− أية لغة إنسانية

ها باملشاركة يف نقاش  سالمت إىل التعبري عن حرصه عىلّكل غيور عليها مدعو
 بغرض مراجعته من جانب اللجنة ودجمه يف ,مسائلها, واقرتاح ما يبدو له

 .خترج به من قراراتمداوالهتا وما 
                                                 

 .جامعة دمشق − كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية − قسم اللغة العربية وآداهبا  )∗(
 جملة ,»٢٠١٠−٣٠٠٩ األلفاظ واألساليب عامي من قرارات جممع اللغة العربية يف« :انظر  )١(

متوز /هـ١٤٣٣املجلد السابع والثامنون, اجلزءالثالث, شعبان   بدمشق,جممع اللغة العربية
 .٩٣٢− ٩٠٩م, ص ص ٢٠١٢
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 املصطلحات املستمدة بمصطلحات األدب والنقد, والسيام ًوبوصفي معنيا

 الذي ٣٥, فقد شاقني قرار اللجنة ذو الرقم من التقاليد النقدية واألدبية الغربية
 .)٢(»الشعرية«تناولت فيه مصطلح 

 أو »ةلشعريا« أن مصطلح , يف هذا املقام,وأول ما حيسن باملرء أن يشري إليه
, قد استعمل يف التقاليد األدبية والنقدية poetics البويطيقا أو »فن الشعر«

 ألن هذا الفن ,)فن األدب(هتا الرومانية, لإلشارة إىل رياليونانية, وفيام بعد يف نظ
ًاجلميل كان يصاغ شعرا, وكان  الشعر : ًهذا الشعر موزعا عىل ثالثة أشكال هيُ

, والشعر املرسحي Poetry  Epic لشعر امللحمي, واLyrical Poetryالغنائي 
Dramatic Poetry .عندما كانوا  )الكالسيكيني(ِّاالتباعيني معنى هذا أن النقاد  و

 هي »الشعرية«أن ًأيضا , ومعنى هذا فن األدبكانوا يناقشون فن الشعر يناقشون 
 الذي شعرفن ال, والقارئ لكتاب نظرية األدب الداخلية املنبثقة من داخل نصوصه

كان يضع يف ذهنه نصوص األدب   الرجلوضعه أرسطو, يتبني بسهولة أن
 عندما عرض لنظريته فيها, ورد الفنون مجيعها , القديمة منها واملعارصة,اليوناين

ًالتي صنف األجناس األدبية تبعا ألداهتا, وموضوعها,  mimesis املحاكاةإىل 
 ., وغريها)*()الدثريامب(اة, وامللحمة, و فكان منها الشعر الغنائي, واملأسها,ونمط

الذي (املعجم املوسوعي لعلوم اللغة  يف )٣()تزيفيتان تودوروف(يكتب 
                                                 

 .٩٢٩انظر املرجع السابق, ص  )٢(
 ].املجلة. [ِّقصائد محاسية متجد اآلهلة اإلغريفية: الدثريامب  (*)

 املعروفة  Poétiqueء اإلشارة إىل أن تودوروف كان من مؤسيس جملة ربام حيسن باملر  )٣(
 :وانظر. ُوحمررهيا, والتي عنيت بنظرية األدب الداخلية بشكل خاص

Peter Brooks, “Introduction”, in: Oswald Ducrot and Tzvetan 
Todorov, Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language, 
Translated by Catherine Porter (Blackwell, Oxford, 1981), p. VIII. 
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 ):ألفه باالشرتاك مع أوزوولد دوكرو

 ما يشري إىل أول كام نقله إلينا الرتاث Poetics »فن الشعر«يشري مصطلح «
 مؤلف ضمن اعتمدهلذي  عىل اخليار اًثانياأية نظرية داخلية لألدب, وينطبق 

عىل نظام املوضوعاتية, والتأليف, واألسلوب, (مجيع املمكنات األدبية 
. »فن الشعر اخلاص هبوغو«ويمكن هبذا املعنى أن يتحدث الناقد عن ). وهكذا
 إىل القوانني املعيارية التي أنشأهتا مدرسة أدبية; أي إىل جمموعة من ًثالثاويشري 

 .)٤(»استعامهلاالقواعد العملية الواجب 

فن الشعر أو «أن ) الشعريةأو  (مدخل إىل فن الشعرويؤكد يف كتابه 
 .)٥(»ً معاٍ يف آنinternal وداخلية abstractالشعرية مقاربة لألدب جمردة 

راد هبا ُ يه التي تستعمل يف العربية احلديثة واملعارصة فإن»الشعرية«أما صفة 
املنبثقة من نصوص هذه األجناس, نظرية األدب اخلاصة بجنس من أجناسه و

شعرية , أو شعرية الرواية, أو ة القصريةشعرية القصوبذلك يمكن احلديث عن 
 .نظريته املنبثقة من أمثلته ونامذجه, بمعنى شعرية أي فن, بل عن املرسح

ّقربه من جنس ُأو يراد هبا اإلشارة إىل الصفة الغالبة عىل نص ما, والتي ت
 لغة مرسحية ما, أو قصة قصرية ما, شعريةحلديث عن الشعر, وهكذا يمكن ا

 .أو رواية ما, بمعنى اتصافها ببعض صفات الشعر التي تغلب عليها
مدلول خاص استعامل ورغبة يف إزالة أي لبس بني املدلولني, فإنه يمكن 

                                                 
 Oswald Ducrot and Tzvetan Todorov, Encyclopedic Dictionary :انظر  )٤(

of the Sciences of Language, pp.78−79.  
 Tzvetan Todorov, Introduction to Poetics, Translated from the:انظر  )٥(

French by Richard Howard, Introduction by Peter Brooks (University 

of Minnesota Press, Minneapolis, 1981), p.6. 
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 لإلشارة إىل نظرية األدب الداخلية املنبثقة »الشعرية«لفظ  منهام, فيستعمل ٍّبكل

 بوصفها صفة تغلب عىل »الشاعرية«  لفظستعملي أحد أجناسه, ومن نصوص
 .به من جنس الشعر بوجه من الوجوهِّ فتقر, ماٍّنص

, فإن املرء, عىل  للداللة عىل القصة القصرية)٦(»األقصوصة«أما مصطلح 
 »أفعولة«ة اللجنة, وبراعة تعليلها املستند إىل القياس عىل وزن َّحاجُمـ لهتقدير

يفضل استعامل مصطلح يميل إىل أن بام ر بكلامت تلتزم به, ةالذي حتفل العربي
ألن ) The Short Storyوهو ترمجة للمصطلح اإلنكليزي  (»القصة القصرية«

 "القصرية"صفة ملا كانت  و,)َرصِالق(ال يتضمن فكرة ) األقصوصة(مصطلح 
  لذلكينبغيفإنه  نوي,ثاهي املحدد األهم هلذا اجلنس األديب الفرعي أو ال

ًتوخيا مل, »القصة«التمسك هبا وإحلاقها بلفظ  زيد من الوضوح والدقة, ومها ِّ
 .ان مرغوبتان يف أي مصطلح أديب أو نقديتصف

ذلك أن مصطلح أي علم أو فن أو نشاط عقيل منظم ينبغي أن يكون 
ُ وواضحا وجمًدقيقا ٍّمعا عليه, وال يكون ذلك إال باستعامل دالً  Signifier حمدد ً

ع يف فوىض املصطلح, مما ق, وإال فإنا نSignifiedإىل مدلول حمدد لإلشارة 
, وأداة التفكري اللغة ألن أداة التفكري املنظم إنام هي ,يفيض بنا إىل فوىض التفكري

مفاتيح العلوم, كام يقول  واحلقيقة أن .يف أي فن أو علم إنام تكون بمصطلحاته
ومصطلحات العلوم ثامرها « ,مصطلحاهتا ,يِّالدكتور عبد السالم املسد

فهي جممع حقائقها املعرفية وعنوان ما يتميز كل واحد منها عام  .القصوى
وليس من مسلك يتوسل به اإلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه  .سواها

                                                 
, »٢٠١٠−٢٠٠٩من قرارات جممع اللغة العربية يف األلفاظ واألساليب عامي « :انظر  )٦(

 .٩١١املرجع نفسه, ص
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ّاالصطالحية حتى لكأهنا تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليست 

 ذاته, ومضامني قدره من يقني املعارف وحقيق مدلوالته إال حماور العلم
فإذا استبان خطر املصطلح يف كل فن توضح أن السجل االصطالحي . األقوال

هو الكشف املفهومي الذي يقيم للعلم سوره اجلامع وحصنه املانع, فهو له 
ًكالسياج العقيل الذي يرعى حرماته رادعا إياه أن يالبس غريه, وحاظرا غريه  ً

ّومتى حتىل الدال بخصلتي اجلمع واملنع كان عىل صعيد . بهأن يلتبس  ّ
املعقوالت بمثابة احلد عند أهل النظر املقويل الذين هم املناطقة فيكون 
للمصطلح الفني يف أي شعبة من شعاب شجرة املعرفة اإلنسانية سلطة ذهنية 

ز فال شذوذ إذا اعتربنا اجلها :هي سلطة املقوالت املجردة يف علم املنطق
املصطلحي لكل علم صورة مطابقة لبنية قياساته متى فسد فسدت صورته, 

 .»واختلت بنيته فيتداعى مضمونه بارتكاس مقوالته
  .)٧(واهللا من وراء القصد

                                                 
 عريب , مع − فرنيس  فرنيس , −عريب : قاموس اللسانيات  ي,ِّعبد السالم املسد. د: انظر )٧(

 .١١ , ص)١٩٨٤الدار العربية للكتاب , تونس, (, مقدمة يف علم املصطلح



− ٤٧٦ − 

 

 



 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 



 



− ٤٧٩ −  

 ٌتعريف بكتاب
  
  
  

  »الكتاب« مفردات لغة سيبويه يف
منسوقة على حروف املعجم

ً
  

Lexique- Index  
  

 )∗(مكي احلسني. د: عرض

  Gérard Troupeau جريار تروبو: املستعرب الكبري: تأليف
 

 هذا ١٩٧٦ سنة »دراسات عربية وإسالمية«صدر بالفرنسية يف سلسلة 
معجم لغة «ًفضال عىل كونه  −  إن عمله »املدخل«ِّالكتاب الذي قال مؤلفه يف 

ّ لآليات القرآنية, وقائمة تبني ًضم قوائم بأسامء األعالم, وفهرساي −  »سيبويه
 .التقابل بني طبعتي باريس وبوالق

 لسيبويه, الذي »الكتاب«حو العريب وصل إلينا هو نَّإن أقدم مؤلف يف ال
وقد نرشه أول ). هـ١٨٠ − م ٧٩٦تويف سنة (عاش يف القرن الثامن امليالدي 

ْتفيغ درنبورغ هارHartwig Derenbourg(مرة يف باريس  ِ  يف جزأين, صدر )ِ
 .١٨٨٩, والثاين سنة١٨٨١األول سنة 

                                                 
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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َّلقد بدا يل أن من املفيد أال أرجئ نرش اجلزء الثاين حتى يتم إعداد « ُ ّ ّ
ّاملدخل التقييمي, والقوائم التي : ها هذا الكتاب وهيالتكمالت التي حيتاج إلي

ًال تتيح لفقهاء اللغة اإلحاطة فقط بمجمل الكتاب, وإنام تتيح أيضا البحث يف 
إن قائمة أبواب الكتاب وفصوله هي دليل مؤقت يف هذه املتاهة, . التفاصيل

ُريثام تعد ثالث قوائم ألفبائية, جتمع فيها أسامء األعالم, وبد ُّ ايات األشعار َُ
 .»)ملفردات لغة الكتاب(, واجلذور اللغوية )الشواهد(الواردة 

ًلكن درنبورغ مات قبل أن حيقق مرشوعه, وبقيت طبعته خالية من تلك  ُ ْ َ
ُكلكتا يف :  املنشورتني يف الرشق»الكتاب«َإن طبعتي . القوائم التي ال غنى عنها

ً مها أيضا خاليتان من ,١٨٩٨سنة ) مرص(, ويف بوالق ١٨٨٧, سنة )اهلند(
ْلذا يمكن القول إن البحث يف هذا السفر النحوي العريب . القوائم املشار إليها ِّ

 .ًن مستحيال فهو يف األقل صعب جدا إن مل يك−  لدينا وهو أقدم ما −ّاملهم 
ُإن هذه القوائم هي التي قصدت إىل صنعها يف كتايب هذا, ولكن مع  ُ

ٌوبالفعل لدينا اآلن دليل ألفبائي للشواهد . تيبهاتعديل عددها, وبنيتها وتر
ِّالشعرية, صنفت فيه األشعار بالرتتيب األلفبائي للقوايف ٌ, وكذلك دراسة )١(ُ

ِللرصف عند سيبويه, أحص  »الكتاب«ت فيها مجيع األبنية الواردة يف يُ
ِّوصنفت ِني يعفيناَفَّإن إنجاز هذين املؤل. )٢(ُ ْ ر ومن شعا من قوائم بدايات األُ

 .قوائم اجلذور
وهذا ما ّبقي عيل إعداد قوائم أسامء األعالم واملصطلحات النحوية, 

                                                 
 .١٥٨ − ٥٨, ص ص ١٩٧٠فهرس شواهد سيبويه, بريوت, : ّأمحد راتب النفاخ  )١(
 .١٩٦٥ سيبويه, بغداد, »كتاب«أبنية الرصف يف : خدجية احلديثي  )٢(
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ْفعلته, ولكن بجعل األولوية لقوائم املصطلحات, مع توسيعها وإدخال  ُ

ُكامال للغة ًحيث صار الدليل األلفبائي معجام املفردات غري النحوية فيها, ب ِ ً
 .جذر/ ٦٠٠/ن  كلمة مشتقة م١٨٢٣سيبويه, حيتوي عىل 

. »املدخل«عىل هذا املعجم يف ) صفحة١١(ًطويال َّوقد علق املؤلف 
أو أن ) وهو بالفرنسية(بد ملن يريد االنتفاع هبذا الكتاب أن يفهم املدخل   وال

 .يسعى للحصول عىل ترمجته
ِّوفضال عىل ذلك وضع املؤلف املقابالت الفرنسية للمصطلحات النحوية  ً

ُيه, وعدهتا نحو العربية التي استعملها سيبو َّ ْ تشغل مخس ًمصطلحا/ ١٣٠/ِ
 .صفحات

 عرشين صفحة, »املدخل«ْيشغل .  صفحة/٢٦٦/  يف»تروبو«يقع كتاب 
ىل حروف املعجم  عًملستعملة يف كتاب سيبويه, منسوقاَويمأل مرسد املفردات ا

: صفحة وهي يف ثالث فئات/ ٢٣/وتشغل قوائم األعالم . صفحة/١٨٠/
ِالنحاة ومقرئو النحو  ُ ُّlecteurs ] ,كاخلليل واألخفش واألصمعي وأيب عمرو

 .; وفئة الشعراء, ثم الشعوب والبلدان]وابن أيب إسحق
  هناك ثامينًأخريا. آنية فاستغرق ثامين صفحاتأما فهرس اآليات القر

 .صفحات تضم قوائم التقابل بني صفحات طبعتي باريس وبوالق
ّ, وقد زودين هبا أرى من املفيد أن أضيف إىل ما سبق املعلومات اآلتية

 .صديقي ورصيفي املجمعي األستاذ الدكتور مازن املبارك
 وبعده من ]١٩٧٦أي قبل سنة [ »تروبو«صدر قبل كتاب   ماً:أوال

 :فهارس لكتاب سيبويه
ستاذ عيل النجدي ناصف, , تأليف األ»سيبويه إمام النحاة«كتاب  −١
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ورد يف كتاب سيبويه من  ّوقد ضم فهارس ما   , ١٩٥٣القاهرة 

رية ع, وفهارس الشواهد الش) آية٣٧٣وعددها (آيات قرآنية 
وائل أوهو من ). ١٩٠وعددها(وشواهد الرجز ) ٨٧١وعددها(

 .الكتب التي صنعت الفهارس لكتاب سيبويه
 .١٩٧٠ّ أمحد راتب النفاخ, وقد صدرت سنة فهارس −٢
ٌ يف املكتبة النحوية كتب ودراسات تناولت الشواهد يف كتاب سيبويه :ًثانيا

 : مثل
خدجية . , تأليف د»الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه« −١

 .١٩٧٤احلديثي, صدر سنة 
الكريم  خالد عبد. , تأليف د»شواهد الشعر يف كتاب سيبويه« −٢

 .١٩٨٠ دكتوراه صدرت سنة رسالة. مجعة
 ما نرشه األستاذ املحقق »الكتاب«وكان من أواخر ما صدر من فهارس 

السالم هارون الذي حقق كتاب سيبويه, ونرشته اهليئة املرصية العامة  عبد
 .للكتاب يف مخسة جملدات مع فهارسها

ٍ فضل وضع معجم»تروبو«كتاب  يبقى ل:ًثالثا ْ  ملفردات لغة سيبويه, ُْ
ْطلحاته, وذكر الشيوخ الذين أقرؤوا الكتاب, وبيان الفروق بني طبعتي وملص ِ

  .باريس وبوالق

*   *   * 



− ٤٨٣ − 

  
  
  

  سرية العضو املراسلقبس من 
  ١٩٤٠ – ١٨٧٦ أمني الرحياني

ح
ُ

  ٍ أمةِلم حنو مولد

 )∗(لدكتور أنور اخلطيبا

:
أمني الرحياين من أعالم الفكر العريب واألمريكي يف القرن التاسع عرش بذل 

 عىل حترير اإلنسان من قيود اجلهل والفقر ًطاقته يف الكتابة واخلطابة, عامال
وختفيف آالم البرشية, وإزالة األوهام واألضاليل يف العقائد والتعاليم واخلوف, 

 ... البحث احلر...الفكر احلر: وسيلته كانت .السياسية واالجتامعية والدينية
قل كلمتك :  شعاره. من كل حتزب وتعصب وأهواء شخصيةًاوالقول احلر جمرد

 ... وسلوكها وحلمه ميالد أمة عربية جديدة يف علمها وفكرها...وامش
؟א:

  عامنوفمرب/ترشين الثاين  ٢٤ املولود يف ,أمني فارس أنطوان الرحياين
 ة سورييفيف بلدة الفريكة من قرى منطقة املتن الشاميل يف جبل لبنان  ١٨٧٦
,  سنة٦٣ عن عمر ١٩٤٠سبتمرب  /أيلول ١٣  واملتوىف يف الفريكة يف,العثامنية

                                                 
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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 .مريكيةاألو يةلبناناجلنسية ال بًامتمتع

ديب, شاعر, باحث, مؤرخ, كاتب, روائي, قصيص, مرسحي, رحالة, أ
 األدب رواد, من )كاركتري(, عامل آثار, ناقد, خطيب, رسام ٍّبَرُسيايس, م

صب يف باحة ُ نأقيم له متثال .العريب, ورجال الفكر, ملقب بفيلسوف الفريكة
 . بفضله ومكانته الثقافيةًا اعرتافيةكلية اآلداب يف اجلامعة اللبنان

 كام كتب املرسحيات والقصص ,ًامـِّ وقيً ضخاماا وتارخيي أدبيًاترك تراث
  . جربان خليل جربانمعليزية وكان أشهر أدباء املهجر كبالعربية واإلن

ّ الرحياين األب املؤسس ملا يسمى باألدب العريب األمريكي واألدب ُّدعُي ُ
 باللغة ًا مؤلف)٢٦(و,  باللغة اإلنكليزيةًافّسعة وعرشون مؤلاملهجري, له ت

 وهو .ًا جديدًا ألبس الشعر والنثر جلباب,أديب بارع وشاعر فذ فهو .العربية
 وهو املمثل الذي ,اص الذي يسحرك بيانه وجيذبك إىل هناية القصةّصَالق

 ألمريكي بالشاعر اًقد تأثر كثريا و.يغريك فنه وتستهويك تعابريه ومظاهره
) غري املوزون (املنثور أوائل املستعملني للشعر وكان من ,)ولت ويتامن(

ْمص نح أمني ُ م.ّيعد من رواد الرومانسية العربية, كام ديوان هتاف األودية  ًادرُ
وسام املعارف األول  −   وسام املعارف األول, ب− أ: الرحياين عدة أوسمة منها

  .بَّق اللبناين األول املذه وسام االستحقا−  ت.للمغرب اإلسباين
:אא

 يف انتقلت . جبيلمنطقةيف ) ّبجة(مارونية تعود جذورها إىل قرية األرسة 
يف املتن, ومنها إىل ) بيت شباب(منتصف القرن السابع عرش إىل ضيعة 

أو الرحيان ) اآلس(  بشجرًكى أن منزل األرسة هناك كان حماطاُ وحي.)الشاوية(
  . ببيت الرحياينفبات يعرف
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 من ةُنطوان الرحياين من الشاوية, ووالدته أنيسة جفال طعمأوالده فارس 

 عمل يف جتارة احلرير ونمت عائلته حتى أصبحت تضم ستة .)القرنة احلمراء(
  ., أسعد, يوسف, أدال, ألربتي, سعد)البكر(أمني : أوالد هم عىل التوايل

 ما يعود إىل املنزل ًية, فقد كان كثرياعرفت طفولة أمني شقاوة مميزة بني الصب
بعد عراك مع رفاقه, أو بعد تالسن واقتتال بسبب اللعب مع أوالد القرية, وقلام 

 عىل ما يريد, وإذا ما زار معمل والده ُّ ما كان يرصًا إلرادة ذويه, وكثريخيضعكان 
 فليس للعون واملساعدة, بل لفضول عنده ملعرفة ما جيري, فيستمع ويراقب

ني جيد نفسه خارج اجلمع فال يشارك يف الصالة, ِّالفتيات العامالت, وحني يصل
ولعل طبعه هو الذي دفعه من حيث ال يدري إىل التذمر واالنزعاج من أمور كان 

 يف ًاأن أمين:  ويروي شقيقه ألربت.زقة القريةأيصادفها يف البيت ومعمل احلرير و
 .ة أسوة بوالدتهطفولته ما كان ليتقيد بالشعائر الديني

مني الدراسية األوىل غري منتظمة, ومل تكن مادة الدراسة أكانت نشأة 
يف ) حتت السنديانة(لتختلف عن مادة الكتيبات األولية املتداولة يف مدرسة 

مار ( كانت أوىل دروسه االبتدائية عىل يد معلم القرية, أمام كنيسة .ذلك الزمان
 .ًا وربيعًات زيتونة هرمة قرب العني خريف وحت,املجاورة ملنزله شتاء) مارون

 من تعليمه أنه كان يقرأ كراسة األبجدية, رحلةيذكر الرحياين عن هذه امل
واملزمور األول من مزامري داوود عىل الشدياق متى, حتت اجلوزة يف الساحة 

  حيث يتلقن مبادئ)نعوم مكرزل( وينتقل إىل مدرسه ,)بيت شباب(السفىل من 
ىل جانب القراءة العربية واحلساب واجلغرافية, وقد عرف خالل الفرنسية إ

 .دراسته بذكائه وتفوقه عىل أترابه
 وكان عمره اثنتي عرشة أمريكة مع عمه إىل ١٨٨٨أرسله والده يف صيف 
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 ثم ترك .سنة, وفيها تعلم مبادئ اللغة اإلنكليزية, وبرز ميله إىل املطالعة

  .مريكيةاأل) منهاتن( متجر عمه يف مدينةاملدرسة ليتسلم مهمة املحاسبة يف 
لع عىل أعامل الشعراء والكتاب أمثال َّ هنار, فاطَاندفع الرحياين إىل املطالعة ليل

 . وآخرين من املعارصين والقدامى)شكسبري وهيجو وسبنرس وهاكسيل وكارليل(
ًدت فيه املطالعات ميال َّالتحق بفرقة متثيل حملية بعد أن ول١٨٩٥ويف عام 

 ,إىل فن التمثيل, حيث بقي فيها ثالثة أشهر, ثم تركها ألسباب جمهولة مل تعرف
 .خاهلا نفسيةإو

يويورك, واستمر فيه  التحق بمعهد احلقوق يف جامعة ن١٨٩٧ويف عام 
 باملرض فأشار عليه الطبيب بالعودة إىل لبنان, فعاد إليه عام َّحسأنه أال إسنة 

 مدرسة أكلرييكية, وتعلم اللغة العربية س اإلنكليزية يفَّ, وهناك در١٨٩٨
ًالتي اختذها منربا للهجوم ) اإلصالح(باملقابل وبدأ يف كتابة املقاالت يف جريدة 

 .عىل الدولة العثامنية
نيويورك فاشتغل بالتجارة واألدب  رجع الرحياين إىل ١٨٩٩عام ويف 

الثورة عن  خمترص يصدر كتبه التي كان أوهلا كتاب ١٩٠٢وابتدأ من عام 
 كتاب املحالفة الثالثية يف اململكة احليوانية ١٩٠٣ وتالها يف عام .الفرنسية

 , كام ترجم إىل اإلنكليزية خمتارات من شعر الشاعر والفيلسوفواملكاري والكاهن
َوقف أيب العالء املعري, ومنذ ذلك احلني َ:العريب كتابة, ويف هذا ال عىل حياته َ

أمني الرحياين هو أول من «اللندنية بأن ) رفراألوبز(اإلطار تعرتف صحيفة 
 .»ليزية عن البالد العربية والرشق األدنىكًكتب كتبا باإلن
ً عاد الرحياين إىل لبنان مرورا بمرص, فزار اخلديوي عباس ١٩٠٤ويف سنة 

حلمي, واتصل بأبرز األدباء والزعامء السياسيني, وتباحث معهم يف أحوال 
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 تابع نشاطه . والسياسية والفكرية ووسائل النهوض هباالرشق العريب االجتامعية

, وأصبحت صومعته يف  يف لبنان واملتعدد األوجه الفكري واالجتامعي الكثري
حممد كرد عيل وبريو باويل : ملتقى عرشات األدباء من أمثال) الفريكة(قريته 

نة واألخطل الصغري والشيخ مصطفى الغالييني وغريهم, كام كان ينتقل من مدي
ًإىل أخرى يلقي اخلطب داعيا إىل احلرية ومهامجا اإلقطاع واخلضوع لالستعامر  ً
واجلهل, وحيارض يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ويف معاهد أخرى يف لبنان 

   ., ويكتب وينرش يف املجالت واجلرائد العربية واإلنكليزيةةوسوري
 .and Myreeh Myrtle بانُديوان املر واللليزية ك باإلنردأص ١٩٠٥يف عام 

 .يه األول والثاينأ أصدر الرحيانيات بجز١٩١٠ويف عام 
كتاب (ً قفل أمني الرحياين راجعا إىل نيويورك ليطبع كتابه ١٩١١ عامويف 

 ً وأصبح معروفا.احلني أصبح يتنقل بني نيويورك وبلدته الفريكة , ومنذ ذلك)خالد
 .الرشق األدنى والبالد العربية وإنكلرتا وكندا, وكذلك يف أوربا وأمريكةيف 

 −  اللجنة السورية(يف احلرب العاملية األوىل كان الرحياين أحد أعضاء 
ًالتي مارست نشاطا سياسيا ) اللبنانية ًمضاداً  .لسيطرة الرتكيةل ّ

 يف مؤمتر انعقد يف واشنطن ١٩١٨ اشرتاك الرحياين سنة ًايضأومما يذكر 
ربا عدة مرات حيث التقى يف إحدى زياراته  احلد من التسلح, وقد زار أوُبغية

جرى نقاش ووجهات نظر , وصاحب النظرية املستقبلية )ولز(الفيلسوف 
 .بينهام حول الرشق والغرب

 .رواية زنبقة الغورأصدر  ١٩١٥ عام يف
  . تزوج من كاتبة أمريكية ومل يرزق بأبناء١٩١٦يف عام 

  .ة ثم حتدر البلشفي, كتاب احلريم١٩١٧وأصدر عام 
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ً جرى اختيار أمني الرحياين عضوا مراسال للمجمع العريب ١٩٢٠يف عام  ً

ًبدمشق, وكان عضوا يف مجعية الشعراء األمريكيني ويف منتدى الصحافة 
النيويوركية ونادي املؤلفني األمريكيني واجلمعية الرشقية األمريكية, كام اختاره 

ديوان أصدر  كام . رشف لهَسباين رئيسإلمعهد الدراسات العربية يف املغرب ا
 .أنشودة الصوفيني

لبالد العربية التي قابل فيها رشيف مكة إىل ا بدأ رحلته ١٩٢٢يف عام 
احلسني بن عيل وسلطان قبائل حاشد واإلمام حييى إمام اليمن وعبد العزيز آل 

م إليه سيفه اخلاص, وأمري الكويت أمحد اجلابر الصباح وشيخ َّسعود الذي قد
ووثق ذلك كتابة عن  . بن عيسى وفيصل األول ملك العراقمحدالبحرين أ

قالل  وطالب باستةا العرب يف أمريكيليزية ورشح قضاكرحالته بالعربية واإلن
 ومل يعد , إىل العراق جعل فرنسا تقرر نفيهوهذا ما, لبنان من االستعامر الفرنيس

 .١٩٣٤عام  يف من اجلاليات العربية يف املهاجرإال بعد ضغط كبري 
 .ين الثالث والرابع من الرحيانياتأ أصدر اجلز١٩٢٣ويف عام 
  .كتاب ملوك العرب أصدر ١٩٢٤ويف عام 
 . أصدر كتاب تاريخ نجد احلديث١٩٢٧ويف عام 

  وكتاب,صالح ثم التطرف واإل, أصدر كتاب النكبات١٩٢٨ويف عام عام 
نتقد اورة الفرنسية و بمبادئ الثًا كثريمني الرحياين أتأثر. ابن سعود شعبه وبالده

 يف كتاباته يف ً وقد كان مؤثرا.نييريك بنشاط األمً وكان معجبا,املادية الغربية
 و كتب عن الرقي ومعناه وعن احلياة السياسية ,األوساط األمريكية والغربية

جتامعية وكان حيض املغرتبني عىل التطوع للدفاع عن أوطاهنم واستقالل واال
  .فة شكسبري وكارليل وفولتري وقد تأثر بفلس,بالدهم
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 .)حول الشواطئ العربية و القمم العربية والصحراء( أصدر ١٩٣٠يف عام 

 .أصدر أنتم الشعراء١٩٣١ويف عام 
, حارض الرحياين يف الواليات املتحدة ١٩٣٩ − ١٩٢٧بني   السنوات مايفو

ة ًاألمريكية حول خماطر الدور الصهيوين يف الوطن العريب, وشن حربا ثقافي
ًشديدة الوقع دفاعا عن احلرية والتحرر واحلقوق اإلنسانية, وقد طلب إليه احلاج 
 .أمني احلسيني أن يشرتك يف الوفد الفلسطيني ملفاوضة احلكومة الربيطانية فاعتذر

 املادية ًادمنتق بمبادئ الثورة الفرنسية وًاعاد إىل لبنان متأثر ١٩٣٤ ويف عام
اب فيصل  أصدر كت١٩٣٥ ويف عام ,نييمريك بنشاط األًالغربية وكان معجبا

كتب  ةسبانيإ وبعد زيارته املغرب و.اققلب العرو ,األول فكتاب وفاء الزمان
 . قلب لبنان كتاب ويف العام نفسه وضع, كتاب املغرب األقىص١٩٣٩عام 

 حلادث سقوط عن دراجة,  تعرض١٩٤٠أغسطس عام /آب ١٥يف و
ول بلدته الفريكة, وأدخل املستشفى اعتاد أن يركبها عىل طرقات اجلبل ح

 .ودفن يف بلدته الفريكة. ١٩٤٠سبتمرب / أيلول١٢حيث تويف يف 
 :وبعد وفاته صدر له

 واملغرب − وسجل التوبة − والقوميات −  وهتاف األودية − قلب لبنان 
 وشذرات −  وجوه رشقية وغربية − وأدب وفن −  ونور األندلس − األقىص 

 . مي وقصتي مع−من عهد الصبا 
:א:

, وقد مجع ١٩٥٣أقيم متحف أمني الرحياين يف مسقط رأسه بالفريكة عام 
ُشقيقه ألربت الرحياين كل ما يتعلق برتاثه يف هذا املتحف الذي جدد وفتح  ُ

 .١٩٩٠للزوار عام 
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 اتصاالت − ٤ أهم مؤلفاته − ٣ التكريم − ٢ نصب تذكارية − ١: املحتويات

   جامعة تافتس »مركز باكارد الدويل« متثال يف قاعة اإلعالم يف −٥خارجية 
 . هنج أمني الرحياين يف حي الرياض, يف سوسة−٦

א: :א

َمبدئي«يف مقالة عنواهنا  ْ ٌيل منية غري الشهرة واملجد, غري «:  ذكر ما ييل»َ ْ ُ
. ًيتي األوىل أن أكون بسيطا يف أعاميلمن. الثروة والغنى, غري الرسور والسعادة

ًصادقا يف أقوايل, مستقيام يف آرائي, طبيعيا يف ترصيف, وبكلمة, أن أكون نظيف  ً
ًالعقل والقلب واجلسم, بعيدا عن التصنع والصلف والزخرفة, بعيدا عن  ً

َأريد أن أقبل . ًاخلوف واجلبانة واخلجل, بعيدا عن الرياء والتدليس والكذب
 .يقابلني من الصعوبات يف طريق احلياة بثبات وصربكل ما 

ّأود أن أعيش دون أن أبغض, وأحب دون أن أغار, وأرتفع دون أن 
هذه هي . أترفع, وأتقدم دون أن أؤخر من هم دوين أو أحسد من هم فوقي

 أو ء للغري أن يتخذ نفس اخلطة إذا شا.توافقهمسنتي, وللغري أن يتخذ هلم سنة 
 أو ًا شأين أن أتدخل يف شؤوهنم أو أن أعظهم متهدد ليس من.استطاع

 .ًاأرشدهم منذر
ً مساملا مستقيامًاَّعيل أن أعيش صادق  ., وعليهم أن يعيشوا كام يطيب هلمً

طالق يف كل ولكن الواجبات التي أطلبها لنفيس هي واجبة لكل فرد عىل اإل
 يعرتف يل عرتف للغري هبذه احلقوق والواجبات أحب أنأ وكام أنني .مكان

 .ًاالغري هبا أيض
ال أريد أن أنصح متى كانت نصيحتي غري مطلوبة, وال أن أساعد متى 

 عىل إسعاف أحد أفعل ذلك بطريقة ًا وإن كنت قادر.كانت خدمتي غري الزمة
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َّ وإن كان يف ما يلهم الناس إىل .تدفع طالب اإلسعاف إىل العمل فيسعف نفسه

م الرتقي العقيل الروحي, أريد أن أظهره اخلري ويرفعهم درجة واحدة يف سل
 أحب أن .مرآوليس بالتبشري والتهديد والت, جاتل واإلشارة واالستنَثَبامل

  .تشعشع حيايت وال أحبها أن تفرقع
 ال أحب النزاع يف سطحيات األمور .من خالل دموعي ترى ابتسامتي

 .واالبتعاد عن جوهرها
ُأريد أقو ِ   شأهناليست منحرصة يف السطحيات دالة عىل عمق الفكر وًالاُ

ما أفسدته قرون طويلة ال تصلحه سنوات « .ُشأن خطباء العرب يف هذا العرص
 .» أو مما حولهمن العرش ,ٍمن علصالحات التي تأيت  اإل,ليلةق

َّإن اجلامعة ال تدرك الغث من ال مني, وال تقدر قائدها املنزه عن األغراض سَ
 . شعاري قل كلمتك وامش, األحزابُالسطحية, أو املتحزب حلزب من

ُّوأحب ما لدي أن أسمع الرأي اآلخر الذي يظهر فيه فري ان متعاديان قَ
يتناطحان, وقد يتملك الغضب كليهام فيظهران الواحد عىل اآلخر يف أشد مظاهر 

 .» وال قيد ملا يقول...َّنكار ال حد ملا يصفعجاب واإلالعداء وكالمها واحد يف اإل
א:א א :א

 ١٩٥١− ١٨٨٣ أغناطيوس كراتشكوفسكي( املسترشق الرويس يقول
Krachkovsky :(»َّمقالة يعظ − فبينام كنت أقرأ واالبتسامة عىل شفتي َ م فيها ُ

 بفيلسوف وادي الفريكة, كانت جتيئني جرائد الفريق اآلخر, ىدعُالرحياين وي
ْيها كلها أعمدة من القذف بالرحياين , وفنيويف مقدمتها جريدة اآلباء اليسوعي َ ُ

بالكافر املنتن الذي «فقد كانوا يلقبونه بأقبح األلقاب, وقد دعته إحدى اجلرائد 
 ما كانوا ينعتونه باملاسوين, وهو نعت يف الرشق ينعتون به ًا وكثري»نبذه الغرب
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لقرن أحرار الفكر من الناس, كام كان ينعت األحرار عندنا يف روسيا يف أوائل ا

 .ريتولفشياع أالتاسع عرش ب
  تلك املناظرة الصحفية,ًاالرحياين أحببت أن أتفحص جيدببعد أن تعرفت 

َدرسفبارشت منذ ذلك احلني    ومن حسن احلظ أنه كان قد.ًا مدققًا مؤلفاته درسَْ
 .كثر ما كتبه يف تلك األيامأن حيويان ين كبريي جملد١٩١٠ يف صيف سنة َعَبَط

 ًا األول كان لسوء احلظ االجتامع األخري فقد كنت مضطرولكن اجتامعنا
 . ألرجع إىل روسيا يف مطلع الصيف١٩١٠أن أغادر بريوت يف شهر آذار سنة 

يف ذلك الوقت  ًاأيضبريوت  غادركام أنني علمت من اجلرائد أن الرحياين 
من مرضه هبا  االستشفاء َدْصَ ق,ووجهته طربيا املعروفة بمياهها املعدنية

 .»ة ومنها إىل أمريكةانكلرتلعصبي ثم سافر يف تلك السنة إىل ا
إن يف لبنان روحي, ويف «: جاء يف ختام إحدى مقاالت الرحياين قوله

:  وسوريةأمريكة إنه ابن عاملني ًاحقو» باريس قلبي, ويف نيويورك اآلن جسدي
ل تلفان كخت ومها .ُ الكربىةالفريكة سوريونيويورك سامها سورية الصغرى 

 إال أهنام عىل صلة متينة بفضل اهلجرة العربية ,األخرى عن ةاالختالف الواحد
 .١٨٧٠منذ سنة 

ت النظر ويستحق الذكر أن مؤلفاته األوىل صيغت باللغة فليومما 
 وذلك ١٩٠١ قبل عام ًا أما لغته العربية فلم يظهر فيها خطيب.اإلنكليزية
يويورك وكان موضوع خطبته  لدعوة إحدى اجلمعيات السورية يف نًاستجابة

ىل جالحية تبدو لنا يف هذه اخلطبة بأصإل إن خطة الرحياين ا.»التساهل الديني«
 أما .آلداب واألخالق الشخصية واألمور االجتامعيةبابيان, فقد كان هيتم 

 يف ًااب العرب, ويرغب القراء عمومّالسياسة, التي حيوم حوهلا أكثر كت
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 ًا بالقول أعطني ذوقًا مؤمن... منها وال مال قلبه إليهان الرحياينْدَسامعها, فلم ي

 .وخذ مني كل هذا العلم
إن إمعان الرحياين يف درس احلياة الغربية, كشف له الستار عن زيف املدنية 

 أبناء  ما كان يشاهده من الكربياء واألثرة يفًا له جليا وقد بد.الغربية وفسادها
 . لألجانبةَرَْكنُالتمدن, ومن معاملتهم امل

إن روح الرحياين, نفرت مما المست, وما أسعفته أعصابه يف االستمرار يف 
 إىل الطبيعة العزيزة لديه, فأقام يف جوارها عدة »ًاهارب« فأرسع .تلك الغمرات
العودة ب املمثل ومنذ ذلك احلني أخذ املسلك اجلديد . كل التنسكًاسنني متنسك
وقد كتب يف هذه املدة أمجل وأبدع مقاالته  . يبدو يف مؤلفاته الذيإىل الطبيعة

 . وبعض األشعار النثرية»وادي الفريكة« و»العزلة«ومنها يف 

:א

 ... من حجارة الطريق إىل فمي,ًا حجرُرفعت«: ما ييليف أرز لبنان كتب 
 واستغفرت ...; قبل أن دخلت الظالل القدسية,ً, آمالًا, حامدًافقبلته ورع

فوق  ...هذه العزلة الفريدة يف أعايل اجلبال, ...األرز المتهاين حرمة عزلته;
استغفرت األرز, ألين جئت أشق ستار  ...وراء حجب اآلفاق ...وكر النسور,

 وسيدة اجلبل ... إيه ربة األشجار,...كعبته, جئت أستكشف مكنون رسه
 بنت ... أنت الرافعة أعالمك اخلرضاء بني هذه الصخور الدكناء,...اجلبار,

 حدثيني, وعلميني, وارفعي يب إىل علياء ...وأخت القمرين, ...اجلديدين,
 . من ينبوعك العايل القوة واحلكمةً فقد جئت مستمدا...إيامنك;
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 )١( يف حليمة قارةالسطور, , كاتب هذه وجدت نفيس١٩٥٢ويف متوز عام 

  تسميتها العلمية,ً سامقةً أناجي لزابة, مرت فوق سطح البحر٢١٠٠عىل ارتفاع 
 متحدية يف ...زابة رفعت أعالمها بني الصخورل )٢()س اكسيلساجونيبريو(
 العلياء  أيتها الصامدةعلميني ... سيدة جبل سنري...زلتها حجب اآلفاقع

  هذه الشجرة أخت األرزة.يقتي يف دروب احلياةد وكوين ص...يامنواإل
 ...املتطلعة نحو الغرب متطلعة نحو الرشق حطمتها جهالة اإلنسان وجشعه

 .»...!لتحوهلا إىل فحم األركيلة أو الشيشة
:אא:

 عىل عام ١٠٠مرور بسنة االحتفال  ٢٠١١ أعلنت مكتبة الكونغرس سنة
 ١٩١١ أمني الرحياين سنة  كتبها.كية بقلم عريبيأول رواية أمر» خالد«صدور 

عن معاناة املهاجرين الرواية ت حتدث  .»دود أند ميد«يف نيويورك, ونرشهتا دار 
  ورسم له لوحة الغالف صديقه .ية والغربية الرشقيةثقافمن الفروق الالعرب 

 .جربان خليل جربان
                                                 

َّقمة يف جبال سنري كأمري تأوي شجرة اللزاب: ُحليمة قارة  )١( ٌ. 
 .ًوهي شجرة يتجاوز ارتفاعها عرشين مرتا كشجرة األرز  )٢(

 
Juniperus Exselsa 

 ستاذ الفرنيس هنري بابو لكاتب املقالتصوير األ
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, وأرشف عليها ً كامالًحتفال حمارضات وندوات استمرت يومال االشم

 ومن الذين حتدثوا , سهيل .قسم الرشق األوسط ومعهد أمني الرحياين
 عن الرحياين, وروجر ألني, ًاكتب كتبالذي   جامعة ماريالند,برشوين, أستاذ يف

أستاذ الفكر االجتامعي يف جامعة بنسلفانيا, وأنطوان شديد, سفري لبنان لدى 
م املؤمتر الباحث والناقد سعد البازعي, عضو جملس َتَ واخت.الواليات املتحدة

 الرحياين يف حركة الشورى يف اململكة العربية السعودية, الذي توقف عند مكانة
ن فيلسوف الفريكة من اخرتاق األدب العريب ُّ متكوعندالنهضة العربية, 

الشابكة عىل » مكتبة الكونغرس« وأشار موقع .احلديث إىل اآلداب العاملية
 ومن ,ًكي األكثر تأثريايأمني الرحياين هو الكاتب العريب األمر« إىل أن )تننرتإ(

 .»بني األكثر شهرة يف العامل
ر الرحياين نفسه حلقة وصل بني الرشق والغرب, وخاصة بني العرب َّصو
 فقد كان من أوائل الذين جادلوا يف إمكان .كيني, وقد كان بالفعل كذلكيواألمر

 .التعايش والتعاون بني العرب والغرب, رغم اختالف األديان واللغات والثقافات
م, من بني الرشقيني والغربيني, من الذي يقدر عىل أن يقد«:  رئييسٌومما كتب سؤال

 .»أدلة عىل أن ليربالية الغرب وعلومه ال تناسب قيم الرشق الدينية?
 وهي قصة صبيني هاجرا .»خالد«وكان الرتكيز خالل املؤمتر عىل كتاب 

سورية (إىل ) التي سامها الكاتب لوسعة آفاقها سورية الكربى(بالد الشام من 
 .آلفاق ضيق ا, حي يف نيويورك)الصغرى

 وكان, وهو غري .)سورية الصغرى(يف بيع اخلردوات يف خالد عمل 
املتعلم, يدفع طاولة بعجالت وعليها خردوات, ويتجول يف األحياء, وهو 

 .يصيح بالدعاية ملعروضاته



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N(< < ٤٩٦
 . هاجرا من بعلبك إىل نيويوركًا وشكيبًان خالدإتقول الرواية يف طياهتا 

اين, إن الرواية ترمز إىل قصة حياته, إن مل  من الذين كتبوا عن الرحيٌقال كثري
رها, وقضيا أسابيع يف السفينة, كام قضيا ساعات يف الصفوف ّصوُتكن ت

حيث كانت ترسو السفن, ويسجل موظفو اهلجرة  )أليس(الطويلة يف جزيرة 
, مما »األسامء الغريبة«أسامء املهاجرين اجلدد, وحيث األسئلة احلرجة, وخاصة 

من املهاجرين العرب ألن يغريوا أسامءهم التي بدت معقدة اضطر الكثري 
 .»ليزية سهلة النطق والكتابةك أسامء إنإىل«ملوظفي اهلجرة 

: األول :عاش خالد وشكيب احلياة اجلديدة بجانبيها» الدنيا اجلديدة«ويف 
بطاولة جترها عجالت حتمل خردوات وتدفع من شارع إىل عيش كسب ال
وكانا يتناقشان  .كي?يهل أنا عريب? هل أنا أمر(هلوية رصاع ا: الثاين .شارع
عن كسب العيش, وعن معنى العيش, عن املظهر وامللبس :  جانبي احلياةحول

 أن الصبيني عمال ومع .واملأكل واملرشب, وعن التفكري والتأمل والتفلسف
ب, األول, شكي :, يف البداية, يف بيع اخلردوات, فإهنام يف وقت الحق, تفرقاًامع

والثاين, خالد, ركز عىل القراءة والكتابة  .ر ويستثمرِّركز عىل التجارة, ليوف
ثم أحرق عربة اخلردوات, وقال إن التجارة والعمل املايل فيه كثري  (.ليتفلسف

, مل ةكيلكن, ربام مثل كل مهاجر عريب إىل أمر .)من خداع الناس وعدم األمانة
التحول من :  مشكلتني يف وقت واحد خالد ألنه واجهعىل ًيكن التحول سهال

 .كيةيي, ونقد الرأساملية األمرمريكعريب إىل أ
 .,)كييالتحول إىل أمر(يف اجلانب اآلخر, واجه شكيب مشكلة واحدة 

صار شكيب رجل أعامل يف حني و .هذا التحولعىل وساعدته رأسامليته 
 .ة, صار خالد بوهيميا, يبحث عن احلقيقة يف زهد وال مباالًاناجح
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 وعندما دخل خالد جمال السياسة, واجه مشكلة ثالثة, وهي فساد السياسيني

 .»أكل املال العام« سياسيون, واهتموه هو نفسه بالفساد وعليه وتآمر .ونفاقهم
, بإيعاز »العريب اللص« ونرشت صحف نيويورك تقارير يومية عن .واعتقل وسجن

 . يكفي إلطالق رساحهًال وأرسع شكيب ودفع ما.من أعدائه سياسيي نيويورك
 قصرية يف السجن, بحسب ما جاء يف الرواية, فإهنا ً مدة أن خالد قىضمعو

مع احلرية «:  وكتب.»الدنيا اجلديدة«كانت كافية ليتأمل فيام وصلت إليه حياته يف 
 .»يوجد الفساد, ومع العدل يوجد الظلم, ومع التفاؤل يوجد التشاؤم

 وكان يمكنه أن يقول إن . األولمريكةأواعترب خالد أن هذا هو درس 
 ويتمتع .»ً وليست جحيامً ليست نعيامأمريكة«العاقل هو الذي يؤمن بأن 
ب عليه, وقرر أن يعود َّ لكن يبدو أن التشاؤم تغل.بمحاسنها ويتجنب مساوئها

 .إىل لبنان
ن  لك.ًا أنه تأمرك كثريمعا,  كان يعتقد أنه ال يزال لبناني.ويا ليته مل يعد

 يف ً ذريعاً وفشل فشال.كيياللبنانيني الذين كان تركهم نظروا إليه عىل أنه أمر
 .اأن يثبت هلم أنه ال يزال لبناني

ومثل رصاع اهلوية الذي عانى منه يف نيويورك, عانى من رصاع هوية 
 .جديد يف لبنان

 أنه معثم عانى من رصاع ثان, ليس مع نفسه, ولكن مع كنيسته املارونية, 
 وهلذا, عندما ., لكنه كان قد تشبع بروح التسامح الدينيأمريكة يغري دينه يف مل

عاد إىل بريوت, مترد عىل التشدد, ليس فقط داخل الكنيسة املارونية, ولكن 
 . عن املسلمنيًفضالطوائف مسيحية أخرى, بأيضا, يف عالقتها 

ة, عندما ثم عانى أمني الرحياين من رصاع ثالث مع اإلمرباطورية الرتكي
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 ومثلام فصله القساوسة .ألتراكل ّمضادةبدأ يلقي حمارضات ويقود مظاهرات 

 كان ,املارونيون, اعتقله احلكام األتراك, كام عانى الرحياين رصاعا آخر واجهه
 .مع احلياة كلها, ألنه يف هناية الرواية, اختفى

فيق بني  أن املوضوع الرئييس للرواية هو حماولة التوًاوهكذا يبدو واضح
 يف كثري من كتابات ّجتىل ٌقَلَ وهو ق.الثقافة والقيم الغربية والثقافة والقيم العربية

الرحياين, وكتابات وأشعار وروايات غريه من املهاجرين العرب األوائل, مثل 
 .جربان خليل جربان

,  ومساوئهاكيةي يف حماسن احلياة األمرًاويف الرواية, يتأمل خالد كثري
 ربام كان عليه أن يعترب . املساوئ, وربام ما كان جيب أن يغضبويغضب بسبب

وهو نفسه, ربام من غري أن  .ًابعضبعضها » وازني«أن املحاسن واملساوئ 
 :, وخاصةةمريكيدري, أثبت كثرة حماسن أ

 التي كانت دافعه األول بعد أن عاد إىل لبنان, واشرتك مع احلرية: ًالأو
 .اإلمرباطورية العثامنية  معالعامل العريب يف رصاعه

الذي ظهر يف مشكالته مع الكنيسة املارونية, ويف  :التسامح الديني: ًاثاني
 ومل يرتدد, خالل سنوات .دعوته للتسامح وسط املسيحيني ومع املسلمني

, مثل ًالكنه, طبع .ألتراك, يف زيارة مساجد وخماطبة املسلمني هناكل كفاحه
 ً ثم زاد عليهم ودفع ثمنا., دفع الثمنةمريكأغريه من املهاجرين العرب إىل 
زال يغط يف ختلفه الفكري والديني ام  الذيآخر ألنه عاد إىل الوطن األم

 ....والعلمي واألديب
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א: :א

 :ما ييل) اجلزيرة نت(أوردت 
 إلصدار تتواصل يف الواليات املتحدة فعاليات االحتفال بالذكرى املئوية

 للمفكر واألديب اللبناين األصل أمني الرحياين, وهي »كتاب خالد«رواية 
ّصنفت عىل أهناالرواية التي  ليزية, ك أول عمل عريب مكتوب باللغة اإلنُ

 .١٩١١ بنيويورك عام »دود, ميد أند كومباين« عن دار أول مرةوصدرت 
 قد شهد » أوسطي يف مكتبة الكونغرسفريقي والرشقالقسم اإل«وكان 

كية يبالعاصمة األمر) ٢٠١١(آذار املايض / أوىل تلك الفعاليات هناية مارس
كيون وعرب, مري ندوة شارك فيها باحثون وأكاديميون وسفراء أيفواشنطن, 

صدار طبعة جديدة من الرواية إ الذي »معهد أمني الرحياين«بالتعاون مع 
 .بمناسبة الذكرى املئوية إلصدارها األول

ضنت عدة جامعات ومراكز وأندية ثقافية فعاليات خمتلفة, منها كام احت
 »النادي الوطني اجلمهوري النسائي« و»نادي السالم«: عىل سبيل املثال

 . بديربورن»كيياملتحف العريب األمر«بنيويورك و
وكانت املؤسسة العربية للدراسات والنرش ببريوت قد قامت بإصدار 

مجها إىل اللغة العربية أسعد رزوق, وصدرت طبعة جديدة من الرواية التي تر
 .١٩٨٦عن نفس املؤسسة عام 

א: :א
 ملواكبة »مرشوع خالد«ا باسم ي إلكرتونًاأطلق معهد أمني الرحياين موقع

ىل  وحيتوي املوقع ع.»كتاب خالد«وإقامة فعاليات متعددة بالذكرى املئوية لـ
 .ليزيةكنسخة إلكرتونية من الرواية باللغة اإلن
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 هو »مرشوع خالد« إن ِوقال مدير املرشوع الباحث واألكاديمي تود فاين

 مع األمل أهنا ستوسع معرفتهم ,كينييحماولة لتقديم أعامل الرحياين إىل األمر
 ًاإىل أنه سيقام الحقاألنظار بمسامهات العرب بالواليات املتحدة, ولفت 

 , والذي سيتضمن احتفاليةأكتوبر/ بنيويورك, يف ترشين األول»سبوع الرحياينأ«
 .ونشاطات يف مكتبة نيويورك العامة وبعض اجلامعات الرئيسة باملدينة

 فرصة ثمينة إلعادة »كتاب خالد«وأكد فاين أن الذكرى املئوية إلصدار 
عادة إصدار بعض  خطة تتضمن إباعتامدتقديم أمني الرحياين بالواليات املتحدة 

َوقفكي ي يف زمانه كمواطن أمرًاكان معروف«أعامله اهلامة, فالرحياين  َ  حياته َ
كيني حول العامل العريب والثقافة العربية, ولكنه يف الوقت يلتثقيف األمر

  .»ةمريكاحلارض غري معروف إال عىل نطاق النخبة األكاديمية والثقافية يف أ
كيون بحق ين العديد من األخطاء ارتكبها األمروأشار مدير مرشوع خالد إىل أ

كية منها, ويف يكان الرحياين قد حذر احلكومات األمروالعرب يف القرن العرشين, 
 .كيني يف ذلك الشأنيبعض احلاالت تكلم الرحياين مبارشة مع رؤساء أمر

 أن عىليني مريك يمكن أن يساعد األ»مرشوع خالد«ورأى فاين أن 
سنة ) ١٥٠(ي خالل الـمريكًكانوا جزءا مهام من النسيج األيدركوا أن العرب 

املاضية, وأن يعرفوا أن منطقة ماهناتن بنيويورك التي ارتبطت بأذهاهنم 
ً كانت ذات يوم موطنا ملجموعة من العرب »هبجامت سبتمرب اإلرهابية«

 .الوطنيني املتفانني, من املسلمني واملسيحيني عىل حد سواء, وفق تعبريه
أعامل الرحياين وجدانية أكثر منها سياسية, وقراءهتا ستفيد «ف وأضا

  .»أوجه الثقافة العربية التي حتوي دروسا وقيام خالدةبيني بالتعرف مريكاأل
 خالد أمهية املكانة حينام يدرك  للرواية الدرامي األسايس اخلط يتضح
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ويتوصل إىل قناعة  للواليات املتحدة ودورها املتوقع يف قيادة العامل, املستقبلية

يني ستكون حاسمة وفاصلة, فيعود مريكمفادها أن شكل العالقة بني العرب واأل
 .الديمقراطيةاحلرية وية, ويف مقدمتها مريكإىل موطنه لتعريف الناس باملبادئ األ

 املدماك األسايس كونالديمقراطية يمكن أن تو  احلريةويؤمن خالد بأن
تطلع إىل حترير العامل العريب من السيطرة يف مرشوع النهضة العريب الذي ي

العثامنية, ويبدأ بمخاطبة األشخاص الذين يلتقيهم ويعرفهم باملبادئ التي 
قامت عليها الواليات املتحدة, ولكن حماوالته تنتهي بالفشل حينام حياكمه 

 .العثامنيون ويطاردونه يف الصحراء
א: אא :א

الرواية ليست يف رؤيتها االسترشافية وفضائها التخيييل فحسب, وأمهية 
بل يف املعادل املوضوعي للشخصية الرئيسة يف الرواية, خالد, والتي تتقاطع 

ٍبقدر  كبري مع شخصية الرحياين نفسه, الذي قام برحالت إىل املنطقة العربية ْ
كي العراق والتقى الرشيف حسني بن عيل وامللك عبد العزيز آل سعود, ومل

فيصل وغازي وأمري الكويت أمحد اجلابر الصباح وشيخ البحرين أمحد بن 
 .عيسى وإمام اليمن حييى بن محيد الدين

ونقل الرحياين إىل أولئك الزعامء حينها وجهة نظره حول دور الواليات املتحدة 
 .القادم يف املنطقة ورضورة إرساء عالقات جيدة معها لضامن مصالح العرب

يني إقناعهم برضورة كسب مريكاول خالل لقائه برؤساء وسياسيني أكام ح
ًود العرب, ومعرفا إياهم بمفردات وقيم الثقافة العربية, إضافة  إىل مشاركاته ً

 .احليوية يف املواضيع الساخنة يف الواليات املتحدة وقتذاك
ن ات القريات وثالثينيانخرط يف عرشين« فإن الرحياين ,فق الباحث فاينَوَو
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, وكان ةمريكاملايض يف مناقشات ومناظرات عامة مع قادة املنظامت الصهيونية يف أ

ية مريكيون متعاطفني مع موقفه وآرائه, وتؤكد معظم املنشورات األمريكاأل
 .» أن الرحياين كان الرابح يف تلك املناظرات املدةالصادرة يف تلك

א:א :א
الشعر أمواج من العقل والتصور «:  وصف الشعرومن نثره اجلميل يقول يف

هائجة أو ...فتجيء املوجة كبرية أو صغرية,...تولدها احلياة ويدفعها الشعور,
بحسب ما يف الدافع من قوة احلس والنظر ...باردة أو فاترة أو حمرقة,...هادئة,
ُيص, ًاولكل موجة من األمواج قالب من اللفظ, شعرا كان أو نثر...والبيان وغه َ
 أو ًالمبتذ...ً,ال أو عدً جمساميءفيج...ر يف حال التقيد أو االطالق,الشاع
وإذا ما ... .حسب ما عنده من علم وذوق وصناعة, بً أو مجيالًاسمج...,ًامبتكر

 موجة قالب ال هتنأ يف لإذن لك...,فقده الضغط مجاله ومعناهُ يًجاء صغريا
 .» إال فيهاًال يصح وال يكون مجيأو باحلري لكل فكر صيغة ال يسلم وال...سواه

א: :א
َ الروائي رداء املقامات األدب العريبيف خلع » زنبقة الغور«ُأسهمت رواية  ِّ

ٍّوالسجع التقليدي, ومهدت الطريق أمام أدب روائي عريب, أكثر موا َّ ٍِّّ  ءمةِ
ِّملؤلف باجتاه الروائيني  وقد تأثر ا. احلديثيِّللعرص من حيث البناء الفن

َّ متيزت الرواية بتشابك األحداث, إذ; »دوماس«و» هيغو«كـ )الرومانسيني(
ٍوتعقدها واتساعها; فأحداثها الكثرية مل تقترص عىل بلد واحد, بل كان مرسحها  ٍ ُّ

 تبدأ أحداث الرواية يف النارصة, ثم طربيا فحيفا, وبعدها تنتقل .العامل األوسع
القاهرة وباريس, ومنها إىل لبنان وعكا, فالنارصة وبحرية طربيا األحداث إىل 

َّ أما هيكل الرواية فهو أحداث مأساوية ناجتة عن استسالم املرأة .من جديد
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ُّرشَر الرجل هبا, ثم تْدَللرجل بدون زواج, وغ  املرأة وطفلتها يف أنحاء ُدَ

ِّل, وجتسد  نتيجة غدر رجًا وكذلك طفل ابنتها الذي جاء هو أيض.األرض
ً اجتامعية جوهرية يف الزمن الذي كتبت فيهًاالرواية أبعاد ًَّ باغتصاب  وكأهنا تتنبأ َّ

 .الصهاينة لفلسطني وترشيد سكاهنا
:»אא«אאאא:

يف واشنطن, الطبعة االحتفالية » بالتفورم انرتناشونال«صدر عن دار 
 ئة عام عىل نرش املجموعة الشعرية االوىل ألمني الرحياين بعنوانمبمرور 

»Myrtle and Myreeh« وكانت هذه املجموعة قد .»بانُّاملر والل«و بالعربية أ 
» غورهام برس« عن دار ١٩٠٥نكليزية يف بوسطن عام  باإلأول مرةصدرت 

 .نيقة وجتليد فني ملونأبحلة 
مريكي بصيغته دب العريب األلتأسيس حلركة األ هذا الكتاب بداية اُّدويع

 نكليزية ومناخها الرومانيسيقاعي للقصيدة اإل السياق اإلاعتمدتالشعرية التي 
ول من القرن العرشين, ًالذي كان غالبا عىل النتاج الشعري يف النصف األ

وذلك بمضمون رشقي وصياغة لغوية وشعرية مستوحاة من جتربة الكاتب 
اين العريب الذي افتتح بمجموعته هذه بداية احلركة الشعرية والشاعر اللبن
 .نكليزيةاملهجرية باإل

 نسانية, والتأمالتتنطوي املجموعة عىل مخسني قصيدة تدور حول املعاناة اإل
الوجدانية, وشؤون الروح, واحلب, واألمل, ومناجاة الطبيعة, كام تستلهم 

ىل نيويورك وربيعها إيس مناخات الرشق والغرب من صنني والرسير النحا
نكليزية كالوزن الرباعي وزان الشعرية اإلاحلزين, وتنتهج هذه القصائد هنج األ

tetrameter والوزن اخلاميس pentameterنشودة  واألsonnet.تتفاوت و 
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و سداسية ضمن أبيات, وتتوزع يف مقاطع رباعية أ ثامنية والقصائد بني ستة 
 .القصيدة الواحدة

) يارأ( مايو ٢٧ملجموعة, كتبت صحيفة النيويورك تايمز يف وعند صدور ا
بان جمموعة شعرية الفتة ألمني الرحياين تتصدرها ُّاملر والل«:  تقول١٩٠٥

  .»ًمقدمة مرشقية مدهشة تشكل نموذجا لشاعرية صاحب الكتاب
, يف عدد )البابريوس( يف جملة )مايكل موناهان(مريكي ويشري الشاعر األ

ان جمموعة شعرية جتتاز حدود بُّاملر والل«ن أىل إ ذلك العام, من) نيسان(أبريل 
ن إ .الوعي الثقايف بني الرشق والغرب لتجمعهام يف جدلية شعرية متامسكة

ًمشاعر الرحياين النبيلة ومعامل شخصيته الفذة تؤهله ألن يكون أمريا من أمراء 
 .»احلكايات املرشقية

:א:
 يف الفكر اإلنساين ٍمَلَ ععىلإىل تسليط الضوء  البسيطة قالة املهذه هتدف

 وطواه التخلف الفكري العريب يف متحف عائلة الرحياين ,ةاستفادت منه أمريك
تكمن  ًبذرة هذه النبذة ُوتربز .كل االحرتام والتقدير  هلاّيف الفريكة التي نكن

حياة  تنطوي عليهاإلنساين البيولوجي الذي الفكر  )جينات(فيها مكونات 
تتطلب كشف ) اجلينات( هذه املكونات .رية عربية إنسانية سوشخصية لبنانية

 ,نساينإنارة طريق املستقبل اإليف سبيل نها يطريقة تكوينها ونرشها وحتس
  . ونرشهااحتريرهوفسامهوا يف إثرائها 
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 . ١٩٥٧دار الرحياين :  بريوت,أمني الرحياين,أدب وفن − 
 املؤسسة العربية . بريوت. مج٨ , أمني الرحياين,األعامل العربية الكاملة − 

 .١٩٨٦− ١٩٨٠للدراسات 

  .١٩٧٨دار اجليل :  بريوت, أمني الرحياين,فيلسوف الفريكة: ألربت − 
 .نوفل:  بريوت, أمني الرحياين,أمني الرحياين يف سريته وأدبه − 

 .١٩٠١بعة اهلدى  مط, فيالدلفيا, أمني الرحياين,التساهل الديني − 

 .١٩٨٠دار اجليل :  بريوت,أمني الرحياين,زنبقة الغور − 

*   *   * 
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  املدرسة البادرائية يف دمشق
  حتقيق تارخيي

 )∗(إبراهيم الزيبق. أ

َّتقع املدرسة البادرائية بدمشق بمحلة العامرة اجلوانية َّإىل الشامل الرشقي , َُّ
ِوتسمى  احلارة اآلن باسمها, َّقرب محام سامي, من اجلامع األموي ْ فيقال , َّ

 .)١(حارة البادرائية
نجم الدين أبو , ُوهو اإلمام قايض القضاة,  بانيهاِسبت املدرسة إىلُوقد ن

ثم , ّرائيِحممد عبد اهللا بن أيب الوفاء حممد بن حسن بن عبد اهللا بن عثامن الباد
َالبغدادي الشافعي الفريض  .)٢(م١١٩٧/ ٥٩٤املولود سنة , َ

 .)٣(دة من نواحي واسط بالعراقْيَلُوبادرايا التي ينسب إليها هي ب
ّي فقيها شافعيوكان البادرائ ًا بارعاً ِّ التدريس باملدرسة النظامية ِّويل, ً

ًوقدم إىل الشام ومرص مرات عدة رسوال للخليفة املستعصم باهللا. ببغداد ٍ ِآخر , ِْ
                                                           

 . من سوريةباحث يف الرتاث  )∗(
تراثها وأصوهلا , سة تارخيية ولغوية عن أحيائها ومواقعها القديمةدرا, معامل دمشق التارخيية  )١(

 .٧٢: واشتقاق أسامئها
 .٣٣٣ −٣٣٢/ ٢٣: سري أعالم النبالء  )٢(
 .٣١٦/ ١: معجم البلدان  )٣(
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٥٠٨
َوأتاحت له هذه السفارات مجع ثروة كبرية, )٤(اخللفاء العباسيني ِّ ْمكنته من بناء , ْ َ َّ

/ ٦٥٣عامرهتا يف ذي القعدة سنة ُفكان رشوعه يف . )٥(هذه املدرسة بدمشق
وجعل هبا خزانة كتب , ًوملا فرغ منها وقف عليها وقوفا حسنة, )٦(م١٢٥٥
ُوحرض يوم افتتاحها صاحب دمشق امللك النارص يوسف; حفيد . )٧(جيدة

وألقى , وسائر أرباب الدولة والعلامء والقضاة بدمشق, السلطان صالح الدين
 .)٨(البادرائي الدرس األول فيها

إىل , وهو مريض, ُفندب, )٩(م٦٥٥/١٢٥٧ثم رجع البادرائي إىل بغداد سنة 
حيث , ًوبقي يف منصبه نحو سبعة عرش يوما. فوليه وهو كاره, )١٠(تويل القضاء هبا

َّودفن يف مقربة الشونيزية ببغداد, م٦٥٥/١٢٥٧ِّتويف يف مستهل ذي احلجة سنة  ِْ ِ ُّ ,
ُقريبا من قرب اجلنيد  ذي احلجة ١٨ؤه بمدرسته بدمشق يوم األربعاء وأقيم عزا. ً

ِّوويل التدريس فيها بعده ابنه مجال الدين عبد الرمحن, )١١(م١٢٥٧/ ٦٥٥ ُ ُ)١٢(. 
ًوبقيت هذه املدرسة موئال للعلم وطالبه منذ إنشائها حتى عهد قريب ِ)١٣( ,

                                                           
 .بتحقيقي, ١٢٣/ ٢: املذيل عىل الروضتني  )٤(
 .٧١/ ١: ذيل مرآة الزمان  )٥(
 .٨٨: منادمة األطالل  )٦(
 .١٢٣/ ٢: لروضتنياملذيل عىل ا  )٧(
 .٧١/ ١: ذيل مرآة الزمان  )٨(
 .١٢٣/ ٢: املذيل عىل الروضتني  )٩(
 .١٥٥: احلوادث اجلامعة  )١٠(
 .١٢٣ −١٢٢/ ٢: واملذيل عىل الروضتني, ١٥٦ـ ١٥٥: احلوادث اجلامعة  )١١(
: ذيل مرآة الزمان, ودفن بسفح قاسيون, م١٢٧٨/ ٦٧٧وتويف سنة , َّدرس هبا مدة سنتني  )١٢(

 .٤٦٧/ ١٥: والبداية والنهاية, ٧٢/ ١
  : »الدارس يف تاريخ املدارس«ومن ويل التدريس فيها كتاب , ينظر عن تارخيها العلمي  )١٣(

  =.٩٤٣: »كتاب منتخبات التواريخ لدمشق«و, ٨٨− ٨٧: »منادمة األطالل«و, ٢١٥− ٢٠٥/ ١ج
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٥٠٩
 .)١٤(ُيعرف بجامع البادرائية, َّقبل أن تتحول إىل جامع
أما . ٌوهو إيوان مجيل, َّيويب إال بابان واإليوان الشاميلومل يبق من بنائها األ

َفاألول منهام يف جبهتها احلجرية, البابان ُسكفته قطعة من ُأ, ٌوهو باب ضخم, َ َّ ُ ْ
والباب الثاين . فيه ميضأة, ُومن هذا الباب يدخل إىل هبو صغري, عمود ضخم

َّيدخل منه إىل صحن مربع, يف شاميل هذا البهو , )١٥(ه غرفة فيها رضيحوبجانب, ُ
ومل تزل جدراهنا اخلارجية القديمة باقية إىل يومنا ! )١٦(يزعم أنه رضيح البادرائي

 .تدل عىل فخامة بنائها الذي كان, تتخللها أعمدة عظيمة فيها, هذا
ًالتي غدت من بعد جامعا, َوقف عىل هذه املدرسة  ,ٌفاضل من أهل دمشق, ُ

هو ,  قبل احلرب العاملية األوىل»لسان احلال«يدة وجر, »اجلنان«كان يكتب يف جملة 
ًف عنها كتابا ممتعاَّوأل, وكان حمبا لدمشق, نعامن بن عبده بن يوسف القساطيل هو , ً

َّالروضة الغناء يف دمشق الفيحاء« َ ْ ْحتدث فيه عن نبذة من تارخيها, )١٧(»َّ ُ , وآثارها, َّ
ويف  ,)١٨(م١٢٩٦/١٨٧٩وطبعه يف بريوت سنة , وعوائد أهلها, ومعاهدها

                                                           
, براينِّومدرسها الشيخ أمحد اجلو, م ستة طالب١٣٢٨/١٩١٠وكان فيها سنة     =

 . ٣١٦/ ٤٨مج : »قجملة جممع اللغة العربية بدمش«ينظر 
 .١٩٦: الذيل, ثامر املقاصد  )١٤(
 .١٩٦: الذيل, ثامر املقاصد  )١٥(
 .١٥٢: النقوش الكتابية يف أوابد دمشق  )١٦(

أخرب بذلك أبا , ودفن يف مقربة الشونيزية هبا, الثابت أن البادرائي تويف ببغداد: قلت
كام جرت , ًفلعل البادرائي أقام رضحيا له يف املدرسة ليدفن فيه,  ودفنهشامة من حرض وفاته
واهللا , وكتب اسم البادرائي عليه, فبقي الرضيح, فلم يقدر له ذلك, العادة يف تلك العصور

 .١٢٣/ ٢: »املذيل عىل الروضتني«ينظر . أعلم
 .٣٧/ ٨: زركيل لل»األعالم«تنظر ترمجته يف , م١٩٢٠/ ١٣٣٨تويف القساطيل سنة   )١٧(
 .م٢٠٠٤سنة , وأعادت دار طالس طبع الكتاب يف دمشق  )١٨(
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٥١٠
, ومنها جامع البادرائية, َّحتدث عن  جوامعها, ٍفصل عقده عن أبنية دمشق

ْوجامع البدرقية يف حملة القيمرية بالقرب من اجلامع األموي«: فقال فيه وهو , ُ
َوكان يف أيام الرومانيني دار األسقفية, ٌقديم جدا ومل تزل جدرانه القديمة باقية , ُّ
ٌوأنت سائر يف , وإذا أمعنت النظر حواليه, حتسب من آثار املدينةو, إىل يومنا
ْترى أعمدة بغاية العظمة والغلظ واقعة اآلن يف اجلدران, الطريق ُ َ وعددها , ِ

وما كان , َّومنها يمكنك أن تستدل عىل أمهية هذا املحل القديم, ليس بالقليل
ًوقد ظن قوم بأنه كان قبال حمل دائ, عليه من الفخامة , رة احلكومة ال األسقفيةٌ

 .)١٩(» احلكومة بدمشق كانت بباب الربيدإن دائرة: ِّإال أن املؤرخني يقولون
 جامع َّ عىل أنمستدال, انفرد هبذا القول, ُّعىل تأخر زمانه, فنعامن القساطيل

ُّالبادرائية كان دار األسقفية أيام الروم من أعمدته الضخمة التي رآها يف 
ًومل يذكر مرجعا استند , والتي ما زالت باقية إىل أيامنا هذه, ةجدرانه اخلارجي

أما املعتنون بآثار املسيحية بدمشق فقد ذكروا . إليه يف ذلك غري مشاهدته تلك
التي أصبحت من بعد اجلامع , أن دار األسقفية كانت بجانب كاتدرائية دمشق

 .)٢٠(ِّومل حيددوا جهتها منها, األموي
ٌوهو باحث مهتم , ُ ذهب إليه األستاذ أكرم العلبيوتابع القساطيل فيام

َخطط دمشق«يف كتابه , بتاريخ دمشق ًوكانت الدار أصال دارا «: فقال, »ُ ً َّ
وال تزال إىل , وقد بقيت جدراهنا قائمة عىل مدى األيام, لألسقفية أيام الرومان

 .)٢١(»كام يقول القساطيل, اليوم
                                                           

 .١٠٨: الروضة الغناء  )١٩(
املنشورة عىل , ذكر ذلك الباحث الدكتور جوزيف زيتون يف مقالته عن كاتدرائية دمشق  )٢٠(

 ) .اإلنرتنت ( موقعه يف الشابكة 
 .١٠٨: خطط دمشق  )٢١(
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٥١١
 كام قال القساطيل?, ُّاألسقفية أيام الرومًفهل كان جامع البادرائية أصال دار 

 َّوعن أي دار يتحدث األستاذ أكرم العلبي?
ْدثنا كتب التاريخ أن موضع هذه املدرسة كان دار األمري سامة اجلييلُحت ِ ,

َّوحترف اآلن عند , ُوإليه ينسب كذلك محام سامة الذي بناه بقرب املدرسة
 !العامة إىل محام سامي
ْامة اجلييل? ومتى بنى داره?فمن هو األمري س ِ 

ْهو األمري عز الدين سامة اجلييل كان من كبار أمراء السلطان صالح , )٢٢(ِ
وكان ييل لصالح , نسبة إليه, ويعرفون باألمراء الصالحية, الدين بن أيوب

/ ٥٨٩َّوحني دب النزاع بعد وفاة صالح الدين سنة , )٢٣(الدين مدينة بريوت
 انحاز سامة إىل جانب العادل كمعظم األمراء, ه العادلم  بني أبنائه وأخي١١٩٣

ُوقد حط من منزلته فراره من بريوت حني هامجها الصليبيون , )٢٤(الصالحية َّ
فصار مثار , )٢٥(واستولوا عليها دون أن يدافع عنها, م٥٩٣/١١٩٧سنة 

 :حتى قيل فيه, سخرية لبعض الشعراء
ـــك مالمـــه ــا علي ــلم احلــصن م ْس َ َْ َِ ِ ـــا   ِّ ـــسالمهم ـــروم ال ـــذي ي ـــالم ال ْي َُ َّ ُ ُ 
ــري حــرب ــن غ ــاء احلــصون م ٍفعط ِ ُ ُ ْســــنة ســــنها ببــــريوت ســــامه  ُ َ َ َُ َّ ٌَّ)٢٦( 

بيد أن نجمه بدأ , وويل سامة للعادل بعد بريوت قلعتي كوكب وعجلون
                                                           

  »مذيله« و» كتاب الروضتني«َّيف النسخ املجودة من كام جاء , هذا هو الصواب يف اسمه  )٢٢(
 !وقد حترف يف كثري من املصادر إىل أسامة اجلبيل, التي اعتمدهتا يف حتقيقهام

 .بتحقيقي, ٣٤١, ٢٤٤, ١٥٥/ ٤: كتاب الروضتني  )٢٣(
 .٤٢٨/ ٤: وكتاب الروضتني, ١٤٢/ ١٢: الكامل البن األثري  )٢٤(
 .٤٤٠/ ٤: ضتنيوكتاب الرو, ١٢٧/ ١٢: الكامل  )٢٥(
 .٤٤١/ ٤: كتاب الروضتني  )٢٦(
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َّيأفل حني قرر العادل التخلص من األمراء الصالحية بعد أن وطد حكمه يف 

خذت منه قلعتا كوكب وعجلون ُفأ, جة إىل مساندهتم لهومل يعد بحا, البالد
وأودع السجن , واستويل عىل أمواله وذخائره وأمالكه, م١٢١٢/ ٦٠٩سنة 

َبالكرك حتى مات َ)٢٧(. 
غرم , وهي دار مجيلة, ومن مجلة أمالكه التي استويل عليها داره بدمشق

َّفمد يده , وذه يف عامرهتاَّويبدو أنه استغل نف, ًعليها سامة يف بنائها أمواال عظيمة
وكان قد . )٢٨(فأخذ من أراضيها وأنقاضها بثمن قليل, إىل دور الناس حوهلا

, رف باحلملة الصليبية الرابعة إىل القسطنطينيةُه ما عُّاتفق يف أثناء بنائها توج
 شعبان ١٠واستيالء الصليبيني عليها يف , منحرفة عن مسارها إىل الرشق

وهنب , ثم ما أعقب ذلك من استباحتهم هلا, )٢٩(م١٢٠٤ نيسان ١٢/ ٦٠٠
فحمل بعضها إىل الشام , ورخام )٣١(وما حوته كنائسها من آالت, )٣٠(ذخائرها

, ووصل إىل دمشق منه رخام كثري من تلك الكنائس, ومرص ليباع هناك
ُفحصل منه األمري سامة شيئا مل ير قبله مثله  .)٣٢(فزخرف به داره, ًَّ

                                                           
 .٢٣٦ − ٢٣٥/ ١: واملذيل عىل الروضتني, بتحقيقي, ١٩٢− ١٩١/ ٢٢, ٧/ ٢٠: مرآة الزمان  )٢٧(
ِّولعله يدافع بذلك عن صاحبه امللك املعظم ليسوغ اعتقاله , هذا ما ذكره سبط ابن اجلوزي  )٢٨(

 .٦/ ٢٠: ة الزمانمرآ, ومصادرة داره, واستيالءه عىل أمواله وذخائره
 .١٩٠/ ١٢: الكامل البن األثري  )٢٩(
 .١٣٠− ١٢٧: فتح القسطنطينية, من مذكرات فلهاردوان  )٣٠(
وهبذا املعنى استعمله كذلك , لعل املراد باآلالت هنا كل ما يدخل يف البناء من أعمدة وأبواب  )٣١(

ويف نسخة . »الت وأخذ أرايض الناس واآل«: فقال, سبط ابن اجلوزي يف حديثه عن دار سامة
وال يستبعد أن حتمل األعمدة من القسطنطينية مع , ٦/ ٢٠: مرآة الزمان. األبواب: منه 

ًحتى كانوا أحيانا , وال سيام أن احلاجة إليها ماسة يف إنشاء العامرات يف ذلك العرص, الرخام
 .١٧٤/ ١: املذيل عىل الروضتني. ًيضطرون إىل نقضها من أماكنها لتنرش حجارهتا بالطا

 .١٦٧/ ١: املذيل عىل الروضتني  )٣٢(
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 أن انتزعت منه إىل صاحب دمشق امللك املعظم وآلت هذه الدار بعد

إىل ابنه النارص داود )٣٣(م١٢٢٧/ ٦٢٤ثم بعد وفاته سنة , عيسى بن العادل
غدت الدار ألمراء )٣٥(وحني نزعت دمشق من النارص داود, )٣٤(بن عيسىا

ثم بدا للصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بن العادل , )٣٦(دمشق ينزلون فيها
ًربام خشية من أن تصبح ذات يوم مالذا , )٣٧(م١٢٤٩/ ٦٤٧أن خيرهبا سنة 

ًوبقيت خرابا نحو ست سنني حتى , لعدوه اللدود النارص داود بن عيسى
وبنى يف موضعها , م١٢٥٥/ ٦٥٣اشرتاها القايض نجم الدين البادرائي سنة 

 .مدرسته التي أنشأها يف دمشق
وال شك أن البادرائي استفاد مما كان يف هذه الدار من أعمدة ورخام بعد 

ومل يدر أهنا , وهذه هي األعمدة التي رآها القساطيل, خراهبا يف بناء مدرسته
, بعد احلملة الصليبية الرابعة, ُّجلبت من كنائس القسطنطينية; عاصمة الروم

ُّم الروم يف دمشق قبل الفتح وأين أيا, ُّفظنها لذلك دار األسقفية أيام الروم
 أن امن أيامهم يف القسطنطينية زمن احلروب الصليبية? والغريب حق, اإلسالمي

 . وكأن ما قاله حقيقة تارخيية ال تستدعي البحث وال احلوار, ُيتابع عىل قوله

                                                           
 .٣٩٩ − ٣٩٧, ٢٨/ ١: املذيل عىل الروضتني  )٣٣(
 .٧١/ ٢: املذيل عىل الروضتني  )٣٤(
 .١٢٩  −  ١٢٨/ ٢: املذيل عىل الروضتني  )٣٥(
 .٧١/ ٢: املذيل عىل الروضتني  )٣٦(
 .٦/ ٢٠: مرآة الزمان  )٣٧(
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@ @

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

@ @
احلميد رياض عبد .  إسامعيل بن كثريحتقيق د,١٥اجلزء , البداية والنهاية − 

الطبعة األوىل , دمشق ـ بريوت, دار ابن كثري, مراد وحممد حسان عبيد
 .م٢٠٠٧/ ١٤٢٨

حققه وذيل عليه , يوسف بن عبد اهلادي, ثامر املقاصد يف ذكر املساجد − 
 .م١٩٧٥, املعهد اإلفرنيس بدمشق, حممد أسعد طلس

 وقد نسب ,مؤلف جمهول ,احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املئة السابعة − 
 .دون تاريخ, بريوت, دار الفكر احلديث, خطأ البن الفوطي البغدادي

, دمشق, دار الطباع للنرش والتوزيع, أكرم حسن العلبي, خطط دمشق − 
 .م١٩٨٩/ ١٤١٠الطبعة األوىل 

عني , عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي, الدارس يف تاريخ املدارس − 
, ات املجمع العلمي العريب بدمشقمطبوع, بنرشه وحتقيقه جعفر احلسني

 . م١٩٤٨/ ١٣٦٧
, دار الكتاب اإلسالمي, موسى بن حممد اليونيني, ذيل مرآة الزمان − 

 .م١٩٩٢/ ١٤١٣الطبعة الثانية , القاهرة
 .م١٨٧٩, بريوت, نعامن قساطيل, الروضة الغناء يف دمشق الفيحاء − 
حتقيق , لذهبيحممد بن أمحد بن عثامن ا ,٢٣اجلزء , سري أعالم النبالء − 

مؤسسة , الدكتور بشار عواد معروف والدكتور حميي الدين هالل الرسحان
 .م١٩٨٥/ ١٤٠٥الطبعة األوىل , بريوت, الرسالة
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, منشورات وزارة الثقافة, النقوش الكتابية يف أوابد دمشق, قتيبة الشهايب − 

 .م١٩٩٧دمشق 
دار , بابن األثرياملعروف , عيل بن أيب الكرم الشيباين, الكامل يف التاريخ − 

 . م١٩٦٦/ ١٣٨٦, بريوت, صادر
عبد الرمحن بن , كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية − 

, حققه وعلق عليه إبراهيم الزيبق, املعروف بأيب شامة, إسامعيل بن إبراهيم
 .م١٩٩٧/ ١٤١٨الطبعة األوىل , بريوت, مؤسسة الرسالة

يوسف بن , ٢٢, ٢١, ٢٠األجزاء , يانمرآة الزمان يف تواريخ األع − 
, حققها وعلق عليها إبراهيم الزيبق, املعروف بسبط ابن اجلوزي, قزأوغيل

 .م٢٠١٣/ ١٤٣٤الطبعة األوىل , بريوت, الرسالة العاملية
املعروف بأيب , عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم, املذيل عىل الروضتني − 

دار الرسالة العاملية ودار البشائر , حققه وعلق عليه إبراهيم الزيبق, شامة
 .م٢٠١٠/ ١٤٣١الطبعة األوىل , بريوت, اإلسالمية

دراسة تارخيية ولغوية عن أحيائها ومواقعها , معامل دمشق التارخيية − 
والدكتور قتيبة , أمحد أيبش, تراثها وأصوهلا واشتقاق أسامئها, القديمة
 .م١٩٩٦, دمشق, منشورات وزارة الثقافة, الشهايب

الطبعة , بريوت, دار صادر, ياقوت بن عبد اهللا احلموي, معجم البلدان − 
 .م١٩٩٥الثانية 

ترمجة الدكتور , فلهاردوان, فتح القسطنطينية, من مذكرات فلهاردوان − 
 . ١٤٠٣, الطبعة األوىل, جدة, جامعة امللك عبد العزيز, حسن حبيش

, كتب اإلسالميامل, عبد القادر بدران, منادمة األطالل ومسامرة اخليال − 
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 .م١٩٨٥/ ١٤٠٥الطبعة الثانية , بريوت

املطبعة , ِّحممد أديب تقي الدين احلصني, كتاب منتخبات التواريخ لدمشق − 
 م ١٩٢٧/ ١٣٤٦, احلديثة بدمشق

pýaZ@ @
 .٤٨املجلد , جملة جممع اللغة العربية بدمشق − 



 تاالمحاضر



 



− ٥١٩ −  

  
  
  

  ملاذا ومىت؟: انعدام احلياة وتالشي الكون
سهم الزمن والتعدمية (

ّْ ُّ َ َ
ِentropy(   

 )∗(رزقخليل هاين 

 ,Eheu fugaces, Postume  »بوستوموس«صديقي  ا ياحمزن حق ما هو«
ًأن السنني ترحتل رساعا عاما يف إثر عام ً َّ)١(.  Postume, labuntur anni. 

  Quintus Horatius Fliccus (Horace( و )هوراس( »فالكوس هوراسيوس كوينتوس«
  II ,xius ;1  , xius, 1. (95-8 B.C.), Odes, II ; القصائد,) قبل امليالد٨− ٩٥(

 , الذي»بوستوموس«إىل صديقه  )بالالتينية( »هوراس« ههذا القول وجه
:  ال يشء يستطيع إيقاف التاليش واملوتْوقصد به أن. اشتهر ببخله وجشعه

جل أس الثروة فقط من ِّفاإلنسان يكد. املشرتك لكل ما هو عىل األرض ُرَدَالق
                                                 

 .١٠/١٢/٢٠١٤هاين رزق هذه املحارضة بتاريخ  ألقى عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
 »آردي«َّفإذا افرتضنا أن عمر .  غاية يف الضآلةًن عمر اإلنسان من عمر الكون جزءاِّكوُي  )١(

َّن َأمليون عام, و ٤.٢يبلغ )٢٠١٠رزق, هاين, أصل اإلنسان, دار الفكر, دمشق, : انظر(
 ٤.٦ احلايل سيستمر يف البقاء حتى انطفاء الشمس بعد Homo sapiens اإلنسان العاقل

ألرض; احتامل ا من كوكب اإذا مل حتدث كوارث طبيعية أو صنعية, تزيله كلي(مليار عام 
َّ; فإن هذا العمر لإلنسان يساوي أقل من مخسة مليارات عام مقارنة بألف )يمكن استبعاده

فلامذا يشغل اإلنسان . عام عمر الكون) ٦٦١٠×١(مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار 
 ًاإلنسان أصال?) ُوجد(ُوملاذا خلق فقط هذا احليز الضئيل من عمر الكون?
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  .أن يبددها إنسان آخر

َّ جمموعة من أربعة كتب تضم القصائد الغنائية, التي ألفها :Odesالقصائد 
  .»هوراس«
א−١ א )٢(מ

 Nicolas Léonard Sadi »نيكوال ليونارد سادي كارنو«عندما وضع 

Carnot )املبادئ األساسية للقوانني الثالثة ١٨٢٤ يف عام) ١٨٣٢− ١٧٩٦
  أرسى قواعدكان يف حقيقة األمر قد, thermodynamics للديناميات احلرارية

 ;علم يصل نشوء الكون بتالشيه ;علم يربط عىل نحو واضح الفيزياء بالفلسفة
 the thermodynamicسهم الزمن اخلاص بالديناميات احلراريةعلم يعالج 

arrow of time, سهم الزمن اخلاص بعلم الكونوthe cosmological arrow 

of time .التالية)كام هو معلوم( إن هذه القوانني الثالثة هي :  
إن جمموع طاقة الكون وكتلته ثابت, . قانون حفظ الطاقة واملادة −١

 حالةستال لنيالطاقة واملادة قابلتَّإن . حددها نتاج االنفجار األعظم
قالة سوى ث وليست ال.فيام بينهام, ولكن اليشء منهام خيلق من جديد

  . الزمان بتأثري هذا املجموع−  املكانِ متصلةِنحناءا عن تعبري
َّوتعرف بأهنا. entropy التعدمية −٢ َّ أو النزوع , ًا سيئًاتوزع املادة توزع ُ

 ,multiplicity نحو التعددية , أوdisorder انتظامالالنحو الدائم للامدة 
نتجة امل الطاقة املفيدة, free energy( الطاقة احلرة صنحو تناق أو

 نحو معرفة املايض, أو irreversibility عكوسيةالالنحو أو  ,)للعمل
                                                 

َّعدمية َّالت  )٢( َِ ُّentropy :ا ً, من بني ما يدل, عىل انعدام مادة الكون وطاقته انعداما كلييدلتعبري
َّذاتيا إنام عىل نحو تدرجيي, ويرجع الفضل يف هذا االشتقاق اللغوي إىل عضو املجمع 

 .األستاذ الدكتور ممدوح خسارة; فله شكر املحارض
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  . عىل املايضًوعدم املقدرة عىل التنبؤ باملستقبل إال قياسا

التي تبلغ (بلوغ التعدمية قيمة ثابتة عندما تصل درجة حرارة الكون  −٣
كون درجة الصفر املطلق; فنصبح عندئذ يف )  كلفن٢.٧٢٨ اآلن

; empty space فضاء فارغ, أو empty universe خال من كل يشء
 الكون لن َّنَأوحلسن حظ اإلنسان . طالقإلفضاء ال حركة فيه عىل ا

َّيتبخر ويصل هذه احلالة إال بعد انقضاء ألف مليار مليار مليار مليار 
 حيث تكون الشمس قد انطفأت , عام)٦٦١٠×١(مليار مليار مليار 

 أبيض ًا وحتولت إىل قزم أبيض, يشع إشعاع,قبل ذلك بزمن طويل
 − 2H−  َّإن ما تبقى من وقود( عىل أرض ال وجود للحياة عليها ًاباهت

ّومع أن مفهوم ). ً تقريبا مليار عام٤.٦ يف الشمس يكفيها فقط مدة
وانني الديناميات احلرارية  بقًالة سهم الزمن بالتعدمية واضح ضمنص

َّ; فإن أول من عالج هذه الصلة معاجلة »سادي كارنو«الثالثة لـ
 Sir Arthur Stanley »السري أرثر ستانيل أدينغتون«واضحة هو 

Eddington )ومع أن . ١٩٢٧ , وذلك يف العام)١٩٤٤−١٨٨٢
−املكان(قوانني الفيزياء تستعمل الزمن كجزء أسايس من متصلة 

ً, وغالبا ما تعاجله كمتغري عىل املدى القصري; فإن الديناميات )الزمان
و أ , الزمن كسهمتعالجاحلرارية والتعدمية عىل وجه التخصيص 

جتاه واحد حتى نقطة ان الكون, وجيري بُّجدول ينبع من نقطة تكوك
  . هتتبخر الكون أو هناي

א−٢ מ
 االنفجار األعظم, ُثَدَ نقطة انطالقه ح,سهم مستقيم يصيب كل يشء
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هذا العمر للكون ال يمثل سوى َّ إن . مليار عام١٣.٧٩٨ الذي أنتج املادة قبل

و أ ًااستنتاج: َّأننا نعرف عنه كل يشء من هذا السهم, ونعتقد ٍل ضئيٍجزء
بعد يف زمن سيأيت  ًاوتقريب ًاهم تقع استنتاجإن نقطة انتهاء هذا الس. مالحظة

; زمن )ًا عىل يمينه ستة وستون صفر١ما يقرب من (نني السمليارات مليارات 
 معرفتنا ن أهم ما يميز سهم الزمن إذَّإن. حداثه كل يشءأنجهل بالتأكيد عن 

املايض واملستقبل يكون أكثر َّإن هذا التمييز بني . ٍتآبام مىض, وجهلنا ملا هو 
ِالعامل الكرب يف ًاوضوح ْ   ّغريِّالعامل الص  مما هو عليه يفmacroscopic world ّيِ

microscopic world .عكوسيةالال بجالء يف ظاهرة ويتمثل ذلك irreversibility. 
كلنا يتذكر . لكويكرب وهيرم ثم يموت, وليس عكس ذ وينمو فكلنا يولد

 تصحيح أخطاء َّننا ال نستطيعإ. ًاملايض, وكلنا ال يعرف شيئا عن املستقبل
 , املستقبليفأن نقوم بعمل ما يؤثر فقط ستطيع نَّننا أذلك ارتكبناها يف املايض 
 بمظاهر يايزيائعكوسية تتضح فناحية أخرى, فالالومن . ولكن ليس يف املايض

.  ال تنترش من األجسام الباردة إىل األجسام احلارةًفاحلرارة مثال: ال حرص هلا
ِومكعبات اجلليد مت  يتجمد  املاء يف الكأس اليع يف كأس من املاء احلار, ولكنَ

َّلمَ ويتحول إىل جليد, وهاتلقائي َّفإن  ;وفيام يبدو. ا جرُ  بني املايض َالتمييزِ
فسهم .  كل ما حيدث فيهيفللرصد  الكون القابل مع ًا متامساوقواملستقبل يت
َّ إنه سهم يتجه باستمرار . جيعلنا نميز بوضوح بني املايض واملستقبلًاالزمن إذ

َوبدهي أن القانون الثاين للديناميات ا. لمن املايض إىل املستقب حلرارية يلخص َ
فالتعدمية تتزايد باستمرار وعىل نحو غري قابل . ةالسريورات الالعكوس

.  مع الزمن يف مجلة مغلقةًا, وال تتناقص أبد)الكون( مفتوحة للعكس يف مجلة
فالكون كأحياز حمددة مفتوح بعضها عىل اآلخر يمثل مجلة مفتوحة, ولكنه 
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َّإن اللغز األول واألهم يف خاصيات سهم . ز واحد فقط يمثل مجلة مغلقةِّكحي

ًأننا ال نصادفه أبداالزمن يتمثل يف   يف أي من القوانني األساسية للفيزياء, التي َّ
 صحيحة يف املايض ويف املستقبل, وصحيحة حتى − بعكس سهم الزمن −  تظل

 .سيم املضاداجل يصبحف ما سيمُجل )charge) C الشحنةلو عكسنا تناظري 
ً يسلكان سلوكا خياله يف املرآةوسيم ُاجل :)parity) Pالتامثل حتى لو عكسنا و

ولكننا ال نستطيع عكس . ً وخياله يف املرآة متامثالن متاماسيمُاجلَّن إ أي ًواحدا;
  . بسبب التعدمية)time )T الزمن
א−٣

 ن, فهي إذًا سيئًاَّ بأهنا توزع املادة توزعيتمثل أحد تعاريف التعدمية
فجملة متسقة .  يف مجلة من اجلملdisorder االضطراب ومقياس الفوىض

 تعدمية هلا , من األوراق متقن الرتتيبٍسْدُاالنتظام كبيضة الدجاج, أو ك
َّيف حني أن اجلملة الالمنتظمة, كبيضة الدجاج املهشمة, أو جمموعة . منخفضة

ُوإذا ما تركت التعدمية لنزوعها . املبعثرة هلا تعدمية مرتفعةمن األوراق 
 وعىل نحو مستمر ننقص ياَّومع أننا ظاهر. مع مرور الزمنهنا تزداد إالطبيعي; ف
; )ىل جليد إل املاء السائلِّكأن نعيد باستمرار ترتيب املنزل, أو نحو (التعدمية

فنحن يف إعادة . ة الكونتعدميمكافئة يف َّفإن ذلك يكون عىل حساب زيادة 
 ُاحلريرات من ًارق عددترتيب املنزل, ويف حتويل املاء السائل إىل جليد نح

, مما يزيد يف تعدمية الوسط املحيط, اَّ, ونحدث ضجة, وهلم جر)الكالوري(
 تناقص ًاللديناميات احلرارية مل حيظر أبدفاملبدأ الثاين . لهمام الكون بكَومن ث

 فئمكا التناقص يصحبه باستمرار ازدياد ت معينة, ولكن هذاالتعدمية يف حاال
نقصان تعدمية مجلة (خري مثال عىل هذه العالقة املتبادلة و .يف تعدمية الكون



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N( 

 

٥٢٤
ن املادة نفسها من ُّكوَت) تعدمية الكون يف فئمكابعينها يرتافق مع تزايد 

تطور وء احلياة ونشو . املرافقنرتينو العلوي والسفيل واإللكرتون والْنيَالكوراك
 التي اجتهت يف سهم الزمن نحو تعقيد البنية وزيادة أداء ,الكائنات احلية

َويرج. وظائفها ّن الكائنات احلية متردت عىل التعدمية أع السبب األسايس يف ُ
  . إىل متكنها من توليد الطاقة اخلاصة هبا عىل حساب تعدمية الكون

َّأما من الناحية الفيزيائية, فإن  ُويعرف  ,ما) مادة(ملة جلحتوى احلراري املَّ
الطاقة (يساوي جمموع الطاقة احلرة  ΔH ويرمز له بالرمز, enthalpy ُباحلرورية

 مع الزمن التعدمية ًازائد , ΔG»غيبس«طاقة تغريات  وأ) املفيدة املنتجة للعمل
Tأو  TΔS) ويل النامجة عن حت)  بالزمنًالطاقة املتبددة التي ترتبط قيمتها دائام

ΔH إىل ΔG .ن العملأ بوضوح َّ خمطط ماكنته البخارية بني»كارنو« وضع وعندما 
 يساوي جمموع الطاقة )ΔG(, الذي تنتجه املاكنة )الطاقة امليكانيكية احلركية(

كقيمة ) ًعمالالتي مل تنتج (الطاقة املتبددة و ,)ًاملوقد مثال( احلار للجسماحلرارية 
زيادة ( ΔG /TΔSَّني فيام بعد أنه يمكن زيادة نسبةولقد تب). التعدمية(سالبة 

ان الطاقة يأي نجاعة جر (اتقني ΔG إىل ΔHبتسهيل عملية حتول ) مردود اجلملة
التي (ولكن حتى يف أشد املحركات الفضائية نجاعة . )ΔG إىل ΔHمن 

أي تزيد عىل الواحد;  ما ًاَّ; فإن النسبة نادر)لبُّو الصأتستعمل الوقود السائل 
 يف اخلاليا حقيقيات )اتالكوندري( َّإن. ΔG فقط يستحيل إىل ΔH نصف َّإن
 , أي حيويةالغلوكوز وحتوله إىل طاقة كيميائية −  حترق − التي تؤكسد (اة,النو

نجحت يف ) adenosine triphosphate )ATP دينوزينألسفات اُثالث ف
رجع ذلك بالتأكيد إىل وي). يف املئة ٧٠أكثر من (حتقيق أعىل نسبة يف الطبيعة 

, حيث ΔG إىل ΔH ِالوسط املتناهي يف الصغر, الذي تنجز فيه تفاعالت حتويل
  .يف حدوده الدنيا) تعدميةال(يصبح تبدد الطاقة 
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− ١٨٤٤ (Ludwig Bolťzmann »بولتزمانلودفيج «ف كل من َّرَوعندما ع

سع يف القرن التا) ١٩٠٣− ١٨٣٩( Willard Gibbs »غيبسويالرد «و) ١٩٠٦
مجلة غازية, يف غرية الفردية ِّا مقياس عدد احلاالت الصَّهنأ إىل اشارأعرش التعدمية 

ن السريورات إلك; فذبناء عىل . ِالتي ال يمكن متييزها عىل املستوى الكربي
 هي) ًالغازية ذات العزل الكتيم مثال(ث يف اجلمل اجلزيئية دالفيزيائية, التي حت

فإذا ما .  سهم للزمن فيهايايف معظمها; أي ال يوجد ظاهر أو يا كلمتناظرة زمنيا
عكسنا سهم الزمن يف مثل هذه اجلمل; فإن التوصيفات الفيزيائية النظرية تبقى 

سطوانة أوإليضاح هذا األمر نذكر أن تعدمية . هي نفسها يف املايض ويف املستقبل
َّح عليها من قوانني َ بغاز ما ال تتغري مع الزمن, وما صلوءةفوالذية كتيمة ومم

ن حركة جزيئات الغاز داخل أالفيزياء يف املايض صحيح يف املستقبل, مع العلم 
 تعدميتهاخرى; لكن سطوانة تتصادم باستمرار وتغري مواقعها من حلظة ألألا

إليه وهذا ما أشار . درجة احلرارة والضغط ثابتنيبقيت  ماالكلية تبقى هي ذاهتا 
غرية الفردية ِّننا ال نستطيع قياس عدد احلاالت الصأَّال إ .»غيبس« و»بولتزمان«

للحظات, وربام نستطيع ملواقع كل جزيء من جزيئات الغاز يف كل حلظة من ا
, يار فيزيائثآتت جزيئات الغاز ال مادامتٌ; جهد ال فائدة منه يا ونظرياذلك إحصائ

مر يف اجلمل َّ مرة; فإن األدنا غريَّوكام أك. بعضمع  بعضها ياوال يتفاعل كيميائ
 بني مايض ً واضح لسهم الزمن; سهم يميز دائام; فهنالك اجتاهياِالكربية خمتلف كل

 هي توزع املادة جلملة ما فالتعدمية عىل املدى القصري. ِاجلملة الكربية ومستقبلها
 عىل املدى َّأما. ة للعمل املستمر لطاقتها احلرة املنتجص التناقمَ, ومن ثًا سيئًاتوزع
  .ًار الكون وتالشيه كي يصبح عدمُّ تبخ; فهيالبعيد
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א−٤ א א מ

; فسهم زمن الديناميات احلرارية ًا وكام غدا واضح,كام ذكرنا غري مرة
, واجلمل )اجلمل التي نتعامل معها يف حياتنا اليومية( ِالكربللجمل املتناهية يف 

ذو اجتاه ) الكواكب والنجوم واملجرات والكون نفسه(ِالالمتناهية يف الكرب 
الذي  سهم بالقانون الثاين هلذه الديناميات,هذا الويتمثل . واحد, وال تناظر فيه

تنزع إىل االزدياد ) ِمتناهية يف الكربمتناهية أو ال(دمية مجلة معزولة يوضح أن تع
  : فالتعدمية هي. مع الزمن
 .مقياس درجة الفوىض جلملة ما −١

 .ياس تعدد احلاالت التي تأخذها هذه اجلملةمق −٢

 .للجملة) الطاقة املفيدة املنتجة للعمل(مقياس تناقص الطاقة احلرة  −٣

 .مقياس العكوسية اجلملة −٤

  .مقياس معرفتنا املايض وجهلنا املستقبل −٥
َّوإذا تذكرنا أنه يستحيل عكس سهم الزمن فيام يتعلق باجلمل املتناهية 

 ًا أمريايصبح منطقَّ فإن اشتقاق هذه التعاريف اخلمس ِوالالمتناهية يف الكرب;
ستعامل خاصة الالتناظر لسهم الزمن يف متييز  اايبيَّومع أنه يمكن جتر. ًاممكن

 .الزمن بدقة كبريةاملايض من املستقبل; فإن قياس تعدمية مجلة ما ال يقيس 
احلرارية يف قلة عدد  للقانون الثاين للديناميات يا جزئًاويمكننا أن نجد تفسري

, )ًكبيضة الدجاج السليمة مثال(نتظمة احلاالت, التي يمكن أن تأخذها مجلة م
َّأما التفسري . مقابل كثرة احلاالت, التي يمكن أن تأخذها البيضة بعد هتشمها

لديناميات احلرارية, الذي يكمل التفسري اجلزئي ل  الثاينلقانونلاجلزئي اآلخر 
ن ُّومة للتعدمية يف بداية تكوقة الضآلة الشديدة شبه املعداألول; فيتمثل بحقي
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ِّوكام سبق أن ذكرنا; فإن اجلمل الص. مليار عام ١٣٫٩٧٨ الكون قبل  غريةَّ

تنتهك ) ة بغاز ماوءل وممداسطوانة فوالذية كتيمة جأك (ًا صارمًعزالاملعزولة 
َّع الزمن مع أن حالة القانون الثاين للديناميات احلرارية; فتعدميتها ال تزداد م

بد من اإلشارة إىل  وال. خرىتراتب ذرات الغاز يف داخلها تتغري من حلظة أل
 يف حفظ املادة كام نعرفها, التي ً حاسامًاَّالقوة النووية الضعيفة أدت دور َّنأ

َتتكون من الكوارك وهبذا .  املرافق لهرتينو الفوقي والتحتي واإللكرتون والنْنيَّ
خاصية يف هم الزمن التي تتشارك مع س( القوة النووية الضعيفة املعنى; فإن
اللذين بدأا يف , ار سهم الزمن والتعدميةركانت السبب يف استم) الالعكوسية
ن الثقالة; حلظة ُّوَكَ; حلظة ت)املادة والزمن(الزمان −  املكانِ متصلةِحلظة نشوء

ال ( يف املئة فقط واحدلق من املادة ُفلو مل يكن قد خ. حدوث االنفجار األعظم
أكثر من املادة املضادة, ولوال فعل هذه القوة باستبقائها ) اثنان وال ثالثة

ِاجلسيامت اليسارية ها, وليس َّألهنا تتحسسأي املادة ( فقط helicity اللولبية ُ
 ملا وجد سوى ,) التي ال تتأثر هبا املضادة,اجلسيامت اليمينية اللولبية; أي املادة

  .شعاع متجانس, ال مادة فيه, ومن ثم ال سهم زمن له, وال تعدميةإء بلوكون مم
א−٥ א מ

يمكن القول بثقة تامة إن سهم الزمن والتعدمية مها نتيجة مبارشة لبنية 
تم يف فنشوء الكون نتج عن حدث االنفجار األعظم, الذي .  األصليةالكون

 ;تهط يف صغره وسخونته وكثافسيم مفرُج: −رة الكونْ بذ− الركام الكمومي
 .ًدا, يتكون من بالزما لفوتونات فائقة الطاقةْعُأحد عرش بله ُجسيم غشائي 

 معدومة, ومن ثم ال سهم للزمن تهفالركام الكمومي جمرد من املادة; فتعدمي
ُ يف هذا اجلسيم املفرط يف ثورانه وهيجانه ألعظموما إن حدث االنفجار ا .فيه
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ُحتى خلق الزمن وخ , وكذلك الثقالة, )الزمان− متصلة املكان(لقت املادة ُ

. ونشأ يف اللحظة نفسها سهم الزمن ذو االجتاه األمامي غري القابل للعكس
فسهم الزمن والتعدمية . ً للعكس أيضاةونشأت مع املادة التعدمية غري القابل

بط  ويمكن ر.لبنية الكون ipso facto كنتيجة حتمية اخاصيتان متالزمتان نشأ
َّعىل اعتبار أن الكون  −  سهم الزمن الكوين بسهم زمن الديناميات احلرارية

بالتناقص املطرد  − big chill العظمى الربودة ; أييسري إىل حتفه احلقيقي
  .يف هناية املطاف ياكلعدم ن, التي ست)الطاقة املفيدة املنتجة للعمل(للطاقة احلرة 

َّويمكن أيضا االفرتاض أن بذرة ال  كانت تتألف −  الركام الكمومي −  كونً
ن ِّو هذه الفوتونات كانت تكنإليس فقط من بالزما لفوتونات مفرطة الطاقة, بل 

 , وليس موجات convergents متقاربةيف البالزما موجات متناهية يف الصغر 
ملاء, التي تنشأ عند فموجات ا .; أي متباعدة ختضع للتعدميةradiatives ةععمتش

 يف بركة املاء, واملوجات الراديوية, واملوجات الصوتية, وحتى ًاحجرإلقائنا 
 هي موجات −  ً كموجات مركز الذاكرة مثال−  موجات املراكز العصبية يف الدماغ

شعع, ينطلق من مركز  سهم للزمن منفهنالك إذ. ; أي تزيد من التعدميةمشععة
املتباعدة زمن املوجات إذا ما عكسنا سهم و.  يف االجتاهات كافةًااملوجة منترش

فسهام زمن املوجات . ; فإننا نحصل عىل سهم زمن املوجات املتقاربة)املشععة(
واملوجات املتقاربة يتصالن مبارشة بالقانون الثاين للديناميات ) املتباعدة(املشععة 

ُّ أن حتقذلك ;)التعدمية(احلرارية   ًا املوجات املتقاربة يتطلب انتظامِ زمنِ سهمَقَّ
َّوهكذا; فإن احتامل احلالة .  املوجات املشععةِ زمنِق سهمُّأكثر بكثري من حتق

البدئية للكون كي تنتج موجات متقاربة أقل بكثري من احتامل حالة بدئية تنتج 
 أدنى تعدمية بكثري من نفاحلالة البدئية األوىل إذ). مشععة(متباعدة موجات 
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ون ك كانت تتَّض أن بالزما الفوتونات يمكننا أن نفرت,لذا. ت, التي تلتاحلاال

  .موجات متقاربة ذات انتظام أعظممن 
َّوبالنظر إىل أن القانون الثاين للديناميات احلرارية وسهم زمنه, وكذلك سهم 

نفجار األعظم نشأت كلها نتيجة حدوث اال, زمن التعدمية وسهم الزمن الكوين
قالة , ثالزمان وال −  ة املكان, ونشوء متصل−  بذرة الكون − يف الركام الكمومي 

للديناميات (زمن  وأسهم الcause ًسببا اعتبار االنفجار األعظم عندئذيمكن 
 هلذا السبب effect تأثري أو ,أثر أو ,هي جمرد نتيجة)  وللتعدميةاحلرارية وللكون
; )املعرفيات (epistemology علم املعرفة وكام هو بدهيي يف .األويل أو البدئي

 فاإلخصاب.  احلدث الناتجً, واحلدث املسبب يسبق دائاميسبق النتيجةفالسبب 
conception العكس بالعكس يسبق بداهة الوالدة, وليس ًمثال vice versa .بناء 

ولكن تنشأ يف علم .  مع سهم الزمنًا صارمًاعىل ذلك; فالسببية تتالزم تالزم
ذلك أن . دراكهاإب لة يصعضعاملعرفة نتيجة استعامل السببية كسهم للزمن م

يمكن إدراكها, بل ندرك فقط ال ) النتيجة− السبب( ذاهتا ِّ السببية بحدالعالقة
 »سبب« للتعبريين َّ كام أنه من الصعب تقديم تفسري واضح. من األحداثًتسلسال

. ن, وما يعنيانه بدقة, أو تعيني األحداث, التي يشري إليها هذان التعبريا»تيجةن«و
َّ أن سقوط كوب من املاء هو بالتأكيد سبب, ًا متامًاه يبدو واضحَّنإوعىل أية حال; ف
 فإدراك , نتيجةًاطعَ, مها قنن املاء, اللذين يتبعاالكوب وسيال يف حني أن هتشم

 ظاهرة لسهم زمن يامها فيزيائ) النتيجة( والسيالن والتهشم) السبب(السقوط 
 مجع حطام يا ال يمكننا تلقائًاهةولكن بد. الديناميات احلرارية ولتأثري الثقالة

أي جعل رشيط األحداث (عادة مائه املسال إليه, ووضعه حيث كان إالكوب, و
َّ, ذلك أن سهم التعدمية حيول دون )يسري باالجتاه الراجع; أي عكس سهم الزمن
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 عالقة حتمية بني الفاعل ئنشُيف حدوث أمر ما ي فالتحكم باملستقبل,. ذلك

الذي ال (َّوبدهي أن هذا ال يمكن أن حيدث يف املايض . )جةالنتي(و) السبب(
 كوننا التخطيط ملستقبل معنيَّ, إنام يمكن )عليه بسبب سهم التعدمية انسلطان ل

  . إىل اخللف; إىل املايضً إىل األمام, وليس دائامًمن دائامنتحرك يف الز
كسبب (عظم َّوكام سبق أن ذكرنا; فإن النتيجة احلتمية حلدث االنفجار األ

, ولسهم الزمن الكوين, ولسهم الزمن ) أصل كل يشء,ّأويل بدئي رئييس
 هي املصري املحتوم للكون )للديناميات احلرارية, ولسهم زمن التعدمية كنتائج

حقيقي بارد  موت ;املتمثل بالتاليش أو التبخر, حيث ال يتبقى إال فضاء فارغ
م َصفر املطلق; فال طاقة, ومن ث ال)كلفن(أعظم, تصل درجة احلرارة فيه صفر 

فإن درجة حرارة الكون احلالية  وكام ذكرنا غري مرة;. ال حركة يف ذرات املادة
 dark energy ُاملعتمةالطاقة  بفعل ًا متسارعًا كلفن, ويتمدد متدد٢٫٧٢٨ تبلغ

, وبفعل ما تبقى من أثر ) كمحرك كويننالتي تعمل إذ(لبي ذات الضغط الس
 ومن ,مليار عام ١٣٫٧٩٨ النفجار األعظم, الذي حدث قبلاميل من قوة اث

  .َّاخلفيةالتأثري املحرك للطاقة 
وبالنظر إىل أن درجة حرارة الكون قد انخفضت منذ حلظة االنفجار 

من عرشة : ً هائالًا حتى اآلن مقدار−  مليار عام١٣٫٧٩٨  أي قبل–األعظم 
َّ فقد يستنتج البعض أنه ;٢٫٧٢٨ إىل كلفن )٣٧١٠×١(مليار مليار مليار مليار 

يتبخر ف ; املطلقَحرارة الكون الصفردرجة لن يميض وقت طويل حتى تصل 
ففي إثر . ايَّولكن علينا أن نتذكر أن توسع الكون مل يكن يف بدايته خط. وينعدم

حدوث االنفجار األعظم توسع الكون برسعة تفوق مليون مليون مرة رسعة 
َّ الرسعة اهلائلة إنام يرجع إىل سببنيا ذَا التوسعوكام نعلم; فإن هذ. الضوء قوة : ِ
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وما إن غدا الكون يف . االنفجار األعظم واخلالء الذي حدث فيه االنفجار

حتى تضاءلت قوة ) مرت  كيلو٢٤١٠×١يبلغ قطره قرابة (حجمه احلايل 
 ًارع متساًا متدديالكون يتمدد حالولئن كان ا. امليةث كي تصبح ًااالنفجار كثري

التي  (ُاملعتمةَّ; فإن سبب هذا التمدد املتسارع إنام يرجع إىل فعل الطاقة يانسب
. املية قوة هذا االنفجارث, وإىل ) يف املئة من نتاج االنفجار األعظم٦٨٫٣ نِّتكو

 بسبب الفعل ياالتوسع املتسارع لن يصبح انفالتَّوكام ذكرنا غري مرة, فإن هذا 
وتشري احلسابات, التي . دةر الباالسوداءالثقالة واملادة اجلاذب لكل من قويت 

 كلفن إىل ٢٫٧٢٨ أجريت إىل أن الكون سيحتاج حتى ينتقل من الدرجة
 هائلة يف كربها, إذ تبلغ ألف مليار مليار مليار مليار مليار ًالصفر املطلق مدة

ك عىل وكام سبق أن ذكرنا غري مرة, لن يكون هنال . عام)٦٦١٠×١(مليار مليار 
َّاألعظم لكوننا, ذلك أن احلياة ستزول البارد األرض من يشهد املوت احلقيقي 

الشمس  ئ, حيث ستنطففقط ًامليار عام تقريب ٤٫٦من كوكب األرض بعد 
  .وتتحول إىل قزم أبيض

א−٦ א מ
ملاذا أنقذت القوة النووية :  أن تساءلنا كام سبقولكن قد يتساءل البعض

)  وسهم الزمن−   الكون كام نوجد فيه− املادة(الزمان −  املكانَفة متصلةالضعي
 ?كي تسلمها إىل التعدمية, التي ستنتهي بالكون إىل التبخر أو العدممن الفناء 

من أجل إقامة احلياة عىل األرض وظهور : finality الغائيةقد جييب معتنق 
  .ق حكامء الغائيةَّإنه منط. اإلنسان كي يصبح لوجود هذا الكون معنى

 Marcus Aureliusوغستوسأوريليوس أنتونينوس أماركوس (لقد كتب 

Antoninus Augstus( )ِّسميو, )١٨٠− ١٢١ ).  بآخر األباطرة األخيارًا أيضُ
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, الذي )٢٧٥−٢١٤ (Aurlian »أورليان«مرباطور جيب عدم االلتباس باإل[

 واسمها الروماين, )٢٧٥−٢٤٠( Zenobia »زنوبيا«احتل تدمر, وأرس ملكتها 
تي أسست وحكمت , الJulia Aurelia Zenobia  »جوليا اوريليا زنوبيا«

مرباطور الصالح يف إل هذا انلقد كتب إذ]. ٢٧٢ و٢٦٧مملكة تدمر ما بني 
  ) ١١اجلزء السابع, الصفحة ( Meditations تأمالتكتابه 

 : أي;)Numquam aliud natura, aliud sapientia dicit: بالالتينية(
ص هذا القول أحد ِّلخُوي. آخر ً, وتقول احلكمة شيئاًأبدا  ًشيئاال تقول الطبيعة 

فإذا .  أحد مفكرهيا»وريليوسأ«, التي كان stoicism )٣(مبادئ الفلسفة الرواقية
الكون  اإلنسان كي يصبح هلذا َخلق الكون وجود كانت حكمة الطبيعة من

 ستةذا الوجود لإلنسان لن يمتد أكثر من َّا أن هَّمعنى; فإن ما هو مذهل حق
َّاللهم إال إذا كانت . غر من كامل عمر الكونِّ يف الص متناهٌ عام; جزءاتمليار َّ

مات أخرى غري منظومتنا الشمسية وهنالك حياة برشية من نوع ما يف منظ
                                                 

, portico الرواق stöikos من اليونانية, stoicus نيةمن الالتي( stoicism ةَّقيواِّالر  )٣(
ِّحيث كان يعل portico الرواق, Painted Portico »أثينة«باأللوان الشهري يف  الرواق َ م ُ

 Zeno of »زينو السيشيومي«مدرسة فلسفية, أسسها الرواقية إذن ): Zeno »زينو«

Citium) اإلنسان احلكيم جيب أن يكون َّوترى هذه املدرسة أن). قبل امليالد ٣٣٥− ٢٦٣ 
.  مع قوانني الطبيعةًاقِساو من االنفعاالت العاطفية, ال يتأثر بالفرح أو باحلزن, متًمتحررا

َّن أو. َّكام ترى هذه الفلسفة أن عدم احلكمة وارتكاب اخلطأ يستجران االنفعاالت املدمرة
لذا; فإن هذا .  احلاداحلكمة والفضيلة يميزان اإلنسان ذا األخالق الفاضلة والذكاء

ُّويعد . اإلنسان ال يمكن أن يصبح فريسة هلذه االنفعاالت َ  »نيكاِس َّلوشيوس أنايوس«ُ
Lucius Annaeus Seneca) من أكثر فالسفة هذه املدرسة شهرة) ٦٥ – قبل امليالد ٤ .

. ً سعيداكي جتعله −  إذا ما امتلكها اإلنسان −   الفضيلة تكفي بمفردهاَّ أن»نيكاِس«لقد أكد 
ٌّفالرجل احلكيم الفاضل عيص عىل سوء الطالع تامس املعرفة, الذي يتم الورأس احلكمة . َ

 .فقط عندما يكبح اإلنسان مجاح عواطفه, ويتحرر من انفعاالته
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  . كوان غري كونناأضمن جمرتنا, أو يف جمرات غري جمرتنا, أو حتى يف 

 لسهم املبدأ الثاين ًاكون املادة من اجلسيامت األولية انتهاكيمكن اعتبار ت
من ) أكثر طاقة حرة(فالربوتون أو النرتون أقل تعدمية . للديناميات احلرارية

أقل تعدمية من نوايت ) ُجسيم ألفا(َّكام أن نواة اهلليوم . الكواركات, التي تكوهنا
ن جزيء احلمض إول ويمكن الق. ُالدوتريوم اللتني تكونان هذا اجلسيم

َّكام أن .  أقل تعدمية من مكوناتهًمثال H٢N-CON-COOH الغليسنياألميني 
واخللية احلية, . الربوتينات واحلموض النووية أقل تعدمية من مكوناهتا

 هذا االنتهاك ولكن. اموكذلك اجلسم احلي أقل تعدمية من مكونات كل منه
َّ ذلك أن.لسهم التعدمية هو ظاهري وموضعي  رافقه ًان املواد املذكورة آنفُّو تكَ
ولئن كانت احلياة قد نشأت, وتطورت كي . زيادة تعدمية الكون كجملة مغلقة

ها وتطورها انتهاك ظاهري لسهم َءَّتبدع الكائنات احلية كافة; فليس ألن نشو
 ألن سريورة تكون الكائن احلي ًالديناميات احلرارية فحسب, بل أيضزمن ا

متكن احلياة من توليد حياته القصرية مل تكن لتحدث لوال مة ووالدته وديمو
بطاقة كيميائية ) يف السواد األعظم من األحياء( متمثلة بقائهاِالطاقة الرضورية ل

 األدينوزين بثالث فسفاتحيوية خمتزنة عىل نحو أسايس بمركب يعرف 
adenosine triphosphate) (ATPة فنشوء احليا. , الذي يقيها من املوت

 ولكن ياريورات تنتهك سهم التعدمية موضع الكائن احلي سبقاءوتطورها و
  . جملة مغلقة يف تعدمية الكون كمكافئةعىل حساب زيادة 

 ٢٥٠و ١٠٠ قبل ما بني Homo sapiens اإلنسان العاقللقد ترافق ظهور 
َوهب اإلنسان بموجبها, immergent phenomena ظاهرة انبثاقيةمع  ألف عام ُِ 

 يا هذه الظاهرة االنبثاقية بيولوجوتتمثل). فِّ أصل اإلنسان للمؤلانظر(عقل ال
  :بأربع خاصيات أساسية متيز اإلنسان من سائر احليوان, وهي
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  . وتعقد بنيتها,neocortex اجلديدةضخامة نمو القرشة الدماغية  −١
  .تقابلية إهبام اليد مع بقية األصابع −٢
  .جرة وللثنيتني الصوتيتنيْنَ للحثالثية األبعاد الالبنية الفراغية −٣
  .انتصاب القامة −٤

َلقد وهب اإلنسان العقل نتيجة خلق هذه اخلاصيات فيه َ, ووهب معه قانونه ُِ ُِ
بثاقية فالعقل ظاهرة ان. األخالقي, الذي صان اإلنسان حتى اآلن من االنقراض

وجد يف أي فالعقل ال يثم  منها ال يمثل العقل, ومن ياَّمن هذه اخلاصيات ألن أ
 ظاهرة ًاملاء مثال. [من تساوق بعضها مع بعض و,منها, بل انبثق من جمموعها

]. اللذين يكونانه) اهلدرجني واألكسجني(انبثاقية ال نجد خصائصه يف العنرصين 
الذهنية حيث تتولد (واللغة, هي األخرى ظاهرة انبثاقية بطبقتها العميقة 

, التي هي جمرد تعبري عن الطبقة ) واللساناحلنجرة(, وبطبقتها السطحية )األفكار
الديناميات احلرارية ستمرار اللغة كي تنتهك سهم زمن اويدفع الفكر ب. العميقة

, التي تعرب عن فكرة من )اإلقالل من عدد الكلامت(بضغط الكلامت والتعدمية 
َقل ود فخري الكالم ما. األفكار َّ كرة ما فوبطبيعة احلال, ال نستطيع التعبري عن . ّلَ

هذا هو و. يا جلًا إذا كانت واضحة يف ذهننا وضوحَّ; إالًاَّإال إذا كنا نفهمها جيد
إذا : ولقد قيل عن اللغة الفرنسية. شأن السريورات الفكرية لدى أفراد البرش كافة

 Ce qui n'est pas clair, n'est pas ةي; فهو ليس بالفرنسًاواضحالتعبري مل يكن 

frarçais .الفكرة ينتهك سهم التعدمية َّن ضغط الكلامت وإيضاح صحيح أ
 إال أن هذا الضغط واإليضاح يتطلبان سريورات ذهنية تقتيض استهالك ,ياموضع

  . األمر يزيد من تعدمية الكون ككل وهذا,ATPطاقة كيميائية حيوية عىل شكل 
ٍ فهنالك سهم زمن;إلنسانلُوهب ) ظاهرة انبثاقيةوهو ( العقل  دامماو ُ 
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َّإن سهم الزمن . ; أي إدراك الزمنpsychological-perceptualنفيس إدراكي 

َّالعقيل هذا ينشأ من حقيقة أننا نملك احلس بأن إدراكنا ليس سوى حركة  َّ
َّإن توقع ). املستقبل(, متجهة نحو املجهول )املايض( باملعلوم ًبدأ دائام تمستمرة,

 كيشء ما يتحرك ً النفيس, الذي يبدو دائاماملستقبلِّاملجهول يكون ما يمكن تسميته 
 ,سقاطية مرتسامته اإلُ يف مرآة تعزز الذاكرةًويامثل هذا اليشء خياال. رء نحوهامل

 ًايس اإلدراكي يقيم ترابطفسهم الزمن النف. متمثلة بالرغبات واألحالم واآلمال
 ما ًوغالبا. ه خلفه, وبني ما سيأيت وما يزال أماموأصبح بني ما مىض من حياة املرء

َّبيد أن سيطرتنا عىل املستقبل تظل جمرد . حتدد إرادة املرء وثقافته وبيئته هذا الرتابط
 إذا ما متت مقارنته ًاويبقى هذا التحكم ممكن.  حتكمه عوامل متفاوتة,ختطيط

وكام يقول . ًا مهام كان صغري ماًاذي يستحيل علينا أن نغري فيه حدثباملايض, ال
  : يف رباعياته»عمر اخليام«

ُوخت« ِ أصابع القدر املتحركة; وما ُّطَ ُ
  ًمكتوبا, ن يغدوإ

“ The Moving Fingers writes;  
 and, having writ  

 ُّفال كل. ٍحتى تنتقل إىل سطر ثان
 ,َطنتكِ فُّ وال كلَقواكَت

 moves on: nor all thy Pity nor 

 Wit  
َغرهيا لتعود إىل الوراء كي متحو ُسي
 .ٍسطر َ نصفولو

shall lure it back to cancel half  

a Line  
ُإن كل د َ َموعكَّ  منها ولو َزيلُ تْ لنِ

  »ًكلمة واحدة
Nor all thy tears wash out a 

Word of it”.  
  )١١٢٢ − ca ١٠٤٨( »عمر اخليام«

Translation by Edward FitzGerald (1809−1883) 
  .)١٨٨٣−١٨٠٩( »الدرييتزغدوارد فإ«: لرتمجة من الفارسيةا
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  املهارة اللغوية يف التواصل

 )∗(مازن املبارك. د.أ

ً رصفا; يكتفي بالوصف ياًلست أريد هلذا البحث أن يكون بحثا نظر
ُوالتنظري والتخطيط, ولكني أريد له أن يتبع الوصف بالتطبيق, والتفكري 

إن الكتابة عن املهارة اللغوية يف ضوء  . باحلديث عن التنفيذ العميلالنظري
ية  أي بالناحية العمل,لصلة بالواقعية أن تكون شديدة اّبد  ا التواصلية المهمته
 . بالفكرةَلحق العملُ أو تَ العملَ الفكرةُعـِبْتُالتي ت

 املهارة واللغة والتواصل, فام ّوأبدأ ببيان املراد من العنوان, وهو يضم
 ي بالتواصل?ِنْعَناملهارة? وعن أي لغة نتحدث? وماذا 

. َمهر اليشء, ومهر فيه, ومهر به:  فهي احلذق واإلتقان, يقالأما املهارة
نعه عادة عنده, أي هو ُحتى إذا مهر فيه أصبح صواملاهر هو من أتقن ما يصنعه 

ّالصانع الذي يأيت باليشء متقنا جيدا دون أن يتكلف ذلك, ودون أن جيد يف  ً ً
عمل دون التفكري املجهد د عىل القيام بالّاملاهر هو من تعو. ّالقيام به مشقة عليه

إن املاهر ! , أي إن اإلتقان أصبح عنده عادة)١(ّفيه أو دون بذل اجلهد واملشقة
ّهو الذي متكن يف فنه, وأن تتمكن يف اليشء يعني أن يصبح اليشء سهال هي ً ّ ًنا ّّ

                                                            
 .٣٠/٤/٢٠١٤ الدكتور مازن املبارك هذه املحارضة بتاريخ عضو جممع اللغة العربية بدمشقألقى   )∗(
 . دون املشقة وبذل اجلهد:أو  )١(
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ك, وأن خيرج أو يصدر عنك, أو يأيت ِ بنانَ يمينك وطوعَلكُعليك, أن يصبح م

ُرج النفس ال كعىل يدك كام خي وخالصة ما سبق بإجياز أن . ّلفة وال مشقة فيهَ
 .ّاملهارة إتقان بال مشقة: نقول

وأما اللغة فلست أريد الوقوف عند ما ذكر هلا من تعريفات وحدود 
وقة  أم مكتوبة مرئية ومقروءة, أم منطة,ي ألهنا سواء أكانت رمزية إشار,نظرية

 . البحث هو التواصلمسموعة, فالغرض منها يف إطار عنوان 
هي اجلرس ف, ً أو مسموعةًمكتوبة, ً أو كلمةًا كانت, إشارةواللغة أي

ي, بل لو انطوى أحدنا ِّل واملتلقِب, أي بني املرسَالواصل بني املتكلم واملخاط
ن اللغة هي إ إىل نفسه, أي ّ يفكر فيه لوجد اللغة أداة حديثهعىل نفسه وتابع ما

وتبقى اللغة حبيسة . ام هي أداة أو صوت فكرنا الناطقأداة تفكرينا الصامت ك
فإذا أراد أن ينتقل ليتواصل ! ّالنفس ما دام اإلنسان يفكر أو يتواصل مع نفسه

 األنا من ستكون اللغة هي أول خطوات انطالقةأي مع اآلخر, فمع غريه, 
 واللغة ,يّل واملتلقِ, هي الطريق الواصلة بني املرس..ّفرديتها التصاهلا باآلخر

 من منظومة صوتية ذات أنساق اصطلح القوم َليست يف حتقيق هذه الصلة أكثر
ومن اجلدير بالذكر أن نشري إىل أننا . أو الناطقون هبا عىل ألفاظها ومعانيها

ّوصفنا اللغة هنا بالصوتية ألننا نريد أن نخصها باحلديث بوصفها  ) ًكالما(ّ
 . الناسّيتواصل به الناس كل

ًة كالما أي أصواتا يشمل اللفظ الشفهي يف املحادثات, وكون اللغ ً
ُويشمل القراءة التي تتطلب الفهم الشديد ملا يقرأ أو يسمع, وتشمل  التعبري َّ

 منها صفاته ٍّ لكل وّالذي يتطلب النطق السليم للحروف والكلامت والرتاكيب,
ّالة عىل  د, ما سبقِّوبذلك تكون املهارة اللغوية شاملة لكل. ورشوط نطقه
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ً نطقا يف احلديث أو الكالم, وسالمة يف القراءة, وسدادا يف ,احلذق يف اللغة ً

ّالفهم ملا يسمع أو يقرأ, وصحة يف التعبري عن املراد وهي األمور التي يدعو . ُ
 .االجتامع البرشي إىل احلاجة إليها

غ ًوملا كانت اللغة منظومة قائمة أصال عىل نظام حيكم بناء مفرداهتا وصي
 فإنه ينبغي لنا أن ,ألفاظها وقواعد تراكيبها مما يعرف بني العلوم بالرصف والنحو

  هبا اللسان البرشي هي تلك التي ينطقجتامعاال نبني هنا أن اللغة التي حيتاج إليها
إن التواصل . أو يكتب هبا القلم دون كبري عناية بام وراء ذلك من علوم وقواعد

وهذا يعني أن املهارة يف !  نفسها ال إىل علومهااالجتامعي حيتاج إىل اللغة
التواصل اللغوي, وهي التي نسعى إىل بلوغها, ليست بالعناية يف علوم اللغة, 

ّكة نفسية أو عادة َبل يعني أن اهتاممنا جيب أن ينرصف إىل اللغة التي هي مل
ودنا يف لسانية وهو يشء آخر غري اهتاممنا بعلوم اللغة التي يأخذ تعليمها كل جه

فرق كبري بني من يتقن اللغة بامتالك ملكتها وبني من َوإنه ل. املدارس واجلامعات
ّورحم اهللا ابن خلدون الذي فرق بني معرفة قوانني اللغة, وهي ! يتقن اللغة
بني من يعرف صناعة إنه الفرق !  وبني معرفة اللغة وهي ملكة,بةَصنعة مكتس

ً يعرفها عمال وال تطبيقا, وأذكر أنني من الصناعات معرفة نظرية وعلمية وال ً
نت ّبيو! تاحها بأيدي النحوينيكتبت منذ أربعني سنة أن املشكلة اللغوية ليس مف

ّأن الذين بحت أصواهتم بالشكوى من ضعف املستوى اللغوي خيطئون الطريق 
ّحني يبحثون يف حل املشكلة عىل أهنا يف مناهج النحو, وخيطئون يف حكمهم 

 .ون النحاة ويتهموهنم بكوهنم السبب يف ذلك الضعفحني هيامج
مون القواعد النحوية, وحيققون النجاح يف امتحاناهتا, ّإن آالف الطالب يتعل

ْوقل منهم بل ندر من يملك لسانه أو حي ُ  !ّ بعربية واضحة صحيحةَن احلديثِسّ
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إن اجلامعات ميادين لتعليم العلم, وللتدريب عىل البحث العلمي, ولكنها 

 !مل تنجح يف إكساب الطالب املهارات اللغوية
إن تعليمنا يف املدارس واجلامعات ال هيتم باملهارات اللغوية االهتامم 
الكايف وإنام هيتم باملهارات العلمية اخلاصة بعلوم اللغة ال باللغة نفسها, 

ها أو رصفها أو بالغتها, وإن َ نحوتووسيلة التواصل هي اللغة نفسها وليس
ها روافد يفيد منها صاحب اللغة يف حتسني لغته, ولكنها ليست ُّه كلكانت هذ

, إهنا تأيت يف مرحلة تالية ياًهي اللغة أوال, وليست هي التي توجد اللغة ثان
الكتساب اللغة, وعند ذلك تكون مفيدة لرفد اللغة أو ترميمها أو حتسينها 

 .للغة والتواصل هباوليست تلك العلوم هي الوسيلة إىل ممارسة ا. وجتويدها
ّبد منها يف كل اجتامع برشي, إهنا تبدأ منذ أن  إن املهارة اللغوية حاجة ال

يكون مع اإلنسان إنسان آخر, لذلك ذكرت يف القرآن الكريم بعد خلق 
 ]٤ – ٣: الرمحن[ l m n  o p z }: اإلنسان مبارشة فقال تعاىل

 .سيلة إىل التواصلفال يتحقق لإلنسان اجتامع إال باللغة التي هي و
ً وصاال ومواصلة وتواصال,واصله: ّاصل فهو ضد التقاطع, نقولوأما التو ً 

ّأي واصل كل منهام اآلخر, فصيغة التواصل ببنائها تدل عىل التشارك وعىل أن 
والتواصل . ية اجتامعِْنفعلها ال يصدر من فاعل واحد, إهنا صيغة اشرتاك وب

 .ة بني املتكلم والسامع, أو بني املرسل واملتلقياللغوي يعني الصلة عن طريق اللغ
 وسائله املختلفة واملتنوعة, فإن اللغة عامة والصوتية لوإذا كانت للتواص

ًثرا وأرسعها أمنها خاصة هي أرحب الوسائل مدى وأبعدها مسافة وأبلغها 
ًوصوال وأكثرها انتشارا وأسهلها نرشا لألفكار ً  وقد اعتمد اإلعالم يف خماطبة. ً

ة ومكتوبة مقروءة, الناس عىل استخدام أنواع اللغة كلها من صوتية مسموع
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ّومصورة ملونة  . ّ ومتحركة مشاهدة, ليستثمر مجيع أنواعها يف تواصله مع املتلقنيّ

َونحن نعنى باللغة املنطوقة كام نعنى باللغة املكتوبة  منهام وظيفة ٍّ ألن لكل,ُ
 هبا التواصل مع األسالف واملاضني ّلتي يتميف التواصل اإلنساين, فاملكتوبة هي ا

الذين مل نعد نسمع أصواهتم, أولئك الذين تركوا لنا إرثهم وثقافتهم وعلومهم 
ى املهارة فيها ألهنا وسيلة َّتوخـنّة املحكية فمكتوبة, وأما املنطوقوأفكارهم 

 ٍّوال جيوز أن هنمل واحدة عىل حساب األخرى, فلكل. تواصلنا مع املعارصين
ُ منهام أهلها, وإين أعزو بعد الكثريين عن اإلحساس ّمنهام موضعها ولكل

أعزوه إىل باالنتامء الفكري والثقايف بل القومي عامة واللغوي خاصة إىل األمة, 
وتراث !. ّهم ومجد إحساسهمَبَسَ نَّ مما بت,همتّسيلة اتصاهلم برتاث أمضعف و

ً تفاعل مع بيئتهم مكانا, ومع األمة هو ما أنتجه سلفها من فكر وثقافة بعد ٍ
ّعرصهم زمانا, وتلقته األجيال املتتالية وأضافت إليه ما أنتجته واستحدثته من  ً
ّفكر وثقافة, فكان كل ذلك هو إرث األمة الذي جيسد شخصيتها ويظهر 

 عليها الصلبة التي تقف عليها والتي تبنيّها املميز, ويقدم هلا األرض َطابع
تها, وهذا ما يضمن استمرار أجيال األمة عىل نسق حضاري ّوتستمد منها ثواب

نك عىل صنع املستقبل, ينبغي لك أن تعرفه, وأن ْيِعُيإن الرتاث ماض . واحد
َّتتصل به, وأال تتحجر عنده, بل استلهمه وجتاوزه  لتصنع املستقبل, وال هتجره ّ

لتجد أنك أصبحت من أمة أخرى لئال تنقطع عن أصلك وجذرك وتارخيك 
 !غري أمتك

ّإن اللغة هي احلبل الذي يشدك إىل جذرك, ويبقيك يف حضن أمتك, 
ًويبقي أمتك قلبا نابضا يف وجدانك, أو وجدانا نابضا يف قلبك ً ً ً. 

ة حريصة عىل استمرار حياهتا واتصال حلقات تارخيها أن ّال جيوز ألم
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سار إىل فهم ًهتمل واحدا من املسارين; مسار املهارة يف فهم املكتوب, ألنه امل

املايض واالتصال به, ومسار املهارة يف املنطوق, ألنه املسار إىل فهم احلارض 
ّوهذا ما جيعلنا ال نقبل اللغة العامية مكتوبة حتى ال تصبح يف يوم . والعيش فيه

ًمن األيام حاجبا بني أجيالنا القادمة وبني تراث أمتهم الذي مل تكتب كلمة منه 
ّتبت ملا فهموها ألن لكل عرص عاميته, ولكل جمتمع ُو كول! ّأو فيه بالعامية

ّعاميته, ويكفي أمة العرب ما مر يف تارخيها من تدمري ومتزيق, ومن تفرقة  ّ
 .وتفتيت, ومن انحراف وضالل وفرقة وضياع

دة فألن هذا املستوى من َّونحن حني نتطلب املهارة يف اللغة املنطوقة املوح
األفراد يف املجتمع الواحد, وبني الشعوب يف اللغة هو سبيل التواصل بني 

 .العرص الواحد, وبني األجيال يف األمة الواحدة
إن اللغة هي أداة التعبري عن حاجات الناس اليومية, وهي الوعاء الذي 

وهي . ها وجتارهبا إىل األمم الالحقةُتنتقل به خربات األمم السابقة وعلوم
فكري واملخزون احلضاري عىل مدى املستودع الذي يرتاكم فيه احلصاد ال

ه نريد أن تبقى لنا لغة واحدة النسق عرب األزمنة واألمكنة, ِّالدهور, ولذلك كل
ّال متزقها العاميات وال تفرق بني الناطقني هبا وحسبنا ملعرفة مدى قيمة اللغة . ّ
كام يكفي لنعرف خسارة ! ة لغة?َّمَأن نتصور كيف كان يكون العامل لو مل تكن ث

ّألمة يف تعدد لغاهتا وعاميا ّهتا أن نتصور كيف كنا نكون لو كان لكل قطر عريب اّ
ّلغته املحلية اخلاصة به? وكيف لو كانت لغة القطر الواحد تتغري وتتحول من  ّ

 !عرص إىل عرص?
 عىل ِه, واإلنشاءِمْهَغية فُبإن املهارة املطلوبة هي مهارة قراءة املكتوب 

 وبقاء االتصال, وأما املهارة يف النطق فاملطلوب منها كفل االستمرارته, لنْمَس
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َّهي املهارة يف اللغة املنطوقة املوحدة التي يفهمها العرب كلهم, كام يف لغة 

 .مقاالت الصحف ونرشات األخبار
ّئ أو يغالط من يدعي أن العامة ال وخيط َّتفهم هذه اللغة السهلة امليرسة من ّ

ون اليوم يف املحارضات واألحاديث, ألن العامة يف العربية التي يستعملها املثقف
مجيع بالد العرب يفهمون ما يصدر عن العواصم العربية من نرشات األخبار, 
ّولو أذاعت بعضها أخبارها بلهجاهتا العامية ولغاهتا املحلية جلهل أكثر العرب  ّ

ّع ذلك أدعياء العروبة والقومية من دعاة العامية ونَيْلَف! ما يذاع ّ ارشهيا يف ِ
 ! معامجهم ويف كتبهم ويف إعالمهم

 يف الفكر والشعور, لذلك ينبغي ياًوال قيمة للغة إذا مل حتقق تواصال إنسان
دة يف األمة, وهي وسيلة انتقال املعرفة من جيل إىل َّهلا أن تكون واحدة موح

ة عرب العصور, ولوالها لبدأت معرفة َّجيل, أي هي التواصل بني أجيال األم
إهنا وسيلة التقارب اإلنساين بني األمم, وسيلة !  جيل من الصفرِّ قوم يف كلِّكل

االتصال يف األمة الواحدة بني الشعوب يف العرص الواحد, وبني األجيال عرب 
العصور, ووسيلة التواصل االجتامعي بني األفراد يف املجتمع الواحد, ويف 

ة واحد إال باللغة الواحدة اجلامعلمة بني أبناء الوطن اُالوطن الواحد, وال حل
 .ها وأدياهنا وانتامءاهتابقاته وأطيافه, مهام اختلفت أعراقلكل أبنائه وط

ّوقد فرق القدماء بني املهارة يف الكتابة واملهارة يف الكالم أو النطق, ففي 
 وهو ما أطلق عليه عند ,ًكتاب أدب الكاتب البن قتيبة مثال باب لتقويم اليد

وعنده باب آخر هو باب . ّاب اخلط أو باب اهلجاء ويعنون به اإلمالءالكثريين ب
 . بام يتصل بموضوعات النطق واللهجات, وهو باب يعنىتقويم اللسان

لفهم ومهارة اوإن املهارة يف اللغة املنطوقة تتضمن مهارة االستامع و
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َّوال تتحصل هذه املهارة إال بالس. الكالم واإلفهام  ,ملامرسةامع والتدريب ثم اّ

ِّوممن يسمعون? من إعالم ال يعل! َّأما السامع فأجيالنا اليوم حمرومة منه م, أو ّ
 !م ال يتقن, أو بيئة فاقدة لغتهاِّمعل

ّوأين يتدربون? وساحات التدريب يف املدارس واجلامعات هتتم بالقواعد 
املحادثة أو  فيها االهتامم باللسان أو التدريب عىل َرَدَ ون,عنى بالفكرُالنظرية وت

 وأين يامرسون هذا السلوك اللغوي القائم عىل التواصل بلغة سليمة ,احلوار
 يشء بيئة أو ساحة تصلح للتدريب ّ وقد أوجدنا لكل?األداء واضحة الفكر

 أو كرة يلعب هبا أو , سيارة يتدرب عىل قيادهتايشء سواء أكان ذلك ال,عليه
 حتى يف ساحاهتا  حياة النشء إال اللغة فقد تاهت يف, ألعابغري ذلك من

وهي يف أشد احلاجة إىل ساحات للتدريب ! الطبيعية يف املدارس واجلامعات
 ألننا ,ّواملامرسة, وللتوجيه والتصحيح واإلرشاد, حتى ال تنحرف أو تضل

 .ّعادة صامء عمياء ً مبرصا الياًيد اللغة سلوكا واعنر
 يرسلهم أهلوهم إليها, ,لقد كانت البوادي ساحات تدريب ألبناء العرب

فإذا عادوا إىل  .ّوكان األعراب الفصحاء قدوة صاحلة يسمعوهنم ويقلدوهنم
حتى بلغوا درجة املهارة يف سلوك .. احلوارض سمعوا آيات القرآن وأبيات الشعر
ًلغوي بلغ الغاية سامعا وفهام وحتدثا وإفهاما ً ًّ  بل أصبح ,ولكن ذلك مل يستمر. ً

ً ثم أصبح االهتامم منرصفا ,ً واهتامما بالقواعد النظريةٍ تلقنيَدروسالتعليم يف املدن 
فيه إىل اإلعراب وما إليه, ونيس الغرض من النحو ومن اإلعراب حتى أصبح 
ّكثريون ممن يتقنون اإلعراب النحوي عاجزين عن اإلعراب عام يف نفوسهم من 

 وها وظلواّلة هلا فضيعذوا النحو واإلعراب آ اخت;خواطر وأفكار بلغة سليمة واضحة
 !!لقد غرقوا يف علوم اآللة وعلوم اللغة ونسوا اللغة نفسها !!ّمتمسكني بآلتها
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ىل معلمي العربية كيف نقلوها من ى عَعَورحم اهللا ابن خلدون الذي ن

وكيف تركوا إتقاهنا يف نصوصها وأمثلتها إىل ! وهنا ملكة إىل جعلها صناعةك
 !املنطق واجلدلإتقان علوم تقوم عىل قوانني 

 يسمع الطالب ً يف مدارسنا وجامعاتنا كم ساعةَِيصْحُأال جيدر بنا أن ن
ّعندنا لغة سليمة? وكم ساعة يتحدث فيها بلغة سليمة أو يتدرب عليها? وكم 
ًمرة يكلف كتابة موضوع حمدد? وكم مرة يكون املوضوع متصال بحياتنا  َّ َّ

ّ أهم أسباب ضعف املتعلمني يف اللغة ّاملعارصة? إن انعدام ذلك أو قلته هو من
ّومع ذلك نرى النقد يوجه يف أكثر األحيان .. ويف التعبري ويف التواصل اللغوي 

ًإىل النحو ويصبح هجوما عليه موضوعا ومنهجا وتدريسا ً ً منا أن ِوقد عل!! ً
ّالنحو ال يعلم اللغة وال يوجدها ولكنه يرممها ويصححها بعد أن توجد ّ ّ. 

وال مهارة يف اللغة إال إذا أصبحت عادة غري حمتاجة إىل التفكري وال إتقان 
ِّفيها, وهل يقوم املتحدث حني ينطلق لسانه باللغة وبلغته األم خاصة باستحضار 
األلفاظ أو املفردات, والتفكري فيام ينبغي أن تكون عليه من حركات اإلعراب, 

 منرصف بذهنه إىل رشح ومن ترتيب يف اجلملة أو الرتكيب, وهو يف الوقت نفسه
 ?هالفكرة التي يعرضها يف حديث

ذلك ت أسلوهبا يف التواصل, وللعربية ك لغة من اللغاّوال شك أن لكل
أسلوهبا أو أساليبها التي تستعني فيها باأللفاظ واملعاين أو بالشكل واملضمون 

ب يف  املخاطَهن ذإلخراج كل فكرة بام يناسبها من أساليب التعبري ليبلغ املعنى
ّ وما سميت البالغة يف العربية بالغة إال ألهنا حتقق مهمة اللغة ,أحسن صورة ّ

ً املخاطب أو أعامق نفسه بلوغا مؤثرا غري َالتي هي بلوغ املتكلم بفكرته ذهن ً َ
إنه يريد من وراء اللغة أن يوصل ... مكتف بإسامعه املعنى أو إيصاله إىل أذنه
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  ]٦٣: النساء[ k l m  n o p z } األثر إىل أعامق النفس,

ّوإن املهارة يف التواصل تعني أنه ال يصح الوقوف يف استعامل اللغة عند 
ّجمرد اإلفهام أو اإلبالغ كام يقول بعض املتحدثني, فلقد سمعت غري مرة يف  ّ

ْ مفردة أو لغة بلغتّندوات وحماورات من يقول إن أي ّ ما تريد أو عربت عن ّ
بيان اخلطأ فيه, وخاصة ر جيب التوقف عنده ووهذا أم! كيفحاجتك فهي تك

تنا العربية التي وصلت العناية باإلبالغ فيها إىل أن جعلت البالغة يف لغة كلغ
وجعلت وصول املعنى من ... فيها مشتقة من وظيفة اللغة التي هي اإلبالغ

وقد قال أحد بلغاء العرب . املتكلم إىل املخاطب يف أحسن صورة هو البالغة
ّهو العنايبمرة, و ّ من أفهمك حاجته فهو بليغ, فعلق اجلاحظ عىل َّ كلَّن إ– ّ

ًقوله شارحا ومبينا فقال  من أفهمنا حاجته بالكالم امللحون ّرد أن كلُ إنه مل ي:ًّ
ّواملعدول عن جهته واملرصوف عن حقه أنه حمكوم له بالبالغة كيف كان, 

ّاء السنور غة الفرس وصبل نحن نفهم عن مححم... نا عن النبطيْمِهَونحن ف
ّلبالغة هي جمرد الفهم فقد ن جعل اَوم. ًلكلب كثريا من حاجاتهوعن احلامر وا

ُه سواء وكَّجعل اخلطأ والصواب واإلغالق واإلبانة كل  !!ًه بياناَّلً
وقد لفت البالغيون العرب النظر إىل وجوب معرفة املتكلم ألقدار املعاين 

 ,نها وبني أقدار السامعني أو املخاطبني وأن يوازن بي,وألساليب الكالم
ار الكالم عىل أقدار املعاين, واختالف األحوال والظروف حتى يقسم أقد

  .)٢(م أقدار املقامات وأقدار املستمعني عىل أقدار احلاالتسقوي
 ,نه ما يف قلبهُوقد جاء يف لسان العرب أن البليغ هو الذي يبلغ بعبارة لسانه ك

ام يف النفس والبيان عن املراد, وما قيمة اللغة إذا مل تقم وذلك هو اإلعراب ع
                                                            

 . وما بعدها١/١٣٨ انظر تفصيل ذلك يف البيان والتبني )٢(
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 م وسامع? ِّوهل للغة وظيفة أخرى غري اإلبالغ وهو تواصل بني متكل! بذلك?

 .إن أفضل صور التواصل هو أن يبلغ املتكلم بام يف نفسه نفس املخاطب
ن البالغة م«: ّوهذا ما عرب عنه أبو هالل العسكري حني ذكر البالغة فقال

. ّبلغت الغاية, إذا انتهيت إليها, وبلغتها غريي, ومبلغ اليشء منتهاه: قوهلم
ُفسميت البالغة بالغة ألهنا تنهي املعنى . واملبالغة يف اليشء االنتهاء إىل غايته ِّ

ّ ومن أين للجيل العريب الناشئ اليوم أن يتقن .)٣(»إىل قلب السامع فيفهمه
ُآماد من البعد وكثافة من احلجب? لقد التواصل بلغة أصبحت بينه وبينها  ُ

 :حجبه عن إتقان لغته اليوم أسباب كثرية منها
اإلعراض عن القراءة, وقد شغلته عنها املسلسالت والشابكة  −١

 .وكثري من مغريات احلياة املعارصة) نرتنتإلا(
الفقر يف الثروة اللغوية, والفقر يف املحفوظ من نصوص القرآن  − ٢

 .واألدب والشعر

 .ر يف فهم املسموع واملقروءالقصو −٣

 .العجز عن تلخيص ما يسمع أو يقرأ −٤

 .ّعدم املباالة باللغة العربية, وعدم االهتامم بصحتها أو سالمتها −٥

 .ّغلبة اللغة العامية عىل ساحات حياتنا اليومية −٦

 .غياب القدوة اللغوية الصاحلة يف اإلعالم, ويف املدارس واجلامعات − ٧

م حتصيل املهارة يف اكتساب اللغة باملامرسة ص هذه األسباب يف عدّوتتلخ
 العرب لغتهم وجعلتها سليقة هلم, فنحن نفتقر تبكوننا فقدنا البيئة التي أكسب

يف بيئتنا املعارصة إىل لغة صاحلة لالقتداء إذا سمعت, ونفتقر إىل خمزون من 
                                                            

 .٦: كتاب الصناعتني)٣(
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ذا َّ فأنى لنا مع ه, عن املسموعغني حمفوظهُمن األدب الرفيع الذي ياملحفوظ 

ًالفقر الشديد أن حيصل أبناؤنا سليقة أو أن يامرسوا سلوكا لغو  !ً سليام?ياّ
ُلقد غابت القدوة عن املتكلم; فلم تعد أذنه تسمع ما يصح أو جيم  ومل ,لّ

 .ّتعد يف ذاكرته نصوص حمفوظة متده أو ترفده أو تغني لغته
 :أملّلقد مر اكتساب العرب لغتهم عرب تارخيهم بمراحل جديرة بالت

ً صغارا وينطلقون للعيش يف  هيجرون احلوارضاملرحلة األوىلكانوا يف 
 .البوادي فيتنفسون أنظف هواء ويسمعون أفصح لسان

 واملدن مرحلة حفظوا  بعد االستقرار يف احلوارضاملرحلة الثانيةوكانت 
ب وأمثال, فكان من َطُ وخّفيها ما وصل إليهم من شعر وقرآن وحديث نبوي

ّرية متد صاحبها بمعني من نامذج لغوية استقرت يف ذاكرته وكانت كل ذلك ذخ ّ
حفظوها ينسجون عىل منواهلا, ّتزداد غزارة كلام تقدم هبا الزمان, فكان الذين 

ت هذه املرحلة إىل أواخر َّواستمر... ون عليها مما تفيض به قرائحهمضيفُوي
ليبهم تفاوت ثقافاهتم العرص العبايس الذي كان املتحدثون فيه يتفاوتون يف أسا

 ... وبيئاهتم ودرجة تعلمهم
عنارص وشعوب وأمم, وبدأ فيها  التي غلبت املرحلة الثالثةوجاءت 

ّالطابع العريب الفصيح ينحرس, وبدأت طريقة التعلم واالكتساب اللغوي 
ّتنتقل من تعلم اللغة واكتساهبا إىل تعلم علومها فكثرت كتب الرشوح .. ّ

 ُمل يعد اكتساب.. ًوأصبح العلم حدودا وتعريفات. يشوالتعليقات واحلوا
ًاللغة ممارسة وال تقليدا للناطق هبا, ومل يعد حفظا لروائع األدب بقدر ما هو  ً

ًوأصبحت اللغة نحوا, ... حفظ للحدود والتعريفات واملتون واملخترصات
 وجاءت يف عرص ,وضاقت عىل الناس أبوب الكالم.. ًوأصبح النحو إعرابا
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ّ فتوزعت أمتنا بني طرائق منها القديم الذي يتابع املرحلة الرابعةضة العربية النه

, ومنها ...طريقة احلفظ للمتون والشعر التعليمي واالهتامم بالنحو وباإلعراب
 .ّالذي يقلد ما وصل إليه من طرق تعليمية مستوردة

ا م الطالب يف املدارس واجلامعات علوم اللغة وقواعدهّونحن اليوم نعل
 !مهم اللغة نفسها وال كيفية اكتساهباِّوال نعل

 ;لذلك ما زلنا نشكو اليوم مما شكا منه أسالفنا منذ ما يزيد عىل مئة سنة
إننا نشكو من ضعف العربية عىل ألسن الناس, وهي شكوى قديمة زاد عمرها 

ُعىل قرن ونصف, وسجلتها تقارير رسمية ر فعت إىل املسؤولني يف مرص, ّ
   )٤(ها كتب التاريخ الثقايف لذلك العرصوأشارت إلي

مني وأقالم الكتاب ّلقد أصبح الضعف يف اللغة العربية عىل ألسن املتكل
 كسائر القضايا العربية مل ة يف البالد العربية, بل أصبحتَّامقضية اجتامعية ثقافية ع

ً مرضا مزمنا, وأصبحت كغريها ذات موسم ترتفع األصوات  أن صارتتلبث ً
 احلني واحلني ثم ختفت وختتفي مع ما خيتفي من أمراضنا االجتامعية حتت فيه بني

 وقضايانا األخرى التي تتجدد ويطوي بعضها ِّ املتجددةأمواج حياتنا ومشكالتنا
ّبعضا دون أن ينتهي ملف إهنا تصبح حلقة يف سلسلة !!  قضية واحدة منهاً

ي تتخذ شكل الندوات أمراضنا العربية املزمنة, أو قضايانا ومشكالتنا الت
ّرضية املتكررة املتجددة التي نجرتها سنة بعد سنة يف َواملؤمترات بل النوبات امل ّ ّ

ّاجتامعات متكررة ختتلف أمكنتها وأزمنتها وشعاراهتا ولكنها ال تقدم وال تؤخر, 
ُوال تتقدم وال تتأخر, وتكون حصيلتها أسفارا من قرارات أو توصيات ت كن عىل َرًَّ

بعد أن ينتهي اإلعالم الدعائي من إعالهنا ووصفها باالنجازات, وتلك الرفوف 
                                                            

 .عزة عبد الكريم.  كتاب د)٤(
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ّصورة من حياتنا العربية النمطية التي تراوح مكاهنا دون أن تتقدم بنا خطوة, أو 

 ةق السالسل املستغلُإهنا احلياة العربية املعارصة ذات! ّل مشكلةُتنهي قضية, أو حت
اد رية العربية املعارصة إىل است احليالقد وصل تشويه! والعقول املحارصة

 إلينا ونسارع إىل ّوأمراض شعوب غري شعبنا, يصدروهنامشكالت أمم غري أمتنا, 
وعقد املؤمترات والندوات للبحث يف أخطارها  .تأليف اجلمعيات واللجان

 سواء أكانت يف عامل الطفل أم عامل املرأة أم األرسة أم األخالق ,واقرتاح احللول هلا
ًعدوى لتصبح جزءا م, حتى أصبح ذلك وسيلة من وسائل تقارب األمم بالأم القي

 ! يف بحر العوملةمن العامل وموجة
 تلك الشكوى من ضعف اللغة قادت إىل الرتكيز عىل ّوالعجيب أن كل

 وقامت يف بالد , وركزوا يف النحو عىل اإلعراب وتطبيقاته,النحو وتعليمه
ومنا هذا يف سبيل تيسري النحو وجتديده, العرب حماوالت بدأت وما زالت إىل ي

ّعرفنا منها ما بدأ منذ أيام حممد عيل باشا يف مرص عىل أيدي األفراد واللجان 
ها ّوهي كل... واجلامعات ووزارات املعارف والرتبية يف البالد العربية املختلفة

 ليست الدواء الشايف من ضعف اللغة الذي نشكو منه لسبب – كام أرى –
 وحفظ عرشات املتون النحوية ال جيعل ,م اللغةِّو أن النحو ال يعلبسيط ه

ُّا وال ماهرا يف النب وال خطيياًصاحبها كاتبا وال أدب ً  !!طق والكالمً
 ُ فالضعف يف اللغة ال يقيض عليه تغيري,َلقد أخطأ الدارسون اهلدف

 استخدام تقوى حتتاج إىلِإن اللغة ل.. املصطلحات النحوية, وال تبسيط اإلعراب
ّاللسان والتدرب عىل النطق هبا سوية سليمة  وهي املهارة التي غاب الرتكيز عليها ,ّ

 !نا ويف إعالمنافغابت يف حمافل.. ا ويف جامعاتنايف كل حماوالتنا ويف مدارسن
إن إتقان اللغة لتكون أداة جيدة للنقل والتواصل يف حاجة إىل املهارة يف 
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ًوأقول شفاها ألنني طاملا  ,ًحيح شفاها وكتابةاألداء السليم والتعبري الص

ّ إىل متحدثني من طلبة وحمارضين ومثقفني كانت خمارج حروفهم استمعت
ءة القرآن اَّلقد أدركت كم أفادنا الذين علمونا قر... ّتسبب اللبس يف الفهم

ًصغارا حني كانوا حيرصون عىل صفات احلروف وخمارجها مع أننا مل نكن نقرأ 
ّوكم أفادنا الذين كانوا يعلموننا اإلصغاء إىل تسجيالت .. لتجويدقراءة با

 ...لنصوص من النثر وقصائد من الشعر يقرؤها املتقنون من األدباء
ً أربعني سنة تقريبا ال أنام حتى أسمع من  قبلما زلت أذكر أنني كنت

 من فَثم خل...  يلقيها رجل جييد القراءة واإللقاءً شعريةٍإذاعة دمشق قراءات
 ! أضاعوا خمارج احلروف وأجادوا متطيط الكالمفْلَ خبعده

ايتني أو ذات موضعني; صواتنا ونحن نقول إن اللغة ذات غت أَّحُلقد ب
املوضع األول هو الذي ندرسها فيه لذاهتا, وأما الثاين, وهو غايتنا هنا, فهو أهنا 

 . أداة إلتقان غريها من العلوم ووسيلة الكتساب املعرفة
َّملهارة اللغوية ال حيصلها املتعلم إالإن ا ّ  لة يف كل ماَ إذا كانت اللغة مستعمّ

يسمع يف دروس التاريخ واجلغرافيا والرياضيات وعلم النفس والفلسفة 
ُإن للغة موضعني, عنينا بموضع تعليمها يف أقسامها . وسائر املقررات التعليمية

ًاجلامعية نحوا ورصفا وبالغة, وأمهلنا القيام بموضعها الثاين, وهي في  وسيلة هً
 يكون يف واقع تعليمنا  أنجيب.  وليست موضع الدرس النظري,التعبري العميل

ً أن العربية ليست مقررا − همِلْبَمني من قِّواملعل −أن نغرس يف أذهان الطالب 
ملعلمي العربية وحدهم, و ليست مادة تعليمية لنفسها, وليس موضعها دروس 

  املقررات, وأن موضعهاّ املعلمني يف كلّالعربية فقط, ولكنها موضع اهتامم كل
 ُهُْونِ هي صوكل الساحات وكل الوطن; ألهنا األنشطة ّل الدروس وكّهو كل
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 .وعنوان عروبته, وسياج حفظه وصونه 

َّا يدرس يف املدارس واجلامعات يًرا دراسَّ اللغة العربية من كوهنا مقرَقلَ نَّإن
ّ نعرب به عن حياتنا املعارصة كام عربت هبا أمتنا عن حضارهتا ياًرا وطنَّإىل كوهنا مقر ّ

ًإن تقصريا .  هلا وحياة لناٌنا نعيش وجيعلها تعيش معنا, ويف معايشة اللغة حياةجيعل
ًشينا يلحق اللغة والثقافة, ويلحق الشعور الوطني والقومي حني نجعل اللغة ُم

ًموضع اهتامم معلمي العربية وحدهم, وحني نجعلها مقررا دراسي َّ مقرر ّ كأياّ
ّن احلق أهنا موضع اهتامم مجيع املعلمني عىل أل! هاُسِّ لغة أخرى ندرَّآخر, وكأي

 لنيضع اهتامم مجيع املواطنني واملسؤون تكون موأاختالف اختصاصاهتم, بل جيب 
ن تكون موضع اهتامم اجلميع يف أإهنا جيب . يف الرتبية والتعليم والثقافة واإلعالم
 وهنا يربز دور .هِّها يف الوطن العريب كلِّاحلياة الوطنية والقومية والثقافية كل

 ويربز دور التوجيه يف وزارات الرتبية ,اإلعالم ومؤسساته يف نرش العربية السليمة
والثقافة يف االهتامم باللغة الفصيحة والتعبري السليم والدعوة إىل ذلك والدعاية 
له, وختصيص املسابقات واجلوائز ملن يتقن احلديث بالعربية, وملن يتقن الكتابة, 

ًلقاء نثرا وشعراوملن يتقن اإل ً... 
لقد رأينا اإلعالم عند غرينا يسبق املؤسسات التعليمية يف الدروس 

 يف تنويع الدروس يف مستواها ويف ًها قدرةُفوقَ وي,ّاللغوية التي يقدمها للراغبني
ّشك أن اإلعالم العريب قادر عىل إكساب املهارة العامة يف  طرق عرضها, وال

ىل املثقفني من غري املختصني إىل املواطنني عامة وه إَّاللغة, تلك التي توج
ّن يكون قدوة ومثاال للمتحدثني, وقادر عىل  ألنه قادر عىل أبالعربية خاصة; ً

ّغرس القيم اللغوية من حب للعربية وإعالء ملنـزلتها يف نفوس املستمعني عامة 
ّوالناشئني خاصة, فنحن اليوم يف حاجة ماسة إىل خلق روح تعتز بلغة  األمة ّ
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ىل إِّبعد أن كثر الطاعنون وكثر املشككون وكثر الداعون إىل اللغات األجنبية  و

 . ّاللغات واللهجات العامية
ة, ووحدة دَّثم إن اإلعالم قادر عىل نرش اللغة بمفرداهتا ذات الدالالت املوح

َّالداللة حتول دون اللبس ودون الغموض, وتؤدي إىل وحدة الفكر ووضوحه, 
 وظيفة اللغة هي التواصل فإن أهم عنارص اللغة الداللة ألهنا هي التي ومادامت

َحيملها اللفظ من فم املتكلم لتصبح معنى يف ذهن املخاطب, ورشط هذه الداللة  ً ّ
ّاملتكلمون ها فَعارَكون مجاعية تتن قق وظيفة اللغة ألتحقق عملها بل لتح

َّلك ضلت األفهام وتعددت َواملخاطبون, واصطلحوا عىل وحدة معانيها, ولوال ذ ّ
وأما أولئك الذين يزعمون أن املفردات . ّبتعدد املعاين واختالف الدالالت

 رسوهنا عىل دالالت ليست هلا الفون يف استعامهلا ويقّاللغوية ملك هلم يترص
وليس .. ًحقيقة وال جمازا, فهم خيرسون التواصل ألهنم أضاعوا وظيفة اللغة

 عليها ّد لغته, ولكنه يف استثامر دالالت توحي هبا أو تدلاإلبداع أن تكون لكل فر
ّأو تشري إليها املفردات التي اختاروها وتركوا ملا يف السياق من قرائن أن تدل عىل 

ّوأما عامة األدباء والكتاب واملتحدثون فال. اءاهتاحيوإمعانيها   ن تكون ملفرداتّبد أ  ّ
. ّجتامعي الذي يدركه الناس عامةّدالالت استقرت يف أعامق الوعي االلغتهم 

اءاهتا البعيدة  التي وإحيوهم قادرون بعد ذلك أن يستثمروا دالالهتا البالغية 
َوبذلك يكون للنص األديب مستو. تدركها النخبة املثقفة من أهل اللغة  يات داللية ّ

َمتعددة بتعدد مستو ّ  .ّيات املخاطبني أو القراءّ
 خيالف ما تفهمه ا حراإفراديًنقال داللة أما نقل الكلمة من داللة إىل 

ّفهو مترد  −  صوص التي تنرش اليوم بعض النكام يف −  هْاجلامعة منها وما تعارفت
ّث يدعي ِّ متحدّ ويشتت الفهم وجيعل لكل,ّأرعن يمزق العرف االجتامعي



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N(< < ٥٥٦
 وباب ,ّ ال يفهمها سواه, وهو باب يفتح باب االدعاء من القائلنيًالنبوغ لغة

 .جاملة والنفاق أو املحاباة من الناقدينامل
م اللغة من ِرَ تؤدي إىل لغة تفقد التواصل, وحتةإن الدالالت غري املتعارف

ّإن اللغة الفردية يمكن أن حيدث . ًتها التي وجدت أصال لتحقيقهاَوظيف
. راحأ حبسها يف نفسه ومنعها عن اآلذان السرتاح وهولو أن! اإلنسان هبا نفسه

ًن لإلعالم دورا عظيام يف نرش اللغة اجلامعية ذات الدالالت الواحدة وال شك أ ً
 . واملعاين املشرتكة بني أفراد اجلامعة وأفراد املجتمع وأفراد األمة

واإلعالم ينبغي أن خيتار املتحدثني يف وسائله املختلفة من بني الذين يصلحون 
 إلقائهم; ألن اللغة ال تتقن قدوة يف ألسنتهم ويف لغتهم, يف حديثهم ويف قراءهتم ويف

ّإال بحسن اإلصغاء إىل الكالم احلسن والنطق اجليد, وهل اكتسب أبناء العرب 
 .ًقديام لغتهم إال بحسن اإلصغاء وطول السامع من أصحاهبا يف بوادهيم

ًن الذين ذهب إليهم أبناء العرب قديام مازالوا أحياء يف نصوصهم ويف إ
ّن نستدعيهم ليطلوا علينا يف بيوتنا من وسائل  فينبغي أ,أدهبم ويف شعرهم

 .ّاإلعالم, وأن نقصدهم وأن ينقلهم إلينا أمثاهلم من املتحدثني
ّإن االستامع إىل متحدثني حيسنون العربية ويؤدوهنا سليمة يف النطق واألداء 

 املهارة يف وإذا كانت, أجدى من االستامع إىل درس نظري يف قواعد اللغة
ن النحو ال يمنح تلك املهارة ألنه ي أن نحسن استعامل اللغة فإ اللغوالتواصل

واالكتساب الذي , يمنحك القاعدة ولكنه ال يكسبك أسلوب العرب يف كالمهم
نريده هو الذي جيعل ألسنتنا كألسنتهم تنطق اللغة وال ينرصف تفكريهم إىل 

 .يقةإننا نريد اكتساب العادة اللغوية املعروفة عندهم بالسل, قواعدها
ولكنه ال يستطيع , ا يصبح ذا معرفة هباّإن الذي يتعلم قيادة السيارة نظري
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 الستطاع أن يقود السيارة يانه لو مارس القيادة عملعىل حني أ, ًالقيادة فعال

ّفعال دون أن يكون عىل علم نظري بآليتها ّ ٍ ّوهكذا يكون الفرق بني من يتعلم , ً
 .ًتساباصناعة النحو ومن يامرس اللغة اك

, ّإن مهارة التواصل يمكن أن حتصل يف دروس االستظهار أو املحفوظات
ويف , ويف دروس املطالعة والنصوص, ويف دروس التعبري واملحادثة واإلنشاء

ًب فيه من املتعلم أن يتحدث أو يعرب نطقا أو كتابةَطلُكل درس ي ّ ّ إن كل تعبري . ّ
ة اتصال, وال شك أن أبلغ اللغات مهام يكن شكله أو طريقته هو لغة, وهو وسيل

يف التواصل ما كانت منظومة باحلروف أو كانت مكتوبة, وكانت مما تعارفه 
وإذا كان البحث النظري الذي . ون يف مفرداهتا ودالالهتا وسائر أحواهلالاملتواص

أقسام اللغة العربية يف ّتعمق فيه, ويتوخى اإلبداع ألصق بّيتوخى العلم وال
ّا تعد املتخصصني, فإن اجلانب التطبيقي واملران العلمي جيب أن اجلامعات ألهن

امع هو ّوما دام الس. يكون اهلدف العام جلميع الطالب يف مجيع االختصاصات
ُالذي يعلم اللغة, ويرفده حفظ ة ّليمّ اجليد من نصوصها, ثم تكون املامرسة العّ
ًه سابقا للتعليم النظري ّبد أن يكون ذلك كل  ًللغة تدريبا يزداد مع األيام, فال

للنحو والرصف, ألننا بذلك نكون قد علمنا الطالب قواعد لغة سبق هلم أن 
عرفوها ومارسوها فيام حفظوه من نصوصها وفيام استعملوه منها, عىل حني أننا 

ٍاآلن نعلم يف مدارسنا وجامعاتنا قواعد لغة م وليست هت ال يستعملوهنا يف حياّ
َونعلمهم قواعد. .عندهم ثروة من نصوصها  منـزوعة ٍعةّ متقطَ عىل شواهدّ

 ! ًانتـزاعا حتت قرس القاعدة النحوية وال صلة هلا بحياهتم
ًإن اللغة ينبغي أن تكون لصيقة باحلياة, وأن تكون صوتا للفكر, وهي 

ّفت أعطت عنه صورة مشوهة, ّاملعربة عنه, فإذا ساءت أو انحرابنته وصورته 
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 .احلياة فضاع الفهم وساء التواصلومل تستطع التعبري عن 
ً احلياة, فاعلة يف حياتنا, حيسن أن يكون يف اخلطط ولتبقى اللغة ابنة

 يف ساحات ياّالتدريسية جمال يتيح الفرصة لطالبنا أن يستعملوا ما تعلموه نظر
ّالتطبيق العميل, وأن نجعلهم يعيشون يف جو عام   داخل املدرسة أو اجلامعة –ّ

ثرها يف حياة أ هبا ويعرف مكانتها وّزّبية ويقدرها ويعتـّب العر حي–وخارجها 
وأن يكون يف مناهجنا ما . األفراد واجلامعات من الناحيتني الشخصية والقومية

ّيكفل للغة العربية وحدهتا وتكامل علومها, وأن نتجنب كل ما يؤدي إىل 
ثون خيالفون َدْحُوإذا كان علامء اللغة امل. ّتشتت املعارف اللغوية وإضعافها

 كالفرنسية ن تعليم لغتنيإالقدماء ويرون أن ثنائية اللغة ال تضعفها, أي 
جية اللغة هي التي ضعف إحدامها, فإهنم يرون أن ازدواًواإلنكليزية معا ال ي
نون بازدواجية اللغة تداخل اللغتني, كتداخل الفصيحة تضعفها, وهم يع

ط يؤدي إىل العدوى والتأثري واخللل يف والعامية واختالطهام, ألن هذا االختال
ًقواعد الفصيحة ورصفها وأسلوب تعبريها, فكيف إذا كان هذا التأثري خمتلفا 

فالفصيحة واحدة يف األقطار العربية  ...من قطر إىل قطر, ومن بلد إىل بلد
ّكلها, والعاميات خمتلفة لكل قطر بل لكل بلد عاميته? ّلذلك كان املعنيون ! ّ

ّة يوجبون بقاء العربية املكتوبة واحدة موحدة يف الوطن العريب كله بالعربي َّ
ّوبقاء العامية املحكية غري مكتوبة ّ. 

ّإن ما يسمى اليوم باللغة الفصيحة أو املعارصة هي اللغة الواصلة بني 
األقطار العربية وهي لغة اإلذاعات والفضائيات العربية, إهنا عربية يغلب عليها 

ًت اإلعرابية, وال ختلو من الضعف واحلركة أحيانا, ليست فصيحة اختفاء احلركا
ّمتاما وليست عامية, إهنا لغة متوسطة أقرب إىل الفصيحة ُوكثريا ما يدعو عجز. ً ً 
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ّلعامة ال تفهم ّالعاجزين والعاجزات عن التحدث بالفصيحة إىل القول إن ا

ً أو مغالطة يردها الواقع فنظرا ٌيةِْروهذه ف! الفصيحة ملا هلذه اللغة الواحدة ّ
الفصيحة من األثر واالنتشار نرى اإلذاعات األجنبية تذيع هبا ال بالعامية, ألن 

ّولعل من يدعي .. ّالقائمني عىل تلك اإلذاعات يريدون التواصل مع العرب كلهم ّ
ّعجز العامة عن الفهم الفصيح مصاب بعامية الفهم مع عامية اللسان ّ. 

 يف بحثنا أقرب إىل التخطيط العميل منا إىل وإن احلرص عىل أن نبقى
ٍاحلديث النظري يدعو إىل أن نعدد ما ينبغي القيام به لتهيئة تواصل  ّ يتمٍّ لغويّ

 :بسالمة ومهارة
ً مناسبة عىل أن االهتامم باللغة ينبغي أن يكون هدفا ِّجيب النص يف كل −١

ًرصحيا واضحا يف كل موضع تستعمل فيه اللغة العربية, وهو  اهتامم يشمل ً
 . يف صحة دالالهتا, والتعبري يف سالمة صياغتهِاحلروف بأصواهتا, واملفردات

استثامر املراحل العمرية املبكرة لتعليم اللغة الفصيحة ألطفالنا, وهي  −٢
ًمراحل كثريا ما تستغلها املدارس األجنبية اخلاصة التي تأخذ نصيب العربية 

حتى إذا بلغ ما بعد ذلك من العمر من عقل الطفل ونفسه واهتاممه ووالئه 
 .كانت الفرصة الغالية قد ضاعت منه ومن أمته

 بالفصيحة مع األطفال لنشؤوا يعرفوهنا ويألفوهنا ُّولو كان التواصل يتم
 !ّ الذين نعلمهم نحوها ورصفها يف اجلامعاتهوألتقنوا احلديث هبا قبل أن يتقن

طفال باللغة الفصيحة سواء ّ الربامج اإلعالمية املوجهة إىل األُلْعَج −٣
 . مرئيةم ترفيهية, وسواء أكانت مسموعة أم توجيهية أمأكانت تعليمية أ

ة عىل األلسنة ما أمكن, ويف ليتنظيف البيئة اللغوية من اللغات الدخ −٤
ّ عىل أال يفهم من ذلك عدم ملطاعمالالفتات يف األسواق والشوارع والفنادق وا
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 .اد عند احلاجةاستعامل اللغة األجنبية ملن أر

إجياد ساحات مكانية وساعات زمنية للتدريب عىل املحادثة واإلكثار  −٥
 .سيام يف املدارس واجلامعات  من املحاورات واملناظرات واإللقاء وال

ّختزين عدد كبري من النصوص األدبية واللغوية يف ذاكرة املتعلمني  − ٦
 ! الناطقني هبا سليقة سامعة يستعينون هبا ويستعيضون هبا عنليملكوا ثروة لغوي

جيب أن نقتحم بلغتنا ميادين احلياة املعارصة يف جمال املال واالقتصاد  −٧
ّوالتأمني والسياسة, وأن ندرب املتحدثني عىل استعامل املصطلحات العربية يف 

 .ًتلك املوضوعات, والتعبري عنها نطقا وكتابة بطالقة وسهولة
إىل امتحانات شفهية يف كل ًمن اجلدير بالذكر أننا كنا قديام نتقدم  −٨

ّامتحاناتنا حتى امتحان الشهادة االبتدائية, وكنا نستعد هلذه االمتحانات يف 
اجلامعة ألن الذي ال ينجح فيها ال حيق له دخول االمتحان التحريري, وقد 

ً كأي لغة أجنبية تدريسا ياًألغي كل ذلك, وأصبحت اللغة العربية مقررا دراس
عد للعربية صلة ببقية املقررات غري اللغوية, وشتان ما بني ومل ي!! ًوامتحانا

ُالتواصل بلغة مستعملة مألوفة ال تتطلب جهدا يف الفهم حني تسمع أو تقرأ,  ً
َّوال جهدا يف التعبري حني يتحد ُ  الفهم والتفاهم ُّمث هبا أو تكتب, وبني لغة ال يتً

 .هبا إال بعد جهد يف النقل والرتمجة
ّهو أدهى وأمر يف عدم اهتاممنا بجودة التعبري بل  ذلك ماوقد أضفنا إىل 

ة التي يكفي َّياريتظام األسئلة االخُ عليه حني اعتمد يف بعض اجلامعات نِالقدرة
دون احلاجة إىل كتابة مجلة أو , ُوضع إشارة فيها أمام اإلجابة التي خيتارها الطالب

) األمتتة(وية حني اعتمدنا نظام اللغنا يف جتريد الطالب من الكفاءات ثم زد. تعبري
وإذا , دون مراعاة خلطورة ذلك وأثره يف اهتامم الطالب بجودة التعبري والصياغة
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ّجاز ذلك يف بعض املقررات العلمية التطبيقية ّ يف ّيصح وال جيوز األخذ به  فإنه ال. َّ

ٍرات العلوم اإلنسانية كاألدب والنقد والتاريخ وكثري من غريهاَّمعظم مقر ّ. 
إن التواصل احلقيقي هو التواصل الثقايف والوجداين الذي ينطلق من 

.  وليس جمرد تواصل لساين,اللسان ولكنه منبعث من الفكر والقلب والنفس
إنه تواصل العالقات اإلنسانية الذي ينقل األفكار ويرتجم العواطف ويعكس 

ة يفهمها الوجدان واألحاسيس, وهذا ال يكون إال بلغة واحدة مشرتكة واضح
 من كاتبني ّاملتواصلون من مرسلني ومتلقني أو من متكلمني وسامعني أو

تاج فيه إىل غريك إال وأنت حمتاج فيه إىل مهارة لغوية وما من عمل حت. وقارئني
 .شفوية أو كتابية

وإن املهارة يف اللغة صورة من صور االهتامم بالفكر نفسه ألهنا صورته 
ً وليست اللغة أصال مطلوبة للتواصل إال من أجله, ...وأداته ووعاؤه وترمجانه

ونحن حني نطلب املهارة يف التواصل اللغوي فألن اللغة ال تصل نفسها وإنام 
 يف تعبريها )ّشفافة(وبقدر ما تكون اللغة . ّتوصل الفكر الذي حتمله وتعرب عنه

ًجماال ئة التصال ال يرتك ِّية يف نقله, تكون واضحة وضوحه مهعن الفكر, دقيق
ًللبس أو غموض, وال يرتك جماال لفهم غري املعنى املراد  وال حيتمل أكثر من ,َ

ة العلم يف داللة اللفظ عىل معنى ال حد للتعبري الواحد, إهنا تصبح كلغتفسري وا
واللغة قادرة عىل أن تصبح يف ميادين األدب وغريه ذات أساليب تكون . ّيتعداه

وأن تصبح قادرة عىل جعل !  ودالالتٍعانّفيها ميدان احتامالت ومحالة م
َاملتلقي يف بؤرة املعنى الذي جتمعت فيه م ّ ُ كثرية من داللة لغوية وعٍعانّ رف ٌ

ًى إيامين جاء إحياء ومل يأت ترصحيا, ومعنًاجتامعي ومعن ً ى رمزي جاء إشارة ومل ً
 .يأت عبارة, وتلك هي لغة التواصل األديب
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قام الذي يتكلم فيه بعيدة عن االعتبار يف ومل تكن الصلة بني املتكلم وامل

فكر علامء املعاين, بل لقد أدخلوا خضوع الكالم وأسلوب صياغته للظروف يف 
فهم علم املعاين حني قالوا إنه العلم الذي يبحث يف أسلوب صياغة الكالم يتعر

وهبذا فقد أحكموا الصلة بني املقال  .إلصابة املعنى عىل وفق مقتىض احلال
وإذا كان املقال من شأن املتكلم فإن مما ال شك فيه أن املتلقي أو . لواحلا

 يا وطلبياويظهر ذلك حني جعلوا اخلرب ابتدائ. ًاملخاطب يشكل جزءا من احلال
 .من حالة املخاطب ادَا أو مستم وكان تقسيمهم هذا مشتقياوإنكار

 تلك الصلة بني –عاين  وهو من أبرز علامء امل–اين جمام اجلرل اإلِغفُومل ي
ِّالكالم الذي يمثل املتكل  , بأسلوبه أو صياغته أو نظمه وبني املقام أو احلالُمّ

بل مل تكن عملية اختيار األديب أو . ّواملتكلم جزء من هذا املقام أو احلال
 عن ائبةّاملتكلم ألسلوبه وربطها برغبته يف اإلبالغ أو غايته من التواصل غ

ُالنقاد الذين عمعاجلة الكتاب و  ولقد رأوا أن »األسلوب«نوا باحلديث عن ّ
ّاختيار املتكلم أو األديب لأللفاظ التي يعرب هبا, وللرتتيب الذي يوردها فيه, 

  واملوقف اخلطايب خاضع.ّور التي ينتقيها, ولغري ذلك من مكونات الكالمُّوللص
ًملا يراه مناسبا أو مالئام ملوضوع كالمه وملناسبة قوله ّإهنم عربوا عن ذلك ... ً

 .»لكل مقام مقال«كله بقوهلم 
ّوملا كان املقصود بالكالم هو املخاطب وليس املتكلم أي هو املتلقي وليس 
ّاملنشئ فكلام كان املتكلم أعلم بفكر املخاطب ونفسه وذوقه كان أقدر عىل  ّ

تكلم هبا وكلام كان أعلم باللغة التي ي. الوصول إليه أو إبالغه أو التواصل معه
ًىل أساليبها نحوا ورصفا ً وأوسع اطالعا ع,ًوأكثر خمزونا أو ثروة من ألفاظها ً

... ً وتركيبا كان أقدر عىل استثامرها وتطويعها لتحقيق غرضه وتواصلهوبالغة
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فق أصوهلا َ وعىل و, حتت سقف اللغةجيريٍوغري خاف أن هذا كله جيب أن 

 أو ,ًبدع املتكلم أسلوبا غري مألوف ليتم الفهم واإلفهام إذ لو أ,وقواعدها
ولذلك . ّ لقل الفهم وضاع الغرض وتاه املخاطب,ًاستعمل لفظا غري معروف

ًفقد كنا ندعو دوما أن يكون اإلبداع يف إطار األصول وإال كان شذوذا خياطب  ًّ
ونحن نستطيع أن . ضيع فيه اللغة غايتها من اإلفهام والتواصلُاملرء نفسه وت
 –ّ للذي يتقنها –صحة حكمنا وصدق قولنا إن اللغة العربية   إىلنقول مطمئنني

يمكن أن تكفل التواصل احلميد واألثر البليغ والنطق اجلميل ألهنا لغة تواصل 
 .وبالغة ومجال

من أهم ما ينبغي أن يالحظ املتكلم أن التواصل اللغوي ذو ثالثة أركان 
ثالثها املخاطب أو املتلقي وهو  و, وثانيها كالمه أو لغته,أوهلا املتكلم نفسه

 .املقصود بالكالم أو اخلطاب
ة الرفيعة يف ن جيعل العرب للمتلقي تلك املكانًولذلك فلم يكن عجيبا أ

بلغه , وجعلوا أرفع الكالم وأوا بالغتها قائمة عىل مراعاة حالهلغتهم حني جعل
. وهلم, وكان خطاب الناس عىل قدر عقما ناسب احلال فكان لكل مقام مقال

 كام يعرف املتكلم ,بَاملخاطمنها إن التواصل يقتيض أن تعتمد عىل لغة يعرف 
وكلام كان املرسل ... ها وقواعدها وإحياءاهتا وما ترمز إليهَِيألفاظها ومعان

واملتلقي أو املتكلم واملخاطب عىل درجة واحدة من الثقافة اللغوية كان 
 .ّالتواصل أشد وأرسع وأوثق وأبلغ

عند ما َأن نقف يكفي  فإنه ال, ًدنا أن يكون التواصل اللغوي ناجحاوإذا أر
 يرشحونه اوراحو, »ٍلكل مقام مقال« فهمه بعض الباحثني من قول البالغيني

 ...ّوأن الشك غري التأكيد, ري االستفهامغوأن النفي , غري النفياخلرب ِّمفصلني بأن 
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أن «رى ن, قالوه ّ إيامننا بصحة مافنحن مع, ٌّ وإنكاريٌّ وطلبيٌّ ابتدائياألخبارو

 إنه يعني يف رأينا إحكام الربط ;ًمعنى أوسع مما قالوه وأشمل, ً»لكل مقام مقاال
ّوالسلوك االجتامعي الذي خيتلف بني جمتمع , ِّبني األسلوب اللغوي للمتحدث ِ

ًإن احلديث مع الزوجة مثال . وبني مناسبة وأخرى يف املجتمع الواحد, وآخر
ّواحلديث  إىل الطالب يف الدرس , ديث مع الزميلة يف العملغري احل ري غّ

, وأسلوب اللغة يف الدرس عري أسلوب املحارضة, ء يف البيتاحلديث إىل األبنا
ّوللرد عىل أسئلة الطبيب أسلوب غري أسلوب الرد عىل رجل األمن أو عىل , ّ

 !!ٍ عابر يسألك يف الطريقٍرجل
ّظ التي أحتدث هبا إىل الطالب حني أحتدث إىل ً كثريا من األلفاِّإنني أغري ّ

 املخاطبني,إن أسلويب وعنارصه ختتلف باختالف املناسبة واملوضوع و ...زمالئي
 !َوباختالف ثقافة املخاطب ومدى صلتي أو عالقتي به

 بلغ ما مل يبلغه ٌّلذلك رأينا يف تراثنا األديب مواقف كان هلا من التواصل حد
تطاع صاحبه أن يعرف نفس املخاطب ومشاعرها, ويقدر غري اللسان الذي اس

ّردة فعله حني يسمع ما يسمع, فاستثمر من اللغة أساليب بالغتها, ومن نفس 
ًصال أبعد ما يمكن أن يصل إليه, ااملخاطب مشاعرها, فكان التواصل و

 .وكانت اللغة بالغة ببالغتها أعمق ما تبلغ وتؤثر
 .له وصحة ما نحكم به وندعو إليهّوهذه أمثلة تدل عىل صدق ما نقو

 الشيطان ّة وحمبة, ثم حل بينهام خالف ونزغصديقان ربطت بينهام صداق= 
ّبينهام فحول الصداقة خصومة, وأحل اجلفاء واخلصام حمل املودة والوئام ّّ ّ. 

 ذات يوم يف حلبة األيام ورصاع احلياة, وسنحت ألحدمها فرصة تالقيا
ّفأعد العدة للقضاء عليه, وسدد ! وخصم اليوميقيض فيها عىل صاحب األمس  ّ ّ
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ًطيفا من أطياف ولكن ستارة من ذكريات األمس عرضت, سهم املصيبة إليه, و

ّاملودات السابقة عرض, فتوقف عن إطالق السهم عىل صديق  : وخصمه وقالهّ
ّل قــــديم وعقنــــيِإذا خــــانني خــــ ُوفوقــت ّ  ً يومــا يف مقاتلــه ســـهميَّ
ُتعـــرض طيـــف ِفكــرست ســهمي وانثنيــت ومل أرم  بينـــي وبينـــهّدُ الـــوّ ّ 

ْأمل تصل فكرة هذين البيتني إلينا, وتبلغ لغتها من نفوسنا ما بلغته من نفس 
ّأال نرى أن صورة طيف الود بلغت من نفس الصديق ! صاحبها ساعة قاهلا?

 !ّالعاق أكثر مما كان سيصيبه من السهم لو أطلق?
لك ناصيتها أديب مقتدر يستثمر معرفته كم تكون اللغة رائعة حني يم= 

ومعرفة املخاطب بل معرفة املتكلمني هبا ملعاين مفرداهتا, فيختار مفردة منها 
ّويفاجئنا هبا يف غري سياقها الذي نعرف, ويبلغ منا هبا ما مل تبلغ هي نفسها يف 

, كل هو فقد الولدمثال ذلك أننا نعرف أن الث. كاهنا األصيل وسياقها احلقيقيم
, ولكن  أبيات وقصائده وبيان آثاره وآالمه يف نفوس الثكاىلّوقد مرت بنا يف وصف
ُّشاعرا حتدث عن الث ّد الرجاء يف صديق كان يعده ْقَكل الذي هو خيبة األمل أو فـًّ

ّعونا له يف ساعة الضيق ومالذا يلجأ إليه عند احلاجة فإذا هو يتخىل عنه ً ً! 
 :قال

)ّأي ال يغريه البعد(َدهـُي عهض النأـوك الذي ال ينقـأخ
ُوال عند رصف الدهر يـزور جانبـه  َ َّ 

ِّوليس الذي يلقاك بالبرش والـر ــه ىضِ ــســَعتك عقارب ــه ل ــت عن ّوإن غب ْ 
َوما الثكل إال حسن ظ  !ٍخذول إذا مـا الـدهر نابـت نوائبـه ٍ بـصاحبٍّنُ

ّ كنت تعده ٍصديق يف َكُلَمَكل هو أن ينقطع رجاؤك ويموت أأجل, إن الث
 .ًعونا عىل رصوف الدهر ونوائب الزمان
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 ,ل األحقاد, ومتتلئ النفوس بالغضبحني تغيل الصدور بمراج -

ًويصبح طلب الثأر كرامة وعزة واستحواذا عىل النفوس تضيع عالقات ... ّ
فإذا هدأت النفوس أو .. القربى وصالت اجلوار, وتقع الواقعة وتسفك الدماء

الغضب أو برد الثأر, هيمن عىل النفوس من األسف كادت, وسكت عنها 
وسال من دموع ! والندم واحلزن أضعاف ما كان فيها من حقد وغضب

 .الفاقدين مثل ما سال من دماء املفقودين وأكثر مرارة وحرارة وحرقة
 :ال بني أهل اجلوار وذوي القربىكذلك هو شأن القت

ـــاد تط  نفوســهاَّأعـز)ثـأر(ٍرْتـِن وِل مـِّتَقُت ـــا تك ــــد م ـــا بأيـ ـــٍعليه  ـعهاي
َ أرحـــام مَشــــواجر ع بينــــــهاِّ أرمــــاح تقطــــُشـــــواجر ـــومٍ ـــاَ قٍل  طوعه
 َّتــذكرت القربــى ففاضــت دموعهــا ً يوما فغاضـت دماؤهـاْإذا احرتبت

 فإذا هم أمام واصل هبا مع سامعيه لغة تلك التي استطاع الشاعر أن يتّيأ
ت جتمعها كأغصان الشجرة الواحدة ما دامت صورة األرحام التي كانت القربا

الرماح متباعدة, فلام تقاربت األرماح واشتجرت تقطعت تلك الصالت 
ّوأي لغة تلك التي ترسم أمامك دموع القاتل تفيض .. وتشتت تلك األرحام
 !ًحزنا عىل دماء القتيل?

وهذه مفارد من لغة يبلغ معناها الفؤاد حلظة تبلغ ألفاظها اآلذن, ال  -
 :التواصل إىل تعليقيف بيان تاج حت

 :لكل فتى صبوة= 
ــا ــا, فقلــت هل ــك جمنون ـــون :ًقالــت رأيت ـــشباب جن ـــربٌإن ال ـــرؤه الك ُ ب َ ْ ُ 

 )٢٢٨ُالعتبي (
 :ًال حياة للغة رديئة ولو صغتها شعرا= 
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ُوجيــــده يبقــــى وإن مــــات قائلــــه  أهلـهِلْبـَيموت رديء الشعر مـن ق ّ 

 )٢٤٦دعبل (
العربية تشرتي األسلحة باملليارات, ثم نرى أعداءها حني نرى الدول = 

َتنتقص أرضها, وتفتت دوهلا, تقسم أوطاهنا يوما بعد يوم, ومن مل تنتقص  ًّ ّ
كل ذلك عن أرضه تنتقص كرامته يف موقف بعد موقف, فهل نستطيع التعبري 

 :بمثل هذه الكلامت البسيطة التي قال ناظمها
ْ تبــــُرأيــــتكم ًدون للحــــرب عــــدةُ َّ ُوال يمنع األسالب منكم مقاتـل ُ ُ!! 

 إىل أن يد الشعر وحدها هي التي متلك مثل هذه ّنَّوال يذهبن الظ= 
من البالغة الوسائل يف التواصل, بل إن يف لغة النثر آيات معجبات متلك 

 ما يملكه الشعر, وتبلغ من األثر يف النفوس أبلغ مما تبلغه السهام يف واخلفة
وحسبي   .هذا رأي أعور :ول أحدهم عن رأي سمعهاألجسام; من ذلك ق
ًبنقله وصفا وتعليقا ً. 

ُومن ذلك قول أحدهم ملتكلم سم=   :ظ كالمهُلَ وغَجّ
 !ةَّ املحبُمتَّق الصِزُثل كالمك رِمل

نى يف الغربة وطن, والفقر يف ِالغ: ّاملخترصات الرائعة املعربةومن هذه = 
 !الوطن غربة

ُنفس املرء خطاه إىل أجله: ية نحو النهاومنها يف تصوير اإلرساع=  َ َ!. 



− ٥٦٨ −  

 



 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا



 



  −٥٧١−

 
 
 

  جملس اجملمعقرارات من 
  )∗(٢٠١١يف األلفاظ واألساليب 

 
)١٦( 

َبله وبلهاء ُْ ُ 
 

 :املسألة −١

َأبله(ِّخيطئ بعضهم مجع كلمة  ْ َبلهاء(عىل ) َ ٌبله(, والصواب عندهم )َُ ألن ) ُْ
ْمجع أفعل فعالء القيايس هو عىل فعل ُْ َ ْ َ. 

 :االقرتاح −٢

َبلهاء(جواز قوهلم  َّمجع أبله بمعنى مغفل) ُ َ ْ ْبله(َ وإن كان األوىل ,َ أو بليدَ ُ.( 

 :التعليل −٣

 :يف املعاجم  − أ 
ُالبلهاء ككرماء«: تاج العروس َ َّالبلداء, مولدة: ُ َ ُ«. 

َبله بلها وبالهة «:الوسيط َ َ ًَ َ َضعف عقله وغلبت عليه الغفلة فهو أبله : ِ ُْ َُ
ْوهي بلهاء واجلمع بله ُْ َ«. 

                                                           
 .هذه قرارات جملس جممع اللغة العربية بدمشق, وهي قابلة للتعديل يف مؤمتر املجمع  )∗(

 ).َّيرجى ممن له مالحظات عليها أن يتفضل بإرساهلا إىل املجلة(



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{×]<<‚)TT(<ðˆ¢]<)N(< < ٥٧٢
وهذا مؤذن بصحتها ألن َّويلحظ أن تاج العروس أثبتها عىل أهنا مولدة, 

َّالكثري من الكلم العريب اآلن هو مولد بمعنى أنه مل يرد بحرفيته وداللته يف 
 .واالحتجاج, ومعروف أن اجلموع قد تتعدد لالسم الواحدعرص الفصاحة 

ِبله(ًوحيتمل أن تكون مجعا لكلمة  وهي صفة مشبهة مقيسة غري مسموعة ) َ
ِفعل(عىل وزن  ُمثل عدم وعدماء) ءُفعال(وجتمع عىل ) َ ويلحظ أن الفعل . َِ

َبله( َمته(قريب من الفعل ) َِ ِ بمعنى فسد رحيه وتغري طعمه, والصفة املشبهة من ) َ
ٌمته(ذلك الفعل هي  ِ َ.( 

 :يف االستئناس  −ب 
 )وحي القلم( من املحدثني مصطفى صادق الرافعي يف استعملهاممن 

 »الذي نرش يف الصحفُومازال البلهاء يصدقون الكالم  «: يف قوله٣/٢٠٩
 . تصحيحها أمحد خمتار عمر يف معجم الصواب اللغويبإمكانوممن قال 

 :اللجنةقرار  −٤

َبلهاء(جواز قوهلم  َمجع أبله بمعنى مغفل أو بليد) ُ َّْ َ  ).ْلهُب(َ وإن كان األوىل ,َ
 العضو ممدوح خسارة

*   *   * 
)١٧( 

 للتعليل) َّبام أن(
 

 :املسألة −١

نحو يف ) َّبام أن(للغوي املعارص التعليل برتكيب يشيع يف االستعامل ا
ْبام أن صديقنا مريض فلنعده «:قوهلم ُ ْ  عندهم ِّوخيطئه بعضهم عىل أن الصواب ,»َّ

ْملا كان صديقنا مريضا فلنعده «:بأن يقال) َّملا(هو التعليل بكلمة  ُ ْ ً َّ«. 
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 ).َّبام أن(رتكيب الجواز التعليل ب: االقرتاح −١

 :التعليل −٣

 :نحويف ال − أ
من املعروف أن الباء اجلارة من معانيها السببية والتعليل, وذلك واضح 

ويف . g f  e d cz }): ٥٤ :البقرة(يف قوله تعاىل 
 .P Q RSz}): ٤٠ :العنكبوت(

  ١٣٧:ويف مغني اللبيب 

 عرفت هبا عدوي من صديقي  جــزى اهللا الــشدائد كــل خــري
 ., أي بسببه»ضمات الرجل باملر «:ونحو قوهلم. بسببهاأي 

كثري يف العربية, وهي تفيد يف تلك املواضع ) َّأن( عىل الباءإن دخول 
يفيد التعليل عندما تدخل عليه الباء ظاهرة كقوله ) َّأن(التعليل, كام أن احلرف 

 وفرسها صاحب الفتح p q r  s t z }: )١٣: احلرش( تعاىل
لزخمرشي يف الكشاف وفرس ا .»بسبب عدم فقههم ليشء من األشياء «:القدير

 À   Á Â ¿ ¾ }: )٦١يف سورة البقرة ( قوله تعاىل ١/٩٦
Ã z» أي بسبب كفرهم وقتلهم األنبياء«. 

قال ابن هشام يف مغني .  إذا سبقت بباء مقدرةالتعليل) َّأن (تفيدكام 
ْويكثر ويطرد مع أن وأن نحو« : عن حذف اجلار٨٣٨اللبيب  َّ َّ :{ Å Æ Ç 

ÈÉ Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö z ]١٧: احلجرات[ .
بل اهللا يمن عليكم بأن هداكم لإليامن, والباء  «:٢٢/٣٢٢وفرسها الطربي يف 

 .»هنا تفيد التعليل, أي بسبب هدايته

والذي نرجحه أهنا زائدة إذ هي تزاد . يف هذا الرتكيب) ما(بقي البحث يف نوع 
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 وال ]١٥٩: مرانآل ع[ I J K  L M NOz} :بعد الباء كام يف قوله تعاىل

 ).لكي(يشء يمنع عدها مصدرية, فقد يدخل احلرف عىل احلرف من نوعه كام يف 

 :يف االستئناس −ب
َّ عند الكتاب أكثر من ألفي مرة يف املكتبات اإللكرتونية) َّبام أن(تكرر تركيب 

 :واملفرسين منذ القرن السابع اهلجري, ومن أبرز من استعملها
ويف مواضع أخرى مثل ) ٢/٣٢١ و١/١٣(تفسريه جاء يف : اإلمام الرازي

 .»َ إبراهيم عليه السالم صرب عىل ما ابتيل بهَّوبام أن «:قوله

 .»َّ احلق حتصل لهَّوبام أن« :١١/٢٨٣ يف تفسريه النيسابورياإلمام 

وإرسال من يغري عىل بالد العدو  «:١١/٥١ يف صبح األعشى القلقشندي
 .»املتدربني هذه سبيل َّبام أنمن اخلبريين 

) اللباب يف علم الكتاب(صاحب ) ه٧٧٥(رساج الدين بن عمر الدمشقي 
 .» أسباب البالء جمتمعة عىل البرشَّوبام أنَولكنه معارض  «:١/٥٣١قال يف 

 ويف » مآهلا إىل النارَّوبام أن« ١/٢٢٠) ظالل القرآن(سيد قطب يف 
 .»ًمري كان معظمه ناشئا الركام الذي كان يرين عىل هذا الضَّوبام أن «:١/٢٦٤

 َّوبام أن« :واستعمل جممعيو القاهرة هذا الرتكيب للتعليل يف قراراهتم نحو
 كتاب »..الرضورة العلمية يف وضع املصطلحات تقتيض استعامل صيغة فعل

 .١١٩ً, وجمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما ١/١٥٤األصول 

 :وقال) الصواب اللغويمعجم (أجازها الدكتور أمحد خمتار عمر يف 
 .»ما خيرجها عن النمط العريب الفصيح] َّأي بام أن[ليس يف العبارة املرفوضة «

 خسارةممدوح . دالعضو 
 :قرار اللجنة −٤

 ).َّبام أن(جواز التعليل برتكيب 
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)١٨( 

 َّتبنى
 

 :املسألة −١

َّتبنى( كلمة املعارصيشيع يف االستعامل  َ َتبنى املرشوع «:يف مثل قوهلم) َ َّ« 
ِّوخيطئه بعضهم ألن هذه الداللة مل ترد . َه وأخذ به ونارصه به ورعاَّاهتمبمعنى 
َّتبنى(للفعل  َ  ).ِّاختاذ االبن(ورد له هو  يف املعاجم, وما) َ

 :االقرتاح −٢

َتبنى اليشء «:جواز قوهلم َاهتم به ورعاه, وأخذ به ونارصه ( بمعنى »َّ
 .ورد يف املعجم العريب  هذه الداللة إىل ماوإضافة, )َواعتمده

 :ليلالتع −٣

 : يف املعاجم− أ
ًاختذه ابنا: َّتبناه «:اللسان َ َّ«. 

ُتبنى اجلسم «:الوسيط ًوتبنى فالنا. ألاكتنـز وامت: َّ  »ًاختذه ابنا: َّ

, ولكن )ِّالتبني(وورود كلمة ) َّتبنى(إذن ال خالف يف ورود صيغة 
 .ًاخلالف يف إعطائها داللة جديدة هي االهتامم باليشء واألخذ به ومنارصته

َّتبنى  «:نرى أن الداللة اجلديدة يمكن محلها عىل املجاز, إذ إن قوهلمو
ً بمعنى اختذه ابنا, يعني أن يعامله معاملة االبن احلقيقي من »ًالرجل غالما

وكذا احلال يف . ًحيث االهتامم والرعاية واملنارصة مع أنه ليس ابنه حقيقة
ًتبنى رأيا أو عمال «:قوهلم ً ً أي جعله منسوبا»َّ ُ إليه كام ينسب الولد إىل أبيه, َ

 .وصلة النسب تستلزم الرعاية واالهتامم والنرصة
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 : يف االستئناس−ب

 .٤/٤٣٠  جممع القاهرة يف األلفاظ واألساليبأجازها
 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −١
َتبنى اليشء «:جواز قوهلم َاهتم به ورعاه, وأخذ به ونارصه ( بمعنى »َّ

 .املعجم افة هذه الداللة إىل, وإض)َواعتمده

*   *   * 
)١٩( 
َهبت ِ  ٌتِ وباهَ

 
 :املسألة −١

َهبت( املعارص الفعل االستعامليشيع يف  ِ بمعنى ) باهت(واسم فاعله ) َ
 .ومل ترد هلام هذه الداللة يف املعاجم القديمة. َاللون الذي فقد ملعانه أو شحب

 :االقرتاح − ٢
) باهت(و فقد ملعانه وزهوه, وكذا َ بمعنى شحب »َِهبت اللون «:جواز قوهلم

 .بمعنى شاحب وفاقد اللمعان, وإضافة هذه الداللة إىل املعجم
 :التعليل −٣

 : يف املعاجم− أ
ًهبت الرجل يبهته هبتا وهبتا وهبتانا فهو هبـَّات «:جاء يف اللسان ً ًُ َ ْ َ َُ َ ْ َ أي قال عليه : َ

ْما مل يفعله فهو مبهوت َ ُالتحري, وهبت وهب: ْالبهت. ْ ًوهبت فالن فالنا . َّت إذا حتريُِّ ٌ َ
ُوعندي أن هبوتا مجع باهت ال مجع هبوت: وقال ابن سيده. إذا كذب عليه َ ُِ ً .
َوالبهت والبهيتة ْ  .»)ِهبت(بالفتح لغة يف ) َهبت(الكذب, وقد جيوز أن يكون : ُ
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ُهبته اليشء «:وجاء يف الوسيط َ ِهبت ): َومن املحدث. (َّأدهشه وحريه: ََ َ

َعف وشحب, يقولونض: ُاللون  .»ٌثوب باهت ولون باهت: ُ
ويلحظ أنه ال خالف يف ورود الفعل هبت واسم الفاعل منه, إذ إن اسم 

 .الفاعل يأيت من الالزم واملتعدي, وذكره ابن سيده كام سبق
 : يف الداللة−ب

 : الداللة اجلديدة هلاتني الكلمتني من ناحيتنيُتقبليمكن أن 
ْالبهت(ورد أن  − ١ َرية والدهش, وملا كانت احلرية والدهش مما هو احل) َ َ َّ

ُّقد يؤديان إىل مفاجأة يصحبها تغري يف اللون هو أقرب إىل الشحوب, 
يمكن للكلمة أن حتمل عىل املجاز املرسل, إذ من أنواع املجاز املرسل 
ًتسمية اليشء بام يؤول إليه, كتسمية العنب مخرا, كام ورد يف قوله تعاىل 

, وكتسمية املرض z±°   ̄ ®    ¬}: ٣٦يف سورة يوسف 
ًالشديد موتا ألنه قد يؤدي بصاحبه إىل املوت, فتسمية الشاحب باهتا  ً

َمتأت من أن الشحوب متسبب عن احلرية والدهش َّ ََّ ٍّ. 
ْالبهت(من داللة  −٢  )الكاذب(الكذب, فكأن اللون الباهت هو اللون ) َ

 .صحيحألنه مل يعد يظهر عىل حقيقته أو لونه األصيل ال
 : يف االستئناس−ج

 .٢/٢٦٢ واألساليب األلفاظ كتاب يف بالقاهرة العربية اللغة جممع أقرها
 .أثبتها املعجم الوسيط بالداللة املحدثة

 خسارةممدوح . دالعضو 
 :قرار اللجنة −٤

ِهبت اللون «:جواز قوهلم َفقد ملعانه وزهوه, وكذا َ بمعنى شحب و»َ ْ َ
 .لة إىل املعجمبمعنى شاحب وفاقد اللمعان, وإضافة هذه الدال) تِباه(
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 َالبالة
 

 :املسألة −١

عىل حزمة الثياب املستعملة, وعىل الثياب ) البالة(يطلق املحدثون كلمة 
ِّاملستعملة املستوردة غالبا, وخيطئها بعضهم ألنه ليس للكلمة هذه الداللة يف  ً

 .املعاجم القديمة
 :االقرتاح −٢

املستعملة ومجعها عىل  بمعنى حزمة الثياب أو الثياب »البالة «:جواز قوهلم
 ., وإضافتها إىل املعجم)باالت(

 :التعليل −٣

 : يف املعاجم− أ
ْبيل الثوب يبىل  «):بال(ويف مادة . بول/ »اجلراب الضخم: البالة «:اللسان َ
ًبىل وبالء َ ًخلق اليشء خلوقا  «):خلق( ومل يفرسه, ولكن جاء يف مادة »ً ُ
ًوخلوقة  .»َبيل: ُ

 .ِّ ومل يفرسه»َريض, يبىلَبيل الثوب ك «:تاج العروس

 .»)َّمعرب( اجلراب :البال «:املعجم الكبري

ً, وعاء يضم مقدارا )ٌبال(اجلراب الضخم واجلمع : البالة« :الوسيط
 .»)َحمدثة(ًمضغوطا من القطن أوالثياب 

ويستنتج من هذا أن ال مشاحة يف إطالق البالة عىل حزمة الثياب أو 
ضغط كالقطن أو الصوف أو القامش, أما إطالقها الرزمة الكبرية مما هو قابل لل
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٥٧٩
َعىل الثياب القديمة املستعملة فال بد معه من القياس, كأن حتمل  عىل ) بالة(ُ

, ومعروف أن الصفة قد )ثياب بالية(, أي بحذف املوصوف, واألصل )ِبالية(
 .تنقل إىل االسمية

) بالة(تأنس به أن بالياء, ولكن مما يس) بالية(ليست عىل بناء ) بالة(بقي أن 
 :بمعنى املباالة, وهاكم ما جاء حوهلا) بالية(ًجاءت لغة يف 

أما احلانة فمحذوفة من احلانية,  «):١/١٣٤( جني يف املحتسب ابنقال 
فاعلة من هذا املوضع ) بالية(, وأصلها »ما باليت به «:ومثلها البالة من قوهلم
 »..ًثم حذفت الالم ختفيفا

 .»ما أباليه واملصدر بالة «: العربلسانوجاء يف 

وحكى سيبويه أن  «):١/٥٩(وجاء يف رشح ديوان احلامسة للمرزوقي 
, أي إن البالة »البالة كاحلانة, وأن حذف يائه حذف ختفيف ال حذف قياس

 .أصلها البالية, كام أن احلانة أصلها احلانية كام يف املحتسب

البالة أصلها  «):١/٣٧١(وجاء يف الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي 
 .»كعافية بمعنى املباالة) بالية(

واملصدر البالة  ..ما باليت «):١/٣٢٢(وجاء يف مقاييس اللغة البن فارس 
 وسبق أن البالة أصلها البالية كام عند الزخمرشي, فإذا جاز محل كلمة »واملباالة

َصفة من بيل, عىل ) البالية(  :اء, جاز أن يقالًمصدرا من باىل يف حذف الي) البالية(ً
ٌثياب بالية أو ثياب بالة«  .َ فتكون البالة هي الثياب األخالق أو املستعملة»ٌ

 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −٤

 بمعنى حزمة الثياب أو الثياب املستعملة ومجعها عىل »البالة «:جواز قوهلم
 ., وإضافتها إىل املعجم)باالت(
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ِالبيئة وبيأ والتبي ْ ََّ ََّ  ئةِ
 

 :املسألة − ١

َالبيئة( بكثرة كلمة املعارصيشيع يف االستعامل  ََحيط والوسط ماديُبمعنى امل) ِ  اِ
َبـيأ(ا, كام اشتق منها الفعل كان أو معنوي َّ ِتبيئة(ومصدره ) َ ْ ًبمعنى جعل اليشء مالئام ) َ ْ

 .للبيئة, أو هتيئة الوسط املناسب لليشء ليزدهر ويرسخ

َالبيئة(وليس لكلمة   الداللة يف املعاجم العربية القديمة, وال لكلمتي هذه) ِ
ِبـيأ وتبـيئة( َ  .هذه الداللة وال هذا اللفظ يف املعاجم العربية القديمة واحلديثة) َّ

 :االقرتاح −٢

َالبيئة(جواز استعامل  َبمعنى املحيط أوالوسط , وجواز استعامل الفعل ) ِ َ ِ ُ
َبـيأ( َّ ِتبيئة(ومصدره ) َ ْ َليشء مالئام للبيئة, وإضافتها إىل املعجم بمعنى جعل ا) َ ً

 .مع مشتقاهتا

 :التعليل −٣

 : يف املعاجم− أ
َبوأه و بوأه فيه, بمعنى هيأه له وأنزله  «:العربلسان  َّ َّ َ َّ ََ َومكنَ واالسم .  له فيهَّ

َوتبوأ..البيئة َحله, والبيئة والباءة واملباءة: َ املكانَّ َ ِ  أي بحال ;وبيئة سوء ..املنزل: َّ
َّ وإنه حلسن البيئة, وعم به بعضهم مجيع احلال,ءسو َ َ«. 

بيئة طبيعية وبيئة اجتامعية وبيئة : ويقال. املنزل, احلال: البيئة «:الوسيط
 .»سياسية

 . الوسيط مل يرشح معنى البيئة الطبيعية ونحوهاأنويلحظ 
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٥٨١
 : املوسوعات−ب

ا حييط م. الوسط): املحيط(البيئة  «:٥/٨١٣جاء يف املوسوعة العربية 
ْبالكائن من رشوط احلياة من تربة وماء وهواء وحرارة وطاقة وغذاء واإلطار . ُ

 .»الذي تقوم فيه العالقة بني الكائنات احلية وبني بقية عنارص البيئة
َومن املالحظ أن  َالبيئة(ُ  .ِّيف املوسوعة العربية اقترصت عىل املكونات املادية) ِ

 :  يف الداللة−ج
وهذه داللة قريبة من معناها املعارص, فالبيئة هي ) احلال ( هيالبيئة أنورد 

احلالة املحيطة القائمة يف مكان ما, وقد تكون هذه احلالة اجتامعية أو اقتصادية أو 
ًوكانت املوسوعة أكثر حتديدا عندما . ًسياسية أو طبيعية, فال إشكال كبريا فيها

من املنـزل واحلال إىل ) يئةالب(الوسط أو املحيط, فإذا صح تطور داللة : قالت
وال . هو مما جتيزه العربية) بيئة(الوسط واملحيط فإن االشتقاق من االسم اجلامد 

َباء (ًإشكال يف قلب الواو ياء يف ترصيفات الكلمة, إذ اجلذر اللغوي هلا واوي 
ُيبوء َّديمت السامء(ُ, ألهنا حتمل يف ذلك عىل )َ ذر ذات اجل) ِّالديمة(ًاشتقاقا من ) َ

 .كذلك) َدام يدوم(الواوي إذ هي من 
 : يف االستئناس− د

 .٣/٢٥٤أجازها جممع اللغة العربية بالقاهرة يف كتاب األلفاظ واألساليب 
 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −٤

َبمعنى املحيط أو الوسط, وجواز استعامل الفعل ) البيئة(جواز استعامل  َ ِ ُ
َبـيأ( َّ ِتبيئة(ومصدره ) َ ْ ِعنى جعل اليشء مالئام للبيئة, وإضافتها إىل املعجم بم) َ ً

 .مع مشتقاهتا
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ْثمـَّن وتثمني َ َ 
 

 :املسألة −١

َثمن(يشيع يف االستعامل املعارص الفعل  َّ ْتثمني(ومصدره ) َ ْبمعنيني مها) َ َ: 

 .تقدير ثمن اليشء − 

 .يةلًإيالء اليشء أمهية ومكانة عا − 

َثمن الدار «: قوهلمنحووذلك يف  ُثمنت موقفه من القضية« و»ََّ ْ  بمعنى »َّ
ُقدرت موقفه وأعليته َّْ َ َ  .ومل ترد هلام هذه الداللة يف املعاجم القديمة. ُ

 :االقرتاح −٢

َثمن «:جواز قوهلم َّ َ بمعنى قدر وتقدير ثمن اليشء, وبمعنى إيالء » وتثمنيَ َّ
 .عريبورد يف املعجم ال وإضافة هذه الداللة إىل ما. أمهية ومكانة عالية لليشء

 :التعليل −٣

 :  يف املعاجم− أ
ُثـمنت «:اللسان َّ اليشء إذا مجعته فهو مثمنَّ َوالثمن. ََ َثمن البيع, وثمن : َّ َ

َ أي قرروا معي ثمنه »ِثامنوين بحائطكم «:وجاء يف احلديث. كل يشء قيمته ِّ
ُثامنت الرجل يف املبيع أثامنه إذا قاولته يف ثمنه : يقال. ِوبيعونيه بالثمن ُ ِ ُ َ ُ

ُوقد أثمن له سلعته وأثمنت الرجل متاعه ..ُوساومته عىل بيعه واشرتائه َ َ
 .»ُوأثمنت له بمعنى واحد

ُثمن اليشء «:الوسيط َُ َأثمن فالنا ولفالن سلعته. غال ثمنه وعال شأنه: َ ً َ :
َقدر ثمنها: َّثمن َ السلعة. َأعطاه ثمنها َ َّ«. 
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٥٨٣
 : يف الداللة−ب

قد ورد يف املعاجم ولكن بداللة أخرى, ) َثمـَّن(ُيفهم من هذا أن بناء 
ْتثمني(ِوورود الفعل مؤذن بورود مصدره  ُولو مل يذكر ألن املعاجم ال تذكر ) َ

 .ًما هو قيايس غالبا
ًويعلم منه أيضا أن املعاجم القديمة تستعمل لداللة تقدير الثمن الفعل  ُ

َثامن( لثمن, وأوردت َّبمعنى قدر ا) َثمـَّن(, وأن املعاجم احلديثة أوردت )َ
ُثمن اليشء( َبمعنى عال قدره, وثـمن اليشء بمعنى جعل له ثامنية أركان) ُ َّ. 

عليه يف َّبمعنى قدر الثمن, إذ هو منصوص ) ثمـَّن( يف ورود خالفإذن ال 
, )إيالء أمهية أو مكانة عالية(معنى ) َّثمن(الوسيط, ولكن اخلالف يف إعطاء 
 :من ناحيتنيُولكن هذه الداللة يمكن أن تفهم 

ُثـمن اليشء «: يف الوسيط من قولهجاءما  وعىل هذا فالتثمني . »عال شأنه: ُ
 .هو إعالء شأن اليشء بإعطائه أمهية ومكانة عاليتني

 عىل املجاز ألن التثمني »َّثـمن موقفه من القضية «:محل املعنى يف نحو
 املجازي هو احلقيقي هو إلظهار القيمة املادية يف البيع والرشاء, والتثمني
 .إلظهار القيمة املعنوية واألدبية لليشء, فالعالقة بينهام غري خافية

 : يف االستئناس−ج
 .٤/٤٤٧أجازها جممع القاهرة يف كتاب األلفاظ واألساليب 

 خسارةممدوح . دالعضو 
 :قرار اللجنة −٤

َثمن وتثمني «:جواز قوهلم َّ َّ بمعنى قدر وتقدير ثمن اليشء, وبمعنى إيالء »َ
 .ورد يف املعجم العريب ضافة هذه الداللة إىل ماوإ. أمهية وتقدير لليشء
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 بمثابة كذا
 

 :املسألة − ١

, )بمنزلة كذا(, بمعنى )بمثابة كذا( املعارص عبارة اللغوييشيع يف االستعامل 
, وخيطئها بعضهم ألنه ليس للكلمة هذه الداللة يف »هو بمثابة أخي «:كام يف قوهلم

 ).منـزلة كذا أو بمكانة كذاب(املعاجم, وأن الصواب هو 

 . بمعنى بمنـزلته أو بمكانته»بمثابة كذا «:جواز قوهلم: االقرتاح −٢

 :التعليل −٣

 : يف املعاجم− أ
ًاملوضع الذي يثاب إليه, أي يرجع إليه مرة بعد أخرى: املثابة «:اللسان ُ ُ .

ُورجل تواب ثواب منيب بمعنى واحد َّ بون َمثابة, ألن أهله يثو: املنـزل: وقيل. َّ
ُجزاء الطاعة وكذا املثوبة: َوالثواب. ِاملرجع: عاد ورجع, واملثابة: َثاب. إليه َ«. 

ًجزى فالن فالنا «):جزى(وجاء يف اللسان يف مادة  , أي إن املثوبة »كافأه: ٌ
 . اجلزاء, واجلزاء هو املكافأة أي إعطاء ما يكافئ ويامثل اجلهد أو العملهي

َ ثوبا وثوباَثاب «:الوسيط َْ ً ًوأثاب فالنا..رجع: ًناَ َاملثاب . كافأه وجازاه: َ
َواملثوبة واملثوبة. البيت وامللجأ: َواملثابة ْ َُ  .»اجلزاء: َ

ْجزى جمزى فالن وجمزاته «):جزى(وجاء يف مادة  َ ْ وجزى . َقام مقامه: ٍَ
 .»كافأه: ًفالنا لكذا وعليه

ًكافأه عىل اليشء مكافأة وكفاء «):كفأ(وجاء يف مادة  ِ : ًوكافأ فالنا. اهجاز: ً
 .»َماثله وساواه
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٥٨٥
 : يف الداللة−ب

َيستنتج من املعاجم الرتادف أو شبه الرتادف بني املثوبة واملكافأة واجلزاء  ْ َ ُ
ًهي املثوبة معلة, ولعل قوهلم) َاملثابة(و. واملامثلة َّْ َ َُ َجزى فالن جمزاته «:َ ْ  أي قام »َ

َمقامه, أقرب الدالالت إىل ما نحن فيه وهو امل َثوبة أو املثابة, فقوهلمُ َ هو  «:ْ
ُهو كفاء أخي ومساويه « يعني هو يقوم مقام أخي أو»بمثابة أخي  أي هو »ِ

 .بمنـزلته ومكانته
 : يف االستئناس−ج
وردت يف كتب الرتاث ما بعد عرص االحتجاج هبذه الداللة يف  −١

 :مواضع كثرية أمهها
 تسع مرات, منها )دالئل اإلعجاز(كررها عبد القاهر اجلرجاين يف  -

 .»َكأنه قد ظن أن طنني الذباب بمثابة ما يضري «:١/١٠٦ما جاء يف 
 ابن خلدون يف مقدمته تسع عرشة مرة, منها ما جاء يف كررها -

وإنام اجلاهل بتأليف الكالم وأساليبه عىل مقتىض ملكة  «:٢/٣٣٧
َاللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ومل حيسن بمثابة املقعد الذي  ُ

 .»يروم النهوض وال يستطيعه لفقدان القدرة عليه
 .٤/٥٦٢ أقرها جممع القاهرة يف كتاب األلفاظ واألساليب −٢

 ممدوح خسارة.العضو د
 :قرار اللجنة  −٤

 . بمعنى بمنـزلته أو بمكانته»بمثابة كذا «:جواز قوهلم

*   *   * 
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 )األرشيف(املحفوظات ال 
 

 :املسألة −١

بمعنى مكان حفظ الوثائق ) األرشيف(املعارص كلمة ُيروج يف االستعامل 
والسجالت, وفق قواعد متعارف عليها, وهي كلمة معربة عن لغات أجنبية, 

ومل تذكر ). أرشفة(واملصدر ) َأرشف(ومن ثم راجت مشتقاهتا من مثل الفعل 
 .معظم املعاجم العربية احلديثة هذه الكلمة ومشتقاهتا

 :االقرتاح −٢

واملصدر ) َأرشف(َّاملعربة ومشتقاهتا الفعل ) أرشيف(ة جواز استعامل كلم
املحفوظات (بمعنى حفظ الوثائق وتصنيفها, واألوىل استعامل ) أرشفة(

 .َّبداللة معارصة مطورة عن الداللة القديمة وهي احلفظ) واحلفظ

 :التعليل −٣

وثائق, سجالت, : َّيف اللغة املعرب عنها) archive(تعني هذه الكلمة  − أ
 .فوظاتدار حم

 َّالكتاب للداللة عىل احلفظ وفق نظام معني جعل الكلمةولكن استعامل 
َّيميلون إىل استعامل األرشيف واألرشفة املعربتني عىل طريقة العرب يف التعريب 

َّاللفظي, وإذا قبل املعرب جاز االشتقاق منه وفق قواعد االشتقاق العربية ُ. 
 عىل أهنا ٤/٥٥٥اظ واألساليب  القاهرة يف كتاب األلفجممعأجازها  −ب
 .َّمعربة

 اللغة العربية املعارصة ألمحد خمتار عمر وفريقه بمعنى معجموأوردها 
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 ).اا وآلي, وفق نظام معني, ويتم ذلك يدويحفظ السجالت يف مكان خاص(

 ممدوح خسارة. العضو د
 :قرار اللجنة −٤

 .َّربة ومشتقاهتااملع) أرشيف(ًبديال عن كلمة ) املحفوظات(استعامل كلمة 

*   *   * 
)٢٥( 

َّاحلق واحلقة َ َّ 
 

 :املسألة −١

َّاحلق واحلقة( املعارصين كلمتي الكتابيستعمل بعض  َ صفتني بمعنى ) َّ
ًاحلقيقي واحلقيقية, وخيطئها بعضهم بحجة أن فيها وصفا باملصدر, وهو  ِّ

 سامعي, وبحجة أن املصادر ال تثنى وال جتمع وال تؤنث وال يوصف عندهم
 .ًهبا إال سامعا

 :االقرتاح −٢

َّاحلق واحلقة(جواز قوهلم  َ : صفتني بمعنى احلقيقي واحلقيقية يف مثل عباريت) َّ
َّالوعد احلق والكلمة احلقة( َ  ., وهو غري الوصف باملصدر الدال عىل املبالغة)َّ

 :التعليل −٣

 :جواز النعت باملصدر − أ
: ًا برشوط أحدهانعت به سامعُ كتب النحو أن املصدر يبعضما تتناقله 

َّ يثنى وال جيمع وال يؤنث, قالواَّأال ٌهذا رجل عدل وزور ورضا: َّ ُ ٌَ ٌْ. 
 إىل قرصه ٢/١٢٠ عند النعت باملصدر يف الكتاب يرشولكن سيبويه مل 

 .عىل السامع
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 :أما ابن مالك فوصفه بالكثرة إذ قال

ـــــريا ـــــصدر كث ـــــوا بم ٍونعت َ ــذكريا  َ ــراد والت ــالتزموا اإلف َف َ 
 من هذا أن النعت باملصدر كثري أو قيايس, وهذا ما جعل جممع ُويعلم

ًأن النعت باملصدر مقيس قياسا مطردا بالرشوط التي ضبط هبا ما «يقررالقاهرة  ً 
ٍّسمع, وهي أن يكون مفردا مذكرا وأن يكون مصدر ثالثي أو بوزنه وأال يكون  َ ً ًَّ

 ).٢/١٢٠كتاب األصول يف اللغة . (»ًميميا
 :يث املصدر املنعوت بهجواز تأن −ب

مل تناقش معظم كتب النحو مسألة تأنيث املصادر بل اشرتطت اإلفراد 
إال أن يكثر الوصف  «:والتذكري, ولكن ابن يعيش مل يشرتط اإلفراد إذ قال

باملصدر فيصري يف حيز الصفات لغلبة الوصف به فيسوغ تثنيته ومجعه, قال 
 :البعيث املجاشعي

 ٌشهودي عىل ليىل عدول مقانع  ومل يكـنوبايعت لـيىل بـاخلالء
 ابن يعيش مل يشرتط اإلفراد يف املصدر املنعوت به فإن كتب اللغة كانوإذا 

 .ًومعامجها أوردته مؤنثا
َّوإذا كانوا قد أنثوا املصدر ملـَّا  «):١٥٤:١(جاء يف اخلصائص البن جني 

َامرأة عدلة وفرس طوعة ا(ًجرى وصفا عىل املؤنث نحو  ٌ ْ بن [ِلقياد, وقول أمية ٌَ
 ]:أيب الصلت

ْواحليــة احلتفــة الرقــشاء أخرجهــا َ  ُمــن جحرهــا آمنــات اهللا والقــسم  َّ
يعني [ دخول التاء عىل املصادر وليست عىل صورة اسم الفاعل جازوإذا 

ُ, وال هي الفاعل يف احلقيقة إنام استهوى لذلك جرهيا ]نحو العاقلة والعاقبة
 .»ًوصفا عىل املؤنث
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َّواحلق هو مصدر حق حق «):حقق(اء يف لسان العرب وج ٌّ, وقول حق اّ ٌ

َّاحلق واحد احلقوق واحلقة واحلقة أخص . »ٌقول باطل «:وصف به كام تقول َِّ َ ّ
ِّهذه حقتي أي حقي: منه, وهو يف معنى احلق, تقول ََّ َ«. 

ٌرجل عدل وامرأة عدل ونسوة : يقال «):عدل(وجاء يف لسان العرب  ٌٌ ٌ ٌَ َ
ْل, كل ذلك عىل معنى رجال ذوي عدل ونسوة ذوات عدل, فهو ال يثنى َعد َْ ٍَ ٍ ٌ

ُوال جيمع وال يؤنث, فإن رأيته جمموعا أو مثنى أو مؤنثا فعىل أنه أجري جمرى  ً ً
ْامرأة عدلة «:الوصف الذي ليس بمصدر, وقد حكى ابن جني َّ, أنثوا املصدر »ٌَ
ًملا جرى وصفا عىل املؤنث, وإن مل يكن عىل  صورة اسم الفاعل, وال هو َّ

ْرجل عدل وامرأة عدلة إنام اجتمعا يف : وقال ابن جني. الفاعل يف احلقيقة ٌ َْ ٌ ٌ
ٌرجل عدل« :َّالصفة املذكرة, ألن التذكري أتامها من قبل املصدرية, فإذا قيل ٌْ« ,

ِفكأنه وصف بجميع اجلنس مبالغة, فجعل اإلفراد والتذكري أمارة للمصدر 
فإن لفظ املصدر : فإن قلت «:ثم يذكر حجة من جييز التأنيث بقوله..[ املذكور

الزيادة, العبادة, الطالقة ونحو ذلك, فإذا كان املصدر نفسه : ًقد جاء مؤنثا نحو
 .» بالتأويل أحجى بتأنيثهًقد جاء مؤنثا فام هو يف معناه وحممول عليه

َ أن املصدر املنعوت به حيافظ عىل تذكريه وإفراده إذا أريد هذاويفهم من 
 .َّبه املبالغة بالوصف, فكأن املوصوف به هو الكامل يف تلك الصفة

ًكام يفهم أيضا أن تأنيث املصدر يمكن محله عىل املصادر التي جاءت مؤنثة 
ن محله عىل أنه نقل من املصدرية واالسمية إىل ًأصال كالطالقة والعبادة, أو يمك

ًالصفة, والصفة تتبع املوصوف تذكريا وتأنيثا ً. 
ٌامرأة عدلة «:وحكى ابن جني «):١/٢٤٠( سيده البنجاء يف املحكم  ْ ٌَ« .

 .واملعجم الوسيط) حتف(, وتاج العروس )٣/٣٩٧(ومثله يف املصباح املنري 
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ْحية حتفة, كام قيل: يقال «):١/٧٥( البالغة للزخمرشي أساسوجاء يف  َ ٌَّ :
ْامرأة عدلة ِّاحلتفة مصدر أنث [»ٌ ُ ٌ.[ 

وال بأس أن يقبل  «):١٠/٦٢(وجاء يف الذخرية البن شهاب القرايف 
ْترمجة امرأة عدلة ٍ« 

عند ) عدل(عىل املصدر ) ّحق( يمكن محل تأنيث املصدر أنهونعني به 
 .الوصف به

َّاحلقة(وقد استعمل كلمة  نحاة املحدثني عباس حسن يف النحو الوايف من ال) َ
َّالصحة هي السعادة احلقة احلقة «:حيث قال) ٣/٥٢٦( ََّ والعلة  «):٤/٩٤( ويف »َ

َّاحلقة هي يف استعامل العرب َّهذه هي ناحية التفرقة احلقة التي  «):٣/٥٤٩( ويف »َ َ
قوال مع أن عباس حسن ذكر أ. »ًجيب االقتصار عليها نزوال عىل أحكام اللغة

ومن الفقهاء املحدثني شهاب الدين اآللويس يف كتاب تفسريه . النحاة يف املسألة
َّوهي الكلمة احلقة الدالة عىل التوحيد «:حيث قال) ١٥/٩٧) (روح املعاين( َ« ,

 :حيث قال) ١/١٠٠) (اهللا(ومن األدباء املحدثني حممود عباس العقاد يف كتابه 
َّف للعقل احلق أو الكلمة احلقةوأن الناموس هو بعبارة أخرى مراد« َ َِّ«. 

َّاحلقة(َّ أمحد خمتار عمر فقد عد كلمة الدكتورأما  معجم (صفة فصيحة يف ) َ
 .ومل تتعرض هلا كتب التصحيح اللغوي األخرى) الصواب اللغوي

ْالبحتة(وكانت جلنة اللغة العربية بمجمعنا قد أجازت  صفة, وهي ) َ
ْبحت(كذلك مؤنث للمصدر   ممدوح خسارة. و دالعض  ).َ

 :اللجنةقرار  −١

ّاحلق واحلقة(جواز قوهلم  َ : صفتني بمعنى احلقيقي واحلقيقية يف مثل عباريت) َّ
ّالوعد احلق والكلمة احلقة( َ  ., وهو غري الوصف باملصدر الدال عىل املبالغة)َّ
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)٢٦( 

َمدارسة ال   )سيمنار(ُ
 

 :املسألة −١

اللة عىل جلسة نقاشية للد) سيمنار( اجلامعية كلمة األوساطيشيع يف 
يشارك فيها أعضاء القسم العلمي املختص أو بعض أعضاء القسم مع طالب 

كلمة الدراسات العليا ملناقشة خمطط رسالة لنيل املاجستري أو الدكتوراه , وهي 
 .َّ معربةأجنبية

 ).سيمنار(ًمقابال للمصطلح األجنبي ) ُمدارسة( استعامل كلمة :االقرتاح −٢

 :التعليل −٣

 :يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية ما ييل) siminaire(ء يف ترمجة كلمة جا − أ

 الدراسةمدة , طالب مدرسة إكلرييكية, )معهد الهويت(مدرسة إكلرييكية 
 جمموعة من الطالب اإلكلرييكية, حلقة دراسية, منتدى, مؤمتر اختصاصيني,

 .منرصفة إىل موضوع من موضوعات الدراسة
 . بحث أو حلقة نقاشية بحلقةبعضهموترمجها 

حلقة دراسية, : ( تلك الرتمجات تبدو الكلامت اخلمس األخريةبنيومن 
أقرب إىل الداللة ) منتدى, مؤمتر اختصاصيني, حلقة بحث, حلقة نقاشية

 .املقصودة من الكلمة
أوسع من داللة هذه الكلمة, ألنه قد يضم ) املنتدى(أن داللة  ولكننا نرى

 عليه االستمرار, يف حني ال يعني املصطلح األجنبي يف ًأفرادا كثريين ويغلب
 .جامعاتنا مثل هذه الكثرة أو االستمرار الدوري
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هي أوسع بكثري مما تدل عليه الكلمة ) مؤمتر اختصاصيني (داللةوكذا 

 .بحسب استعامهلا احلايل
َفهي مصطلح مركب, ويفضله املصطلح املفرد إن ) حلقة دراسية(أما كلمة 

ًإن للحلقة الدراسية مدلوال آخر هو اجتامع أفراد يتدارسون علام أو ثم . أمكن ً
 .َّمسألة قد تطول وتتشعب, واألمر هنا ليس كذلك

فالذهن ينرصف فيها بحسب العرف اجلامعي ) حلقة بحث (عبارةوأما 
 .إىل بحث علمي تدريبي يقدمه طالب أو أكثر

ًيقية ولكنها أيضا , وهي تؤدي الداللة احلق)حلقة نقاشية(تبقى عبارة 
َمصطلح مركب يفضله املصطلح املفرد إن أمكن َّ. 

 أوًلذا نرى أن الكلمة األجنبية ومقابالهتا تعني كلها اجتامعا لدرس مسألة 
ًموضوع حمدد غالبا وبمدة قصرية نسبيا, وهذا ما يمكن أن تؤديه كلمة  ً َّ

ْدرس يشء, الذي من معانيه املشاركة يف ) َدارس(مصدر الفعل ) ُمدارسة(
ُيدعو القسم أعضاءه إىل  «:ًفبدال من أن يقال ْ ملناقشة خمطط طالب ) سيمنار(َ

ُيدعو القسم أعضاءه إىل مدارسة حول خمطط  «: يمكن أن يقال»الدكتوراه ُ ْ َ
  وتصلح هذه الكلمة لكل حلقة »الطالب أو ملناقشة الطالب يف خمطط بحثه

َبحث يف مسألة حمددة تتبادل فيها اآلراء َ  .ً شفهياُ
من القواعد األساسية يف التعريب أال يلجأ إليه إال عند عدم وجود  −ب

 .ًاملقابل العريب, أو يف حال كان املقابل العريب ثقيال عىل اللفظ
 ممدوح خسارة. العضو د

 : اللجنةقرار −٤

 ).سيمنار(ًمقابال للمصطلح األجنبي ) ُمدارسة(استعامل كلمة 
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)٢٧( 

 الرصيف
 

 :املسألة −١

بمعنى طرف الطريق أو ) الرصيف( االستعامل املعارص كلمة يشيع يف
ُالشارع املرصوف بحجارة أو بالط, أو بمعنى حاجز وثيق تقف إليه القطر  ُ

 .ومل ترد هلا هذه الدالالت يف املعاجم القديمة. والسفن, أو بمعنى زميل

 :االقرتاح −٢

َكبات, َ بمعنى طرف الطريق الذي تقف إليه املر»الرصيف»:جواز قوهلم 
ُأو طرف البحر الذي تقف إليه السفن, وجتمع عىل أرصفة, وبمعنى الزميل يف 

َالعمل نفسه وجتمع عىل رصفاء ُ ُ. 

 :التعليل −٣

ٌعمل رصيف وجواب رصيف «:لسان العربجاء يف  : َّالرصف. َحمكم رصني: ٌ
َرصف قدميه, : َّويقال للقائم إذا صف قدميه. ضم اليشء بعضه إىل بعض ونظمه

ًذا ضم إحدامها لألخرى, ورصف احلجر رصفاوذلك إ َ . بناه فوصل بعضه ببعض: َّ
َوالرصف ٌاحلجارة املرتاصفة, والرصف حجارة مرصوف بعضها عىل بعض: َّ ٌ َ«. 

الرصيف حاجز من البناء يمتد عىل جانبي الطريق  «:وجاء يف الوسيط
ُ, وحاجز وثيق تقف عليه القطر والسفن )حمدثة( : وهو رصيف فالن). مج(ُ

 ممدوح خسارة. العضو د  .»حياكيه يف عمله ويألفه وال يفارقه
 :قرار اللجنة −٤

َ بمعنى طرف الطريق الذي تقف إليه املركبات, »الرصيف»:جواز قوهلم  َ
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ُأو طرف البحر الذي تقف إليه السفن, وجتمع عىل أرصفة, وبمعنى الزميل يف 

َالعمل نفسه وجتمع عىل رصفاء ُ ُ. 

*   *   * 
)٢٨( 

َشتل َ ْ واملشتل والشتلةَ َّ ْ َ 
 

 :املسألة −١

َشتل(يشيع يف االستعامل املعارص الفعل  َ ًبمعنى غرس نبتة, ومشتقاته من ) َ َ
ْشتلة: (مثل َمشتل(بمعنى نبتة صغرية, و) َ ْ ُّبمعنى مكان إنبات الشتول أو ) َ
 .ومل ترد هذه الكلمة يف املعاجم العربية القديمة. بيعها
 :االقرتاح −٢

َشت« :جواز قوهلم َّ بمعنى نبت البذر يف مكان لينقله إىل مكان آخر, »َلَ
: َغرس نبتة صغرية بعد نقلها من منبتها, وكذا مشتقاته, من مثل: وبمعنى

َشتلة وشتول ومشتل( ُ ْْ ُ  .وإضافة هذه املادة وداللتها إىل املعجم) َ

 :التعليل −٣

 :يف املعاجم − أ
 ).شتل(ليس يف لسان العرب مادة 

ْمشتلة «):شتل( مادة جاء يف تاج العروس يف ْقرية بأصبهان, ومشتول: َ َ :
ُّوالشتليون..من قرى مرص ْ  أي إنه أورد أسامء أعالم مشتقة »مجاعة بريف مرص: َّ

َشتل(دون ذكر فعل ) شتل(من اجلذر  َ  .وداللته) َ

َشتل الزرع« :وورد يف املعجم الوسيط َّ َ َ َّنبت البذر يف مكان ليغرسه يف : َ
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ْالشتلة, و)حمدثة(مكان آخر  ُالنبتة الصغرية تنقل من منبتها إىل مغرسها : َّ

َواملشتل). حمدثة( ْ ُأرض يبذر فيها البذر حتى إذا مىض عليه شهر أو أكثر نقل : َ ُ
َليغرس يف مكان آخر  ْ  »)حمدثة(ُ

َشتل(ولفعل  َ  النبتة بعد نقلها من زرعوهي , داللة أخرى يف بالد الشام) َ
معنى نزع النبتات من منبتها األول ليغرسها يف ) َّشتل(منبتها األول, وملزيده 

 .مكان آخر
والكلمة من أصل آرامي, ومفردات اآلرامية فاشية يف الكالم عىل الزراعة 

 ممدوح خسارة. العضو د  .يف الشام

 :قرار اللجنة −٤

َّ بمعنى نبت البذر يف مكان لينقله إىل مكان آخر, »َشتل «:جواز قوهلم
:  بعد نقلها من منبتها, وكذا مشتقاته, من مثل صغريةنبتةَغرس : وبمعنى

َشتلة وشتول ومشتل( ُ ْْ ُ  .وإضافة هذه املادة وداللتها إىل املعجم) َ

*   *   * 
)٢٩( 

ْرصف ورصفة ِْ ِ 
 

 :املسألة −١
لظنه أهنا غري ) ِْرصف(مؤنث ) ِْرصفة( استعامل كلمة بعضهميتحاشى 

 .صحيحة إذ مل ترد يف املعاجم مؤنثة
 :االقرتاح −٢

 . بمعنى غري املمزوجة)ِْرصف(مؤنث ) ِْرصفة(ز قوهلم جوا
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 :التعليل −٣

 : يف املعاجم− أ
ًرشاب رصف أي بحت مل يمزج, وقد رصفه رصوفا «:اللسان ُ َُ ُ ٌَ ٌْ ٌ وترصيف ..ِ

ًاخلمر رشهبا رصفا ْوالرصف اخلالص من كل يشء. ِ ِّ«. 

ٌالرصف اخلالص مل يشب بغريه, ويقال رشاب رصف «:الوسيط ْ ِْ ٌ َُ  .»ممزوجغري : ِّ

 :َّولعل ما محل بعضهم عىل تضعيف تأنيثها أن اللسان مثل هلا بقوله
ًوترصيف اخلمر رشهبا رصفا«  ألن اخلمر عندهم مؤنثة, أما املعجم الوسيط »ِ

 .فلم يتعرض للزومها التذكري
 : يف الرصف−ب

ْفعل(مل ترد الصفة   .من بني الصفات التي يستوي فيها املذكر واملؤنث) ِ
 : ستئناس يف اال−ج

ْال يعقد عليه يف بيان اللغة الرصفة «):عزر(جاء يف تاج العروس  ِّ ُ«. 
ألن مهزة الوصل يف األسامء  «:٣/٢٧٤جاء يف رشح الريض عىل الكافية 

ْالرصفة قليل ِّ«. 
ْويبقى الدخان الرصف والنار الرصفة «:١/٤٩٩جاء يف كليات الكفوي  ِّْ ِّ«. 

باب القول يف احلقيقة ١/٢٥٣وجاء يف اإليضاح يف علوم البالغة 
وقيل هي لنقل ..هي عندي للتأنيث: فأما التاء فقال صاحب املفتاح «:واملجاز

ْالوصفية إىل األسامء الرصفة ِّ«. 
 :قال ابن النقيب

ًوارشف الراح رصفـة واسـتلمها  ًمـــن رشـــا يـــستبيك صـــبغ بنانـــه  ِ
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 :وقال لسان الدين بن اخلطيب

ـــامئل ـــة أم ش ـــك شـــمول رصف َهل رضب عذب اجلنا أم رضائبو  ٌأتل ٌ َ َ 
َّ مؤنثة هنا يف وصف الراح والشمول ومها مؤنثتان يقابل ما مثل واستعامهلا َّ

 ممدوح خسارة. العضو د  .َّبه يف اللسان كام ذكرنا يف استعامهلا مذكرة
 :قرار اللجنة −٤

 . بمعنى غري املمزوجة)ِرصف(مؤنث ) ِرصفة(جواز قوهلم 

*   *   * 
)٣٠( 
 ف عليهَاملتعار

 
 :املسألة −١

ٌهذا أمر متعارف  «:, يف نحو قوهلم)َاملتعارف عليه (عبارةخيطئ بعضهم  َ ٌ
َ, بمعنى متفق عليه»عليه َّ ٌهذا أمر متعارف« :والصواب عندهم أن يقال. ُ َ , ألن »ٌ

 .ٍّمتعد بنفسه) َتعارف(الفعل 

 :االقرتاح −٢
َاملتعارف عليه, وتعارفوا عليه «:جواز قوهلم  .َافق عليه بمعنى متو»ََ

 :التعليل −٣
 : يف املعاجم− أ

ًعرف بعضهم بعضا, وتعارفوا تفاخروا: َتعارفوا «:العروستاج  َ َ«. 

َما تعارف عليه الناس, وتعارفوا: ُالعرف «):عرف(يف مادة : الوسيط َ :
ًعرف بعضهم بعضا َ َ«. 
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 ..اصطلح القوم زال ما بينهم من خالف عىل األمر «):صلح(ويف مادة 

 .»تعارفوا عليه واتفقوا: األمرواصطلحوا عىل 
ًجاء متعديا بنفسه يف املعاجم القديمة ) تعارف( أن الفعل وواضح

َعرف(َواحلديثة, عندما ورد بمعنى  َعندما ورد بمعنى ) عىل(ً, وجاء متعديا بـ )َ ََ
َتوافق وتصالح( َ, والفرق بني الداللتني غري خاف, ألن معنى تعارفوا املتعدي )َ َ ٍ

َبنفسه هو عر ًف , أي عرف بعضهم بعضا, أما تعارفوا املتعدي بـ َ َ فهو ) عىل(َ
 .بمعنى اتفقوا عىل اليشء وتصاحلوا عليه

 : يف االستئناس−ب
َعىل حسب املتعارف عليه «):ه٣١٠(للطربي ) جامع البيان(جاء يف  َ ُ« ٢/١٦. 

 ): ه٧٧٥(لعمر بن عيل بن عادل احلنبيل ) اللباب يف علوم الكتاب(جاء يف 
َنه املحراب املتعارف عليهيف أ« َ ُ« ٢/١٨٣. 

يف أنه املحراب  «):ه٨٠٨(البن عادل احلنبيل ) تفسري اللباب(وجاء يف 
َاملتعارف عليه َ ُ« ١/١٥. 

َاملتعارف عليه( عبارة تكررتوقد  َ  .مئات املرات يف كتب الباحثني املحدثني) ُ
تزاد  «:٤/١٠٥ملجمع اللغة العربية بالقاهرة ) األصول(ورد يف كتاب 

أما هنا . »ًحروف اجلر أحيانا عىل مفاعيل األفعال املتعدية لغرض بالغي
 .فالغرض داليل وهو ألزم من البالغي

 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −٤
َاملتعارف «:جواز قوهلم َ َ عليه, وتعارفوا عليهُ َ  .َ بمعنى متوافق عليه»َ

*   *   * 
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)٣١( 

 )غري(تعريف 
 

 :املسألة −١
 :بأل التعريف, فيقال) غري(ستعامل املعارص تعريف كلمة يشيع يف اال

ِّ, وخيطئها بعض اللغويني ويرون أن الصواب تعريفها بإضافتها إىل »الغري«
 .»غريهم أو غري الصادقني «:الضمري أو االسم كأن يقال

 ).اآلخر(ًبأل إذا كانت اسام بمعنى ) غري(جواز تعريف : االقرتاح −٢

 :التعليل −٣
 : يف النحو− أ

. »باإلضافة لشدة إهبامها) غري(وال تتعرف  «:٢١٠: اللبيبمغنيجاء يف 
هي ضمة إعراب ال  «:ة غريَّمَقال األخفش عن ض «:٢٠٩ًوجاء فيه أيضا ص 

ْبناء, ألنه ليس باسم زمان كقبل وبعد, وال مكان كفوق وحتت, وإنام هو 
بعض عىل ) أل(وأجاز ابن درستويه والزجاجي دخول . » وبعضّبمنزلة كل

 .»يف اإليغال يف التنكري) غري(, وهي مثل ّوكل

أي إن ابن هشام قال بعدم جواز تعريفها حتى باإلضافة لشدة إهبامها, 
ِّ, وهي كلها مما عرف بأل ) وبعض ومثلّكل(ولكن يشاركها يف شدة اإلهبام 

واإلضافة إىل الضمري أو االسم فيمكن محلها عىل مثيالهتا يف النكرات املوغلة 
 .اإلهباميف 

ٌمنع قوم دخول األلف والالم  «: يف هتذيب األسامء والصفاتالنووينقل 
ّغري وكل(عىل  وعندي ال  «:قال. َّ, ألهنا ال تعرف باإلضافة فال تتعرف بالالم)ُ
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َمانع من ذلك, ألن الالم ليست فيها للتعريف ولكنها الم املعاقبة لإلضافة نحو  َ ُ

 .», أي مأواه]٤١: ازعاتالن[ Æ Ç È É    z }: قوله تعاىل

عىل ) ّلُالك(, و)ّالضد(عىل ) الغري(قد حيمل  «:وجاء يف تاج العروس
 .»عىل اجلزء فيصح دخول الالم عليها هبذا املعنى) البعض(اجلملة و

 : يف االستئناس−ب
يف كتاب ) غري( القاهرة قد أجاز دخول األلف والالم عىل جممع كان − 

 .٢/١٧١األصول 
آالف املرات يف املكتبات اإللكرتونية, وأهم من ) ريالغ( ورود تكرر − 

 :وردت عندهم
يتأكد ذلك  .الغريوعند حضور  «:٢/١٤٣ النرش يف القراءات العرش − 

 .»ليحصل البيان
 .» عىل ما يكرههالغريْاإلكراه محل  «:٩/٥٠ للجرجاين التعريفات − 
 الغريبخالف نحو أعوذ باهللا من  «:٢/٨٣٠ املسالك البن هشام أوضح − 

 .»ْومن قبح السري
الغري  عىل الغريَّفأما إقرار  «:٢/١٩٥ ألحكام البيان للقرطبي اجلامع − 

 .»َبوارث أو دين
ً مؤكدا الغريفينبغي أن يكون : ٤/٣٢٨ رشح الريض عىل الكافية − 
 عىل الغريًمعنى كونه مقصودا لغريه أنه يتوقف ذلك  «:٤/١١٧ ويف »كالنفس
 .»حصوله

َوخلف نعمة طائلة, فاستوىل  «:٤/١٣٧ة البن حجر  الكامنالدرر −  َّ
 .»ً ونشأ يتيامالغريعليها 
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 .»الغريألنه عليك هبا الترصف يف مال  «:٣/١٠٩ املخصص − 
 .»الغريفمعناه املشاهبة احلاصلة يف  «:١/٤٢ حاشية اخلرضي − 
ْالولث «: املحيطالقاموس −   .» القليلالغريالقليل من املطر والعهد : َ
َّالوسيلة ما يتقرب به إىل  «:٢/٢٧٩اجلوهري  صحاح −   .»الغريُ
بأل, وهذا يدل عىل أهنا من أغالط ) غري(َّ كان احلريري قد خطأ تعريف − 

, ولكن الشهاب ١٧٥: درة الغواص. اخلواص أي األدباء والفقهاء يف عرصه
َّاخلفاجي رد عليه وجوز تعريف   .باأللف والالم) غري(َّ

ال تتعرف باإلضافة فهو يعني أن تعريفها ) غري(ن  أما قول ابن هشام بأ− 
ال جيعلها معرفة ألهنا موغلة يف التنكري, فال يفيد تعريفها باإلضافة إال 

 :َّمعرفة باإلضافة يف سورة الفاحتة يف قوله تعاىل) غري(وقد وردت . التخصيص
{_ ̀ a z. 

). مهر املثل(ِ من العبارات التي مل يستغن عنها أي كتاب يف الفقه عبارة − 
 .يف اإليغال يف التنكري) مثل(صنو ) غري(, مع أن )مثل(إذ عرفوا كلمة 

 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −٤
 ).اآلخر(ًبأل إذا كانت اسام بمعنى ) غري(جواز تعريف 

**   *    
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)٣٢( 

َملصقة ال   )بوسرت(ُ
 

 :املسألة −١
ِو املعلنني كلمة ِّيستعمل بعض منظمي املؤمترات والندوات واملعارض أ ُ

ُاملعربة للداللة عىل إعالن ملون أو مزخرف يلصق يف أماكن معينة ) بوسرت( ََّ َّ
 .للدعاية لنشاط أو فعالية والتعريف به, وهي كلمة أجنبية

َملصقة(استعامل كلمة  :االقرتاح −٢  ).بوسرت(بدل كلمة ) َ أو ملصق إعالينُ

:التعليل −٣
: هي) poster (فرنسية واإلنكليزية لكلمة املعاين التي أوردهتا املعاجم ال− أ

َزخرفة إعالنية, ملصق, إعالن أو بيان يوضع يف مكان عام, ملصق  َ ُ
 .اإلعالنات, إعالن كبري مطبوع, عمل فني كبري مطبوع عىل ورقة كبرية

 .ً هذه املقابالت هو رشح وتفسري وليس مصطلحابعضوواضح أن 
ظي أال يلجأ إليه إال عند تعذر  األساسية يف التعريب اللفالقواعدمن  −ب

 .إجياد املقابل العريب

ثنائية اللغة قد وضعت هلا مقابالت عديدة, ولعل ما ال املعاجمويلحظ أن 
َجيمع بينها هو ملصق أو ملصق إعالنات, وهي مقابالت عربية ُ. 

ًكانت جلنة اإلعالم يف جممع اللغة العربية بدمشق قد اقرتحت مقابال  −ج
 ممدوح خسارة. العضو د  ).ةَملصق(هلا هو 

 :قرار اللجنة −٤
َملصقة أو ملصق إعالين(استعامل كلمة  َ  ).بوسرت(مقابل الكلمة األجنبية ) ُ



<Ý^Â<géÖ^‰ù]æ<¾^ËÖù]<»<ÄÛ]<‹×¥<l]…]†Î<àÚNLMM< <
  

٦٠٣
)٣٣( 

 )بروشور(نرشة تعريفية ال 
 

 :املسألة −١
ِيستعمل بعض منظمي املؤمترات والندوات واملعارض أو املعلنني كلمة 

ّأو كراسة صغرية توزع لتعريف الدخيلة للداللة عىل نرشة تعريفية ) بروشور( َّ
 .كلمة أجنبيةَّالناس بنشاط معني أو فعالية, وهي 

 :االقرتاح −٢
 ).بروشور(ًبدال من الكلمة األجنبية الدخيلة )  تعريفيةنرشة(استعامل عبارة 

 :التعليل −٣

 واإلنكليزية لكلمة الفرنسيةثنائية اللغة الاملعاين التي وضعتها املعاجم 
)brochure (هي) :َّاسة, كتـيب, بحث موجز, نرشة, كراسة صغريةَّكر ِّ( 

َّ هذه الكلمة عمليا هو كتـيب صغري, أو مطوية, أو كراسة صغرية تعنيهوما  ََّ ِِّ ْ ً
تكتب فيها املعلومات األساسية واهلامة ملؤمتر أو ندوة كعنوان املؤمتر وحماوره 

 ..وأسامء املشاركني فيه والتاريخ واألوقات
 يف جممع اللغة العربية بدمشق قد اقرتحت هلذه ماإلعالوكانت جلنة 

ًسواء أكانت كتـيبا أم مطوية) نرشة تعريفية(الكلمة عبارة  ِّ. 
ُ املتوافق عليها يف التعريب اللفظي أال يلجأ إليه إال عند عدم القواعدمن 

 ).بروشور(َّوجود مقابل عريب قديم أو مولد, وليس هذا حال كلمة 
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َّ ليست معربة وفق طرائق العرب يف التعريب مةالكليضاف إىل هذا أن 

, ولذا فهي كلمة دخيلة ال )بروشور(التي ال جتيز البدء بساكن كام هو يف كلمة 
 .َّمعربة ألهنا ال توافق قواعد الرصف العريب والنطق العريب

 ممدوح خسارة. العضو د
 :قرار اللجنة −٤

 ).بروشور(نبية الدخيلة ًبدال من الكلمة األج) نرشة تعريفية(استعامل عبارة 
**   *    



− ٦٠٥ −  

 
 
 

  الكتب واجملالت املهداة
  إىل مكتبة جممع اللغة العربية

 )∗(أنور درويش. أ

א− א

 دمشق,ب عدنان عزام, وزارة الثقافة ,)معرفة الذات واآلخر(االستغراب  −١
٢٠١٤. 

  وزارة الثقافة قمر كيالين,,)املجموعات الروائية (األعامل الكاملة −٢
 .)٢٦ األعامل الكاملة;(, ٢٠١٤ دمشق,ب

  قمر كيالين, وزارة الثقافة,)صصيةاملجموعات الق(األعامل الكاملة  −٣
 .)٢٥ األعامل الكاملة;(, ٢٠١٤ دمشق,ب

 دمشق, ب حممد خالد رمضان, وزارة الثقافة,أغاين احلصاد يف ريف دمشق −٤
 .)٥٣ مرشوع مجع وحفظ الرتاث الشعبي;( ,٢٠١٤

يار اخت كي;داوود األنطا , األسواق بتفصيل أشواق العشاقنيتزي −٥
قطوف ( ,٢٠١٤ دمشق,ب وزارة الثقافةباسل العيون السود,  :وتقديم

 .)٣ دانية;
                                                                 

 .أمني املكتبة العربية يف املجمع  )∗(
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 الب,هايل حممد الط ,)خطاب العشق يف شعر توفيق أمحد(حارس احلبق  −٦

 .)٢١ دراسات أدبية;( ,٢٠١٤ دمشق, بوزارة الثقافة
عامر  :عني به  عبد القادر النعيمي الدمشقي,,الدارس يف تاريخ املدارس −٧

 .٢٠١٤ دمشق, ب وزارة الثقافة,حممد النهار
, ٢٠١٤ مشق,بدوزارة الثقافة  ,عدنان مردم بك ,ديوان عدنان مردم بك −٨

 .)٣٠ األعامل الكاملة;(
كوليت : مقاالت وقصص ,)١٩٧٩− ١٩٧٣ (سنوات احلب واحلرب −٩

 .٢ط ,٢٠١٤ دمشق,ب وزارة الثقافة ,خوري
 افة وزارة الثق,ىسليامن العيس ,شعراؤنا يقدمون أنفسهم لألطفال − ١٠

 .)٢٢ االعامل الكاملة;(, ٢٠١٤ دمشق,ب
عبدو  ,)٢٣٢− ١٣٢(  يف العرص العبايس األولالعلم العريب وتطوره − ١١

 .٢٠١٤ دمشق,بوزارة الثقافة , القادري
تنسيق  , حنا خباز, جورج حداد,ياته وعرصهح :فارس اخلوري − ١٢

 .٢٠١٤ دمشق,ب وزارة الثقافة ,كوليت خوري:  وإرشاف
رشيد عبد  :كيفن كييل, غازي إي هيز; ترمجة ,ة يف األوقات املضطربةالقياد − ١٣

 .)١١ اخلطة الوطنية للرتمجة;( ,٢٠١٤ دمشق, بوزارة الثقافة, اهلادي
 وزارة , صالح صالح,تثريب املدينة يف الرواية العربية ,املدينة الضحلة − ١٤

 .)١٩ دراسات أدبية;(, ٢٠١٤ دمشق, بالثقافة
عيل عباس : حافظ الشريازي, ترمجة ,ظ الشريازيجمموع ديوان حاف − ١٥

 .)١٠ أعالم األدب العاملي;(, ٢٠١٤ دمشق, ب وزارة الثقافة,زليخة
, وزارة نضال سعد الدين قوشحة ,ًاملؤسسة العامة للسينام يف مخسني عاما − ١٦



<gjÓÖ]<êÞ^nÖ]<Äe†Ö]<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<ífjÓÚ<±c<ì]‚ã¹]NLMQÝ ٦٠٧
 .)٢٤٨ الفن السابع;( ,٢٠١٤ دمشق, بالثقافة

حممود منقذ  :ترمجة ديفيس,.دوغالس ج ,الوجيز يف تاريخ املوت − ١٧
 .٢٠١٤ دمشق,ب وزارة الثقافة ,اهلاشمي

  وزارة الثقافة,حممود احلسن :اختيار وتقديم ,من مقامات احلريري − ١٨
 .)٢ قطوف دانية;( ,٢٠١٤ شق,بدم

يارس املالح, أمل  ,النغم والكلمة يف حياة املوسيقار سهيل عرفة − ١٩
سات درا( ,٢٠١٤ دمشق, ب وزارة الثقافة,عيل القيم :تقديم خرضكي;
 .)١٠ موسيقية;

 .٢٠١٤ دمشق, وزارة الثقافة ب,د القادر النيال عب,هواجس عربية − ٢٠

*   *   * 
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  )∗(ربى املعدين

Books: 
− Le Visuel Compact (F-E)/La Martinière. 
−  Larousse: Dictionnaire Encyclopedique. 
− Dictionary Geography/ Harper Collins. 
− The Unified Dictionary of Pharmacy/ World Health 

Organization. 
− The Dictionary of Banking, Finance and Investment/ 

Tahsin Taji-Faruqi. 
− The Unified Dictionary of Dentistry/ World Health 

Organization. 
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