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بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوة 
والسالم على من أرسل إلى كافة األمم وعلى آله وأصحابه الهداة الكرام ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يهدي إليكم قسم اللغة العربية بجامعة كيراال أطيب التهاني والتبريكات بحلول 
السنة الجديدة. ونشعر بالفرح والسرور على تقديم العدد الجديد »ملجلة 
كيراال« املجلة العلمية املحكمة التي تصدر من قسم اللغة العربية بجامعة 
كيراال الهند. وهذا العدد للمجلة كاألعداد السابقة تحتوي على دراسات قيمة 

في مجال اللغة واألدب والعلوم.

والعدد الحاضر ملجلة كيراال يشتمل على بحوث علمية محكمة تدور حول 
القضايا األدبية واللغوية والثقافية ونتوقع أن تكون هذه النسخة مفيدة 
للباحثين والجاليات األكاديمية. وقد حاولنا أن نضم في هذه النسخة عددا 
الرصيف  في هذا  الهندية لتشجيعهم  الجامعات  في  للباحثين  البحوث  من 

العلمي.

ونتمنى أن يكون هذا العدد عرضة للقراءة الصادقة واالطالع الصحيح من 
قبل املثقفين واألساتذة والباحثن والطالب. وال يخفى على أحد أن هذه املجلة 
املشاركات  تقّدر  كيراال  لجامعة  التابع  العربية  اللغة  التي تصدر عن قسم 
األدبية واللغوية والثقافية للمساهمين من داخل الهند وخارجها. ونعبر عن 

شكرنا الوافر لكل من ساهم بالبحوث والتحكيم العلمي والطباعة والقرائة.

	الدكتور تاج الدين املناني 
رئيس التحرير، مجلة كيراال

 

رئيس قسم  اللغة العربية بجامعة كيراال - الهند

التقديم
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مدخل:

إلی  یرجع  –العربیۃ  الھندیۃ  العالقات  تاریخ 
ماقبل اإلسالم من خالل التجار العرب1کام کانت 
معروفۃ  والجنوبیۃ  العربیۃ  الھندیۃ  السواحل 
قبل  العرب  التجار  بین  الجغرافية  مبواقعھا 
اإلسالم ومن املعلوم أن األحجار الثمینۃ واألفاویۃ 
املنتجات  قامئۃ  رأس  علی  تجيئ  الطیب  وأنواع 
علی  والروم  العرب  بین  اشتھرت  التي  الھندیۃ 
وفد  حینام  العالقات  ھذہ  عززت  السواء2ولکن 
نطاقھا  وبدأ  کدعاۃ  الھند  إلی  الربرۃ  الصحابہ 

یتسع علی مرور األیام.

بشأن  خاصۃ  رغبۃ  األوسط  الرشق  وملواطني 
الھند وکتب العرب عن الھند وأھلھا وأحوالھا يف 
مؤلفاتھم ولھم طبقتان: فمنھم العرب الذين مل 
يقوموا بزیارۃ إىل الھند ولکن صنفوا عن طریق 
جمع أحوال الھند استفادۃ بالکتب لغريھم ومن 
خرداذبہ،  وإبن  ،الجاحظ  الطبقۃ  ھذہ  أشھر 
والھمداين،مطھر بن طاھر املقديس، وإبن الندیم 
العرب  ومنھم  وغیرھم.  البغدادي  القاھر  وعبد 
بعیونھم  مارأوا  وکتبوا  الھند  إلی  سافروا  الذین 
حسن  زید  وأبو  التاجر،  سلیامن  أشھرھم  ومن 
السیرايف، وأحمد بن إسحق الیعقويب، وأبو الحسن 
عيل بن الحسین بن عيل املسعودي، وأبوالقاسم 

 الشیخ علي الطنطاوي 
وکتاباته عن الھند

د. محمد طارق
األستاذ المساعد، قسم اللغۃ العربیۃ وآدابھا، جامعۃ لکناؤ، لکناؤ

الشیخ علي الطنطاوي  وکتاباته عن الھند
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إبراھیم محمد اإلصطخري،وإبن حوقل، وشمس 
والبريوين   ، البشاري  املقديس  أحمد  بن  الدین 
اإلدریيس، وإبن بطوطة وغیرھم3.ومن  ورشیف 
الشیخ  الحدیث  العرص  يف  الطبقۃ  ھذہ  بین 
الھند  إلی  سافر  الذي  الطنطاوي  عيل  محمد 
عام  إعراباً  مؤلفاتہ  يف  أھلھا  وعن  عنھا  وکتب 
رأی بعینیہ وعن طريق حصوله علی املعلومات 

الھامۃ بدراسة عنھا.

حیاۃ الشیخ عيل الطنطاوي

والدتہ ونشاتہ:

ولد األدیب عيل بن مصطفی بن محمد   
الطنطاوي 23/جامدي األولی 1327ھ/12 حزیران 
)یونیو(1909م يف مدینۃ دمشق يف أرسۃ علمیۃ 
البارزین.  العلامء  من  وجدہ  أبوہ  وکان  دینیۃ 
الدین  محب  ھو  خالہ  فإن  أمہ  جھۃ  ومن 
الخطیب الکاتب اإلسالمي الشھري الذي استوطن 
صحیفتي«الفتح«و«الزھراء«  وأنشأفیھا  مرص 
ونزح جدہ أحمد بن عيل بن مصطفی من طنطا 

يف مرص إلی دمشق سنۃ 1255ھ.

حصول العلم:

يف  االبتدائیۃ  األولی  دراستہ  تلقی   
ابتدائیۃ  عدیدۃ  مدارس  يف  دمشق  مدینۃ 
املدرسۃ  يف  ثم  التجاریۃ  املدرسۃ  يف  درس  کام 
السلطانیۃ الثانیۃ وبعد يف املدرسۃ الحقمقیۃ،ثم 
فقد  الثانویۃ  املرحلۃ  أما  املھاجرین.  أمنوذج  يف 
بزیارۃ إلی مرص  أمضاھا يف مکتبۃ عنرب ثم قام 
والتحق بدارا لعلوم العلیا للدراسۃ العالیۃ. وذلك 
يف عام 1928م ولکنہ مل یتم السنۃ األولی وعاد 
شھادۃ  علی  وحصل  1929م  عام  دمشق  إلی 

البکالوریوس يف الحقوق عام 1933م.

والعرشین4  الرابعۃ  يف  أمہ وھو  ماتت   
وأشد  الصدمات  أکرب  من  واحدۃ  تلك  فکانت 

األیام علیہ يف عمرہ.

ومن عوامل تکوینۃ العلمي إلی جانب حضورہ 
مداومتہ  وندواتھم،  واألدباء  العلامء  مجالس  يف 

علی املطالعۃ والدراسۃ کام یقول:

»فأنا الیوم وأنا باألمس، کامکنت يف الصغر،أمضی 
یومي أکرثہ يف الدار أقرأ ورمبا مر علی یوم أقرأ 
مائۃ  قراءيت  ومعدل  صفحۃ  مائۃ  ثالث  فیہ 

صفحۃ من سنۃ 1340ھ الی 1402ھ«.5

الصحافۃ:

مقال  أول  کردعيل  محمد  األستاذ  نرش   
للطنطاوي يف جریدۃ »املقتبس«وکان يف السابعۃ 
عرشۃ من عمرہ وشارك يف تحریر مجلتي خالہ 
محب الدین الخطیب«الفتح« و«الزھراء« حینام 
مرص  من  عودتہ  وبعد  1926م  عام  مرص  زار 
جریدۃ«  يف  عمل  التالیۃ  السنۃ  يف  سوریا  إلی 
کمدیر  وعمل  باء«  يف«ألف  العرب«ثم  فتی 
يف  کتاباتہ  جانب  إلی  »األیام«  جریدۃ  تحریر 
الصحف  من  وغیرھام  »الناقد«و«الشعب« 
مقاالت للرسالۃ التي أنشاھا أحمد حسن الزیات 
يکتب  کان  کام  1953م،  إلی  1933م  عام  منذ 
اململکۃ  إلی  جاء  وحینام  »املسلمون«  يف  أیضا 
العربیۃ السعودیۃ نرش مقاالتہ يف مجلۃ »الحج« 

ويف جریدۃ«املدینۃ« وغیرھام.

أھم املناصب التی توالھا:

یبدأ وظیفۃبالتعلیم يف املدارس األھلیۃ   
يف  ابتدائیا  معلامً  وصار  طالباً  یزل  ومل  بسوریا 
ثم  1935م  إلی  1931م  منذ  الحکومۃ  مدارس 
الثانویۃ  يف  مدرساً  وعمل  العراق  إلی  انتقل 
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املرکزیۃ يف مدینۃ بغداد عام 1936م وعمل يف 
1939م.  عام  حتی  العراق  من  عدیدۃ  معاھد 
خالل ھذہ الفرتۃ، أمضی سنۃ واحدۃ يف بیروت 
مدرسا يف الکلیۃ الرشعیۃ وصار معلامً يف الدیرعام 
1940م ملدۃ قصیرۃ ودخل يف سلك القضاء وتم 
تعیینہ کقاض يف«النبك«ثم فی« دوما« من قری 
1943م  من  دمشق  يف  ممتازاً  قاضیاً  ثم  دمشق 
يف  النقض  ملحکمۃ  مستشاراً  ثم  1953م  إلی 

سوریا ثم يف القاھرۃ.

1963م  عام  يف  الطنطاوي  وسافر   
مکۃ  إلی  وذھب  کمدرس  وعمل  الریاض  إلی 
للتدريس وأمضی فیھا ويف جدۃ حتی انتقل إلی 

ربه عام 1999م.

آثارہ:

ترك عيل الطنطاوي مؤلفات أدبیۃ يف موضوعات 
الدین واألخالق والسیاسۃ والقضاء  مختلفۃ من 
والحدیث  والفقہ  والثقافۃ  والفکر  والدعوۃ 
يبلغ عددھا حوالی 35 کتابا إلی جانب بحوثہ 
فیام  وأھمھا  کتیبات  يف  طبعت  التي  ومقاالتہ 

یيل:
قصص من التاریخ 	 
رجال من التاریخ 	 
صور وخواطر	 
دمشق	 
من نفحات الحرم	 
الجامع األموي	 
بن 	  )عبدالرحمن  التاریخ  أعالم  سلسلۃ 

عوف۔ عبداللہ بن املبارك -القايض رشیك – 
األیام النوري۔أحمد بن عرفان الشھید(

ذکریات يف مثانیۃ أجزاء6.	 

کتاباتہ عن الھند:

أحداث  يف  قلمہ  الطنطاوي  یعمل  عندما 
یخرج  ال  األدیب  بقلم  التاریخ  فیصور  التاریخ 
ثوبا  یلبسہ  ولکنہ  التاریخي  إطارہ  عن  الحدث 
امللتقي  نفس  يف  قدراً  وأکرب  أثراً  أبلغ  یجعلہ 
بینھا  ومن  عدیدۃ  دول  إلی  الطنطاوي  ورحل 
إندونیسیا التي قام بھا عام 1953م يف وفد أرسلہ 
لنرصۃ  القدس  يف  انعقد  الذي  اإلسالمي  املؤمتر 
أشھر.  مثانیۃ  ھذہ  رحلتہ  واستغرقت  فلسطین 
العامل اإلسالمي رشقا حتی  أنحاء  جال خاللھا يف 
وباکستان  بالعراق  إندونیسیا،مروراً  إلی  وصل 
والھند ومیامنار وغیرھا. تحدث عنھا ووقف عند 
وأنھارھا  وخرضتھا  جاملھا  ویستجيل  طبیعتھا 
الجاریۃ وتحدث عن تاریخھا وعن وصول اإلسالم 
إلیھا وتطوراتھا االجتامعیۃ والعمرانیۃ. ھذا ومع 
رجل  أي  عن  الحدیث  الطنطاوي  أراد  إذا  ذلك 
قرأ کل ماتصل إلیہ یداہ مامکتب عنہ. کامیقول:

رجل  عن  الحدیث  أردت  اذا  »کنت    
عنہ،  مامکتب  یدي  إلیہ  ماتصل  کل  قرأت 
بلغ  ورمبا  أخبارہ،  من  ماأختار  ورقۃ  يف  وقیدت 
الصحفات  من  أومئات  عرشات  عنہ  أقرؤہ  ما 
إلیھا،  مدخال  فأجعلہ  منھا  خرب  إلی  أعمد  ثم 
وأحاول مااستطعت أن أمتع فیھا أسلوباً ینأی يب 
تخیل  ویخلص من  التاریخي،  الرسد  عن جفاف 
الکاتب يف القصۃ األدبیۃ، لعيل أصل إلی الجمع 

بین صدق التاریخ وجامل األدب«7.

»ذکریات«ويف  يف  وأھلھا  الھند  ذکر   
زیب  أورانك  عن   « التاریخ  من  کتابہ«رجال 
»بقیۃ  عنوان  تحت  الھند  يف  املغول  وتاریخ 
من  محمود  بن  ومظفر  الراشدین«  الخلفاء 
»امللك  عنوان  تحت  الھند  يف  آباد  أحمد  ملوك 

الشیخ علي الطنطاوي  وکتاباته عن الھند
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»سلطانۃ  عنوان  تحت  رضیۃ  الصالح«والسطانة 
الھند« وکتب عن العالمۃ الزبیدي تحت عنوان 
الھند  يف  ولد  الزبیدي  أن  وقال  القاموس  شارح 

سنۃ 1145 ونشأبھا8.

عنوان«بقیۃ  تحت  الطنطاوي  یذکر   
الخلفاء الراشدین » تاریخ املغول وسیرۃ أورانك 
قطب  منارۃ  وعظمۃ  زاھد  عادل  کملك  زیب 
عن  ویقول  اآلخرین  املسلمین  امللوك  وتاریخ 
امللك املغويل شاھجھان ویصف بناء«تاج محل« 

وحب امللك شاھجھان لزوجته:

»وکان لشاھجھان زوجۃ النظیر لحسنھا   
ھي  الحب  يف  إیاھا  لحبہ  والمثیل  الحسن  يف 
بقصیدۃ  ال  ولکن  فرثاھا  )ممتاز محل(، فامتت 
من الشعر،وخلدھا ولکن ال بصورۃ والمتثال، لقد 
ماقال  الرخام  من  فنیۃ  بقطعۃ  فخلدھا  رثاھا 
شاعر قصیدۃ أشعر منھا، فھي شعر أغنیۃ، وھي 
ھي  العمران.  فن  يف  تحفۃ  أعظم  وھي  صورۃ 
أدھش  الذي  العجیب  البناء  ھذا  محل،  ممتاز 
القرب  یدھشھا.......ھذا  ومازال  الدنیا  بجاملہ 
إلی  أمیریکا  أقصی  من  السیاح  الیوم  یأيت  الذي 
قصتہ  ویسمعوا  لیشاھدوه،  دھيل  قرب  )أکرا( 
لقد  اإلطالق.  علی  الحب  قصص  أعظم  وھي 
اإلمرباطور  الحبیبۃ  الزوجۃ  ھذہ  موت  صدع 
العظیم،فزھد يف دنیاہ ألنھا کانت ھي دنیاہ و 
حقر ملك الھند ألنھا کانت أعظم عندہ من ملك 

الھند«9.

بزیارۃ  قام  الرشق  إلی  رحلتہ  ويف   
وکولکاتا  مومباي  وھي:  للھند  مدن  أربع  إلی 
والعاصمۃ الھندیۃ نیودلھي ومدینۃ لکناؤ وقال:

أمام  مرۃ  لکنو  إسم  أذکر  کنت  »لقد   
أحد،  منھم  عرفھا  فام  الفضل  أھل  من  جامعۃ 

الندوي  الحسن عيل  أيب  مدینۃ  إنھا  لھم  فقلت 
القراء  أعرف  أن  مني  تریدون  فعرفوھا،فکيف 
بلدۃ10«.  من  أشھر  برجل، ھو  املقدمۃ  يف ھذہ 
وذلك بعد طلب من قبل الشیخ أيب الحسن عيل 
الندوي لکتابۃ مقدمۃ علی کتاب لہ ویکتب عن 

لکناؤ أیضاً:

اللہ  بیت  بجوار  أستمر  أن  یکتب  مل  »وإن 
فیھا  عشت  لکنؤ،ألنني  إلی  أذھب  الحرام،أن 
أیاما کثیرۃ لکن ذکراھا بقیت عمیقۃ يف نفيس ال 

یمحو کرالسنین«11.

»امللك  عھد  يف  آباد  أحمد  مدینۃ  عن  ویکتب 
محمود  بن  مظفر  الحلیم  امللك  الصالح«وھو 
يف  875ھ  عام  ولد  الھند  آباد  أحمد  ملوك  من 
بالعدل. وحکم  عابد  عامل  نشأۃ  ونشأ  الکجرات 

ويقول:

» کانت أحمد آباد حارضۃ الھند ومدینۃ املدائن، 
فاقت البلدان ببساتینھا وحدائقھا وحسن نظامھا 
وإقامۃ  وسالمھا  بأمنھا  وفاقتھا  عمرانھا  وعظیم 
ومحدثیھا  علامئھا  بکرثۃ  وفاقتھا  فیھا،  العدل 

والصالحین من أھلھا«12.

قطب  عن  یکتب  حینام  دھيل«  عن«  ویکتب 
یبدأ  رضیۃ  السلطانة  قصۃ  يف  وألتمش  الدین 

الکتابۃ :

بعید  وزمن  بعید  بلد  إىل  الیوم  معکم  »أنتقل 
البوادي  فیھا  نقطع  األرض  يف  طویلۃ  رحلۃ  و 
والصحارى، ونعرب فیھا أنھارا ونرکب بحارا ورحلۃ 
طویلۃ يف الزمان نطوي فیھا سنین وأدھارا، حتی 

نصل إلی دھيل قبل مثانیۃ قرون13.

وکتب يف«ذکریات« عن دھيل ردا العرتاض:

 »ولقد زرتھا وبقیت فیھا أمدا، وجلت يف شوارعھا 
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وقرأت  وعلامئھا  رجالھا  من  ولقیت  وحاراتھا، 
ولکن  إلیھا،  سیصل  الحدیث  وکان  عنھا  الکثیر 
أبدیتھا،  الذي  واعرتاضك  أرسلتھا  التي  رسالتك 

جعلتی أستأذن القراء فأبدأ بالحدیث عنھا.

دار  وھي  سنۃ  مثامنائۃ  لبثت  التي  املدینۃ  إنھا 
اإلسالم وسدۃ امللوك املسلمین الذین ملؤوا الھند 
وقبابا  ومدارس  مساجد  أترعوھا  وآثارا  مصانع 
والتی أقاموا فیھا رصح مجد أرسوہ عيل جذور 
الصخر، وساموا بہ ثم الذری وبادروا بہ الزمان 

يف الخلود.

التي عاش فیھا أبطالناحاکمین،  املدینۃالعظیمۃ 
ثم ثووا يف ثراھاخالدین«14 .

يف  املسلمین  ودورامللوك  دھيل  تاریخ  قدم  ثم 
وکتب  والثقافۃ  فیھا  آثارھم  وتارخ  تطویرھا 
واملدینۃ  القدیمۃ  املدینۃ  بشأن  موضحا 

الجدیدۃلھا ثم یقول :

»الھند التي کانت کلھا لنا، فلم یبق يف أیدینا منھا 
إال آثارنا، مساجد کام قلت لکم – قد عطلت من 
شعائرھا، ومآذن قد فقدت مؤذینھا وقالع غاب 
ورایات  أصحابھا،  فارقھا  وقصور  جنودھا،  منھا 
سامئھا،  يف  ترفرف  تعد  مل  املتاحف،  سکنت  قد 
منا  لھا  یبق  مل  أغامدھا  يف  قد صدئت  وسیوف 

من یسلھا.

» ھذہ ھي األندلس الکربی وھذا ھو الفردوس 
اإلسالمي املفقود »15.

أعالم  سلسلۃ  تحت  الطنطاوي  الشیخ  کتب 
التاریخ عن عدد من کبار الرجال. وھذہ السلسلۃ 
تعد من روائعہ والتی ترجم فیھا املؤلف بإیجاز 
من أعالم ھذہ األمۃ وھم عبد الرحمن بن عوف، 
واإلمام  رشیك،  والقايض  مبارك،  بن  اللہ  وعبد 

الشھید وغريهم وإن  النووي، وأحمد بن عرفان 
أحمد بن عرفان كان ھنديا.

عرفان  بن  أحمد  عن  الکتاب  ھذا  يف  وکتب 
الشھید وماحدث معہ ومع أصحابہ يف باالکوت 
حیث یذکر فیہ إىل جانب سريته تاریخ املسلمین 
إلی  باإلضافۃ  فیھا  اإلسالم  وانتشار  الھند  يف 
بین  املعرکۃ  وقوع  و  الھند  من  مدن  ذکرعدۃ 
شھادۃ  إىل  أدت  والتی  عرفان  وأحمدبن  السیخ 

الشیخ أحمد بن عرفان  ویکتب:

من  ودارۃ  الدنیا،  جنان  من  »وکشمیرجنۃ 
دارات اإلسالم، یقیمون فیھا بعیدین عن السیخ 
واإلنکلیز وقبائل األفغان، فلحقتهم ھذہ القبائل، 
يف  األخريۃ  املعرکۃ  وکانت  دونھا  واعرتفتھم 
السید أحمد  اإلمامان  )باالکوت( فاستشھد فیھا 
بن عرفان والشیخ إسامعیل الدھلوي يف طائفۃ 
تاریخ  یجد  مل  طائفۃ  األرض،  مسلمي  خیار  من 

ھذہ القرون املتأخرۃ مثلھا.

القعدۃ  ذي  من   24 يف  الجمعۃ  یوم  ذلك  وکان 
سنۃ 1236ھ16 .

الندوي  الحسن عيل  الشیخ أيب  ھکذا کتب عن 
حینامطلب بکتابۃ مقدمۃ لکتابہ » الطریق إلی 

املدینۃ »:

إلی  أردت  أن  عيل  الشکر  الحسن،لك  أبا  »فیا 
املقدمۃ  أما  لغتي،  بأدب  وثقتي  بنفيس،  ثقتي 
التي طلبتھا فأعفني منھا، ألنك لست يف حاجۃ 

إلیھا وال یحتاج إلیھا ھذا الکتاب.

التجارۃ،  يف  کالوسیطۃ  الکتب  فی  املقدمات  إن 
یطلبھا التاجر الجدید لرتویج البضاعۃ املجھولۃ، 
فامذا یصنع الوسیط إذا کان املستھلکون یعرفون 
التاجر أکرث مام یعرفونہ ھو ویحرصون علی رشاء 

الشیخ علي الطنطاوي  وکتاباته عن الھند
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البضاعۃ أکرث من حرص التاجر علی بیعھا؟!17.

أسلوبہ:

أکان  من أھم خصائص أسلوبہ االستطراد سواء 
للسامع  ویعتذر  الحدیث  أو  الکتابۃ  يف  ذلك 
وأسلوبہ  االستطراد  إلی  یعود  ثم  القارئ  أو 
وقوۃ  ناحیۃ،  من  ولینۃ  لسھولۃ  شائق  ممتع 
ألفاظہ حینام  مقاطعۃ وحالوۃ  وتجانس  ترکیبه 
معہ  وإننا  نحن  یحدثنا  أنہ  نشعر  کتاباتہ  نقرأ 

التاریخ بقلم األدیب یجعلہ  جالسین.کام یصور 
أبلغ أثرا.

خامتۃ البحث:

الشیخ الطنطاوي من كبار الکتاب الذین أنجبتھم 
التي  وکتاباتہ  العرص  ھذا  يف  العربیۃ  األمۃ 
کتبھا  قد  اإلسالمي  الھند  تاریخ  فیھا  یستعرض 
علی  إقدارہ  علی  تدل  للھند،  زیارتہ  أثر  علی 

اللغۃ والبالغۃ يف التعبیر.

کے  ہند  سلیامن،عرب  الندوي،السید   1
جرہ:  –الھندیۃ(،أعظم  العربیۃ  تعلقات)العالقات 

دار املصنفین مطبعۃ املعارف، 2010م.
وسطی  مرشق  اور  اللہ،ہندوستان  حامد  الندوي،   2
بین  التجاریۃ  تعلقات)العالقات  تجارتی  کے 
تطور  مکتب  األوسط(،نیودلھي:  والرشق  الھند 

األردویۃ،ط/1، 1985م.
التجاریۃ  العرب  ،عالقات  ،محمد  یوسف   3
بالھند،القاھرۃ: مکتبۃ جامعۃ فؤاد األول، 1953م.

دیرانیۃ،مجاھد،سیرۃ الشیخ عيل الطنطاوي،مجلۃ   4
األدب اإلسالمي،الریاض؛ املجلد 9 العددان: 36-34، 

1423ھ/2002م.
دار  جدۃ:  ط/1،  عيل،ذکریات،ج/1  الطنطاوي،   5

املنارۃ، 1405ھ/1985م.
ط/1،  التاریخ،ج/2،  من  رجال  الطنطاوي،عيل،   6

مرص،1418ھ/1998م.
مکتبۃ  ،لکناؤ:  التاریخ  من  الطنطاوي،عيل،رجال   7

أحسان، 2019م.
:دار  الحیاۃ،دمشق  ،يف مسیرۃ  الحسن  الندوي،أبو   8

القلم،ط/1، 1407ھ/1987م.
الشھید،ط/2  عرفان  بن  الطنطاوی،عيل،أحمد   9

دمشق: دار الفکر،1399ھ/1979م.
املنارۃ،  دار   : جدۃ  الطنطاوي،عيل،ذکریات،ج/1   10

1407ھ/ 1987م.
الندوي،أبو الحسن عيل،الطریق إلی املدینۃ لکناؤ:   11

املجمع اإلسالمی العلمي، 1437ھ/2010م.
الندوي،أبو الحسن عيل،يف مسیرۃ الحیاۃ،دمشق :   12

دار القلم،1407ھ/1987م.
أدب  من  عيل،مختارات  الحسن  الندوي،أبو   13
العرب،لکناؤ مکتبۃ دار العلوم لندوۃ العلامء،ط/5، 

1967م. 

املصادر واملراجع:

تعلقات  کے  ہند  عرب  الندوي،  سلیامن  السید    1
دار  جرہ:  (،أعظم  العربیۃ-الهنديه  )العالقاات 

املصنفین مطبعۃ املعارف،2010،ص: 6-1.

بالھند،  التجاریۃ  العرب  عالقات  یوسف،  محمد    2
القاھرۃ: مطبعۃ جامعۃ فؤاد األول ،1953،ص 27.

الهــــــــــــوامش
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وسطی  اور مرشق  ہندوستان  الندوي،  اللہ  حامد   3
بین  التجاریۃ  )العالقات  تعلقات  تجارتی  کے 
التطویر  مکتب  نیودلھي:  األوسط(  والرشق  الھند 

لألردویۃ، 1985م ص: 45.
مجاھد دیرانیۃ، سیرۃ الشیخ عيل الطنطاوي،مجلۃ   4
العددان:   9 الریاض،املجلد:  اإلسالمي،  األدب 

34-35،1423ه/2003م، ص 133.
املنارۃ،  دار  ج/1،جدۃ:  طنطاوي،ذکریات  عيل   5

1405ھ/1985م ط/1 ص:162.
األدب  مجلۃ  التحریر،  للتفصیل:  راجع   6
 ،35-34 العددان:   9 املجلد:  ،الریاض  اإلسالمي 

1423ھ/2003م ،ص 131.
عيل الطنطاوي ،رجال من التاریخ، ج/2ط/1، مرص   7

، 1418ھ/1998م ص:3.
،مکتبۃ  التاریخ،لکناؤ  من  رجال  الطنطاوي،  عيل   8

إحسان،2019م، ص 324 .
املرجع نفسہ، ص: 264-263.  9

املنارۃ،  دار  الطنطاوي،ذکریات،ج/8،جدۃ:  عيل   10
ط/1409ھ/1989م ص: 117.

11  املرجع نفسہ ، ص: 127.
التاریخ، لکناؤ: مکتبۃ  12  عيل الطنطاوي، رجال من 

إحسان، 2019م ص 270.
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العوامل غير اللغوية المؤثرة على 
العربية في ُعمان وتأثيراتها 

محمد بن سالم المعشني
جامعة السلطان قابوس ، عمان

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل استكشافالعوامل غري اللغوية التي لها تأثري عىل العربية يف عامن، وتحديد ما تركته 

 . وتأثرياتها«  عامن  يف  العربية  عىل  املؤثرة  اللغوية  غري  بعنوان«العوامل  وجاءت  عليها.  لغوية  تأثريات  من 

وسعت من خالل مباحثهاإىل معرفة العوامل غري اللغوية املؤثرة العربية يف عامن، ومعرفة ما نتج عنها من 

تأثريات لغوية، وتصنيفها وتحليلها.من أهم نتائج الدراسة ماييل:

الربية والبحرية إىل جعلها عرضة 	  التجارة  الجغرايف لعامنووقوعها عىل مجموعة من طرق  املوقع  أدى 

لهجرات تركت تأثريات عىل العربية فيها.

حمل الطموح السيايس لبعض حكام عامن عىل استقدام أقوام من خارج عامن ألغراض عسكرية وتجارية، 	 

فجاء هؤالء بلغات وافدة إىل عامن كان لها تأثريات عىل وضع العربية فيها.

للغة 	  إقراًضا  أكرثها  أجنبية  لغات  عدة  مقرتضةمن  كلامت  الفصيح  العامين  الشعر  لغة  إىل  دخلت 

الفارسية،وأكرث هذه الكلامت املقرتضة نتيجة تأثريات قدمية، وهي ليست خاصة بالعربية الفصحى  يف 

عامن. 

قسم من التأثريات اللغوية عىل العربية يف عامن مرتبط بهجرات أقوام إىل عامن من شبه القارة الهندية 	 

وإيران يف القرون األخرية،  وقسم مرتبط بالعاملة األجنبية اآلسيوية التي جاءت مع التنمية .وقسم ثالث  

مرتبط بالكليات والجامعات الخاصة التي مكنت اللغة اإلنجليزية يف السلطنة ومنحتها نفوًذا وسيادة 

لغوية واسعة أكرث من العربية من عدة وجوه .

This study focuses on the non-linguistic factors affecting the Arabic language in Oman. It at-
tempts to present, classify and analyze these factors. The following are the most important find-
ings:
• Due to its geographical location and the land and sea trade routes that pass by it, Oman was 

exposed to waves of immigration that affected Arabic.
• The political ambition of some of the rulers of Oman led them to bring people from abroad 

for military and trade purposes and these people brought their languages with them
• The standard Arabic language of poetry in Oman received words borrowed from foreign 

languages especially the Persian language.
• The linguistic effects on Arabic in Oman are related to immigration from the Indian subcon-

tinent and Iran in the past centuries, Asian foreign laborers who came with development, and 
the use of the English language in colleges and universities.
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املقدمة :

ثقافية  وتراكامت  قديم،  تاريخ  ذو  بلد  عامن 
وسياسية متعددة، يتميز مبوقع اسرتاتيجي مهم 
والتجارب جعلتهم  الخربات  من  رصيد  وألهله   ،
منفتحني عىل غريهم حريصني عىل بناء عالقات 

تجارية وسياسية واجتامعية حسنة مع الجميع.

مبشاريع  الحديثة  العامنية  النهضة  جاءت  و 
لها  اقتصادية واجتامعية وتربوية كبرية، رصدت 
منها   الكربى  والغاية  لتنفيذها،  كبرية  ميزانيات 
حياة  وتحقيق  وتطويره  العامين  اإلنسان  بناء 
املعارصة  العامنية  الدولة  وانتهجت   . له  كرمية 
واالنفتاح  االقتصادية  الحرية  مبدأ  قيامها  منذ 

عىل العامل الخارجي.

العوامل  عنوانها«  التي  الدراسة  هذه  تفرتض 
عامن  يف  العربية  عىل  املؤثرة  اللغوية  غري 
عىل  اللغويةتأثريات  غري  للعوامل  أن  وتأثرياتها« 
العربية يف عامن، وهي تسعى إىل تحديد هذه 
وإظهار  التأثريات  هذه  وحرص  العواملوتصنيفها 
وأنواعها،وتقديم  حجمها،ومعرفةأهممظارها 
الدراسة  وتتضمن   . لها  وتحليالت  تفسريات 

مقدمة، وعدة مباحث هي:

عامن،العوامل  يف  العربية  ومكانًا،  مكانًة  عامن 
عامن،تأثريات  يف  العربية  اللغويةاملؤثرةعىل  غري 
يف  العربية  عىل  اللغوية  غري  العوامل 

عامنونتائجها،نتائج الدراسة، قامئة املراجع.

عامن مكانًة ومكانًا :

دولة  أي  يف  اللغة  تصيب  التي  التأثريات  ترتبط 
مبوقع هذه الدولة الجغرايف، وتجربتها السياسية، 
التاريخي،وعالقاتها  الحضارية، وعمرها  ومكانتها 
الدولة  كانت  والشعوب.فإذا  األمم  من  مباحولها 

سيايس  وتاريخ  غني  حضاري  إرث  وذات  قدمية 
تجارية  وعالقات  مميز  جغرايف  وموقع  طويل 
وثقافية واقتصادية واسعة مع العامل الخارجي،فإن 
هذا سيجعل لغتها عرضة لتأثريات لغوية متعددة 
شعبها  بني  الحضاري  والتفاعل  لالحتكاك  نتيجة 

والشعوب األخرى.  

وعامن بلد منفتح عىل العامل الخارجي ذو تاريخ 
غني،استقبلت  حضاري  وإرث  طويل،   سيايس 
حدب  كل  من  التجار  وموانئه1قوافل  مدنه 
فيه  الربية  التجارة  طرق  عرب  ومر  وصوب، 
وقدمت  األزمنة،  أقدم  منذ  املسافرين  جامعات 
إليه هجرات يرغب أهلها يف العمل أو  اإلقامة 
أو العبور2.والتزال عامن الحديثة واملعارصة عىل 
ماكانت عليه عامن التاريخية القدمية من انفتاح 

وتفاعل حضاري.

العربية يف عامن:

العربية يف عامن هي اللغة التي نزل بها القرآن 
الكريم وكتب بها الشعر الجاهيل ووضع قواعدها 
العربية   باللغة  والكوفة،وتعرف  البرصة  علامء 
الفصحى أو اللغة األدبية املشرتكة. ولهذه اللغة 
ق  يادة يف كّل البيئات اللغوية العامنية، وعمَّ السِّ
الغزير لعلامء  الفقهي  جذورها يف عامن اإلنتاج 
عامن، وما كتبه الشعراء العامنيون من  دواوين 
حافلة بقصائد مكتوبة بلغة أدبيّة عليا تحايك لغة 
كبار شعراء العربيّة القدماء من العرص الجاهيل 
النهضة   عرص  ويف  والعبايس.  واألموي  واإلسالمي 
انتشارها  نطاق  الفصحىواتسع  العربية  تقوت 
أفقيًا عىل نحو مل يحدث من قبل بسبب انتشار 
التعليم والصحوة الدينية وااللتزامووسائل اإلعالم.
لقد ارتىض العامنيون هذه اللغة األدبية املشرتكة 
وفضلوها من تلقاء أنفسهم عىل لغاتهم املحكية 
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التواصل  لغة  وجعلوها  املحليّة،  ولهجاتهم 
العرب.  من  غريهم  فعل  كام  بينهم  املشرتك 
وللعامنيني دور يف تقعيد قواعد العربية الفصحى 
وجهود مهمة يف تأليف معاجمها وذلك؛ النحدار 
عامنية.         أصول  من  الكبار  العربية  علامء  بعض 
القدامى  العلامء  عند معظم  الفصحى  والعربية 
هي لغة قريش قوم النبي محمد الذي أنزل عليه 
القرآن الكريم بهذه اللغة التي ال تضاهيها لغة يف 
الجامل والفصاحة كام يرى هؤالء3. وهي مزيج 
من  أو  الجزيرة،  ووسط  نجد  قبائل  لغات  من 
لغات نجد والحجاز مًعا عند معظم املسترشقني4.
لقد نزل القرآن وهذه اللغة قامئة معروفة يكتب 
األدبية.  األسواق  يف  الجاهيل،وينشد  الشعر  بها 
مناطق  يف  األدبية  األسواق  مع  انترشت  وقد 
من الجزيرة العربية  قبل أن ينزل بها القرآن  ، 
عىل  والشعراء  القوم  كرباء  عند  معروفة  وكانت 
بها  الكريم  القرآن  ينزل  أن  أقل تقدير.وال ميكن 
متحديًا فصحاء العرب وبلغاءهم وشعراءهم  إال 

إذا كانوا يعرفونهاويتذوقون جامل أساليبها.

العربية  يف  عامن  يف  العربية  اللغة  تنحرص  وال 
الفصحى وحدها،  وإن كانت هي اللغة الرسمية، 
الفكري  اإلنتاج  لغة  و  والتدوين  العبادة  ولغة 
محافظات  جميع  يف  تنترش  إذ  العامين؛  واألديب 
متأثرة  محكية  عامية  لغات  ومناطقها  عامن 
بالفصحى،والتزال بعض مناطق محافظتي ظفار 
والوسطى محتفظة بلهجات عامية حمريية قدمية 

متثل امتداًدللعربية الجنوبية .

اللغويةاملؤثرة عىل العربية  يف  العواملغري 
عامن :

يف  العربية  عىل  املؤثرة  اللغوية  غري  العوامل 
عامن، هي عوامل حضارية وجغرافية وسياسية،  

سلوكه  وأمناط  العامين  اإلنسان  حياة  يف  أثرت 
شعبها،  وثقافة  وحضارتها،  عامن  وتاريخ   ،
إىل  العوامل  هذه  بغريهم.وأدت  وعالقاتهم 
تأثريات  اجتامعية واقتصادية وثقافية ولغويةيف 
جديد،  وبعضها  قديم  العامين،بعضها  املجتمع 
وتُعنى هذه الدراسة بالتأثريات اللغوية املرتبطة 

بهذه العوامل.

وفيام ييل أهم هذهالعوامل املؤثرة عىل العربية 
يف عامن كام ترى هذه الدراسة: 

وخرجت  عامن  إىل  قدمت  التي  1:الهجرات   
منها ألسباب سياسية واقتصادية. و أشهرها 
الهجرات العامنية إىل زنجبار ورشق أفريقيا 
هناك.  إىل  العامين  الحكم  امتداد  مع 
الهندية  القارة  شبه  من  القادمة  والهجرات 

وإيران، وهي مل تتوقف. 

موقع عامنالجغرايف املميز الذي جعلها ممرًا    :2
لطرق برية وبحرية منذ أقدم العصور.

االنفتاح االقتصادي والسيايس ملعظم أنظمة    :3
عامن  وحارض  عامن  يف  قامت  التي  الحكم 

خري شاهد ودليل عىل هذا.

وتاريخها  لعامن  والسيايس  الحضاري  اإلرث    :4
العريق أكسب شعبها خربات جيدة ومنحه 
وجعلها  العامل،  عىل  منفتًحا  صفاتجعلته 
حتى  والرحالة  واملسافرين  للتجار  مقصًدا 

اليوم.

5:  وفرة مصادر الرزق وتنوعها، وكرثة املوانئ، 
وتعدد الحوارض يف عامن جعلها بلًدا مرغوبًا 

من غري أهله للهجرة إليه والعيش فيه5.

وسياسية  وحضارية  جغرافية  عوامل  هذه 
العربية  اللغة  وضع  عىل  تأثريات  لها  وجغرافية 
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يف عامن.

يف  العربية  عىل  اللغوية  غري  العوامل  تأثريات 
عامن ونتائجها.

الفصيحباللغات  العامين  الشعر  لغة  تأثرت   :1
عن  يل  دراسة  نتائج  إذأظهرت  األجنبية؛ 
االقرتاض يف الشعر العامين الفصيح- القديم  
 )277( الشعر  هذا  لغة  يف  أن  والحديث- 

كلمة  مقرتضة من سبع عرشة لغة6.

عامن  يف  املحكية  العامية  اللغات  2:تأثرت 
وإيران  الهندية  القارة  شبه  بالهجرامتن 
انتقلتإليها  قرون.فقد  منذ  للعيش يف عامن 
كلامت مع املهاجرينأكرثها من حقل املقبالت 
واملشهيات والحلويات7. ودخلت يف الوقت 
الحارضكلامت جديدة شائعة التداوملن ذلك 
عىل سبيل املثال كلمة )سيَدْه( مبعنى عىل 
خط مستقيم، وكلمة )برياين( مبعنى وجبة 
من  نوٌع  وهو  )كَرَْك(  مشهورة،وكلمة  أرز 
نطاق  عىل  انترش  الذي  بالحليب  الشاي 

واسع منذ بضع سنوات .

الرشق  املهاجرينإىل  العامنيني  عربية  تأثرت   :3
الحقة. أجيال  يف  فقدوها  حتى  األفريقي 
حملوا  عامن  وطنهم  إىل  هؤالء  رجع  وملا 
معهم اللغة السواحلية. لكن هذه الهجرات 
العربية  تأثريات لغوية مبارشة عىل  مل ترتك 
األفراد  عىل  كانت  تأثرياتها  عامن؛ألن   يف 
اللغة  تعلموا  الذين  املهاجرين  العامنيني 
السواحلية ليتخاطبوا بهامع أهل تلك البالد 
األفريقية، لكنهم أصبحوا يتخاطبون بها فيام 
بينهم عندما نسيت األجيال الجديدة منهم 
عن  وانقطعوا  واألجداد  اآلباء  لغة  العربية 

الوطن .

أزاح التعليم والتعلم باإلنجليزيةيف الكليات    :4
والجامعات العامنية اللغة العربية الفصحى 
اإلنجليزية  سلطان  فازداد  املجال  هذا  من 
من  واألعامل  املال  ولغة  العلم  لغة  فباتت 
شائًعا  أمرًا  بها  التخاطب  وبات  منازع.  غري 
واألطباء  واملهنيني  الشباب  فئات  قبل  من 
وأجمل  أسهل  يجودنها  الذين  واملمرضني 
نشأة  بحكم  العربية  اللغة  من  للتخاطب 
هؤالء وتعلمهم يف مؤسسات تعليمية تطبق 

املناهج الحديث وتدرسها باإلنجليزية. 

لغوية  نوعية  وهي  اللهجني،  اللغة  ظهور   :5
جديدة ظهرت مع موجات العاملة اآلسيوية 
قيام   منذ  للعمل  للسلطنة  قدمت  التي 
8.وهؤالء  فيها  التحديث  ومشاريع  التنمية 
لغة  والتجمعهم  شتى،  لغات  لهم  العامل 
تكوين  إىل  فاضطروا  للتفاهم،   مشرتكة 
األدىن من  بالحد  تفي  بينهم  تواصل  وسيلة 
متطلبات التفاهم هي هذه النوعية اللغوية 
التي تسمى اللغة الهجني، ويطلق عىل هذا 
)nigdiP(9.واللغة  اإلنجليزية  يف  النوع  
الهجني منترشة يف كل منطقة ومدينة وقرية 
وافدون  فيه  يوجد  بالسلطنة  عمل  وموقع 
عامل  فيه  بيت  منها   يسلم  يعملون،ومل 
منازل وخادمات يتخاطبون مع أهلها بهذه 
اللغة الهجني، التي باتت وسيلة تواصل  بني 

الوافدين وأبناء املجتمع.

نتائج الدراسة: 

1: أدى املوقع الجغرايف لعامن القريب من شبه 
مفرتق   عىل  والواقع  وإيران  الهندية  القارة 
أقوام  جذب  إىل   بحرية  برية  تجارة  طرق 
بأهلها  واالحتكاك  فيها  للعيش  وجامعات 
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وهذا له تأثريات عىل اللغة العربية فيها .

أدىالطموح السيايس لبعض حكام عامن إىل   :2
ومناطق خضعت  إلىبلدان  عامنية  هجرات 
لحكم هؤالء خضوًعا مبارًشا أو غري مبارش، 
بعض  واستقدم  أفريقيا،  رشق  يف  وبخاصة 
عامن  خارج  من  أقواًما  العامنيني  الحكام 
هؤالء  وحمل  وتجارية،  عسكرية  ألغراض 
لغات وافدة إىل عامن كانتأثريات لغوية يف 

عامن.

لغوية  بتأثريات  عامن  يف  العربية  تأثرت   :3
الجاهلية  منذ  العربية  إىل  دخلت  قدمية 
بني  واالجتامعية  الثقافية  العالقات  نتيجة 
هذه  نتائج  القدمية،ومن  والشعوب  العرب 
الشعر  لغة  يف  املقرتضة  الكلامت  التأثريات 
العامين التي بلغت 277 كلمة اقرتضت من 

سبع عرشة  لغة.

لغوية  بتأثريات  عامن  يف  العربية  تأثرت   :4
إىل  أقوام  بهجرات  مرتبط  بعضها  حديثة 

يف  وإيران  الهندية  القارة  شبه  من  عامن 
بالعاملة  مرتبط  وبعضها  األخرية،  القرون 
اللغة  ظهور  يف  وتسببها  اآلسيوية  األجنبية 
يف  واسع  نطاق  عىل  املستعملة  الهجني 
يف  اليومي  والحديث  التواصل  مواقف 

السلطنة .

اللغة  بهيمنة  عامن  يف  العربية  تأثرت   :5
املال  وقطاع  العايل  التعليم  اإلنجليزية عىل 
والطب  واألعامل   واملال  والتكنولوجيا 
العربية  حساب  عىل  وهذا  والهندسة 
الفصحى. فباتت اإلنجليزية يف السلطنة اكرث 
نفوًذا وسيادة لغوية من العربية من بعض 

الوجوه .

تأثرت اللغات العامية املحكية يف عامن بهذه   :6
التأثريات اللغوية  بخاصة اللغة الهجني التي 
ومواقف  العاميات  حساب  عىل  انترشت 

التواصل بها. 

القدمية، 	  الغربية  العربية  اللهجات  شييم،  رابني، 
جامعة  طبعة  أيوب،  الرحمن  عبد   ، ترجمة 

الكويت، 1986.
-الرمحي، أحمد، لغة أهل عامن يف عرص االحتجاج 	 

اللغوي،ط1،ذاكرة عامن، مسقط،2017.
-السيوطي، جالل الدين، املزهر يف علوم اللغة،دار 	 

جاد  محمد  وتعليق  العربية،رشح  الكتب  إحياء 
وآخران،املكتبةالعرصية،بريوت-صيدا،  املتويل 

  .1994
- املعشني،محمد ،2008،االقرتاض اللغوي يف الشعر 	 

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات  العامين، 

الرسالة 278 ، الحولية 28، يونيو 2008.
يف 	  الطعامة  ،2010،مصطلح  املعشني،محمد   -

الحاسويب  والتدبري  وداللته،الهندسة  عامن،:بنيته 
واألبحاث  الدراسات  معهد  املولد،  املصطلح  يف 
للتعريب، جامعة محمد الخامس السوييس،الرباط، 

ص246-187.
الخصائص 	  يف  ،2016،دراسة  املعشني،محمد   -

يف  الهجني  للغة  والرتكيبية  والرصفية  الصوتية 
السودان  جامعة   ، اإلنسانية  العلوم  عامن،مجلة 
للعلوم والتكنولوجيا، املجلد األول، ص 276-260 .

 	

املصادر واملراجع



19

عرص  يف  عامن  أهل  لغة  أحمد،  الرمحي،  ينظر:   1
مسقط،2017،  عامن،  اللغوي،ط1،ذاكرة  االحتجاج 

ص17-16 
ينظر: موسوعة أرض عامن، مكتب مستشار جاللة   2
السلطان لشؤون  للتخطيط االقتصادي،ط1، املطابع 

العاملية، مسقط،  املجلد األول ص 36-35 
علوم  يف  املزهر  الدين،  جالل  السيوطي،  ينظر:   3
اللغة،دار إحياء الكتب العربية،رشح وتعليق محمد 
العرصية،بريوت-صيدا،  وآخران،املكتبة  املتويل  جاد 

1994.املجلد األولص211
الغربية  العربية  اللهجات  شييم،  رابني،  ينظر:   4
القدمية، ترجمة ، عبد الرحمن أيوب، طبعة جامعة 

الكويت، 1986.ص24-22
ينظر: موسوعة أرض عامن،ص36   5

يف  اللغوي  سامل،االقرتاض  بن  ينظر:املعشني،محمد   6

جاللة 	  مستشار  مكتب  عامن،  أرض  -موسوعة 
لشؤون السلطان للتخطيط االقتصادي، ط، املطابع 

العاملية، مسقط،  املجلد األول ،2005.
االجتامعي،تر:محمود 	  اللغة  هدسون،دي،علم   -

عياد، عامل الكتب،القاهرة،2002.
ملخص الدراسة	 
غري 	  استكشافالعوامل  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 

عامن،  يف  العربية  عىل  تأثري  لها  التي  اللغوية 
وتحديد ما تركته من تأثريات لغوية عليها. وجاءت 
العربية  املؤثرة عىل  اللغوية  غري  بعنوان«العوامل 
يف عامن وتأثرياتها« . وسعت من خالل مباحثهاإىل 
يف  العربية  املؤثرة  اللغوية  غري  العوامل  معرفة 
لغوية،  تأثريات  من  عنها  نتج  ما  ومعرفة  عامن، 

وتصنيفها وتحليلها.من أهم نتائج الدراسة ماييل:
-أدى املوقع الجغرايف لعامنووقوعها عىل مجموعة 	 

من طرق التجارة الربية والبحرية إىل جعلها عرضة 
لهجرات تركت تأثريات عىل العربية فيها.

لبعض حكام عامن عىل 	  السيايس  الطموح  -حمل 
أقوام من خارج عامن ألغراض عسكرية  استقدام 
وتجارية، فجاء هؤالء بلغات وافدة إىل عامن كان 

لها تأثريات عىل وضع العربية فيها.
كلامت 	  الفصيح  العامين  الشعر  لغة  إىل  دخلت   -

مقرتضةمن عدة لغات أجنبية أكرثها إقراًضا للغة 
نتيجة  املقرتضة  الكلامت  هذه  الفارسية،وأكرث 
بالعربية  خاصة  ليست  وهي  قدمية،  تأثريات 

الفصحى  يف عامن. 
-قسم من التأثريات اللغوية عىل العربية يف عامن 	 

القارة  شبه  من  عامن  إىل  أقوام  بهجرات  مرتبط 
الهندية وإيران يف القرون األخرية،  وقسم مرتبط 
بالعاملة األجنبية اآلسيوية التي جاءت مع التنمية 
.وقسم ثالث  مرتبط بالكليات والجامعات الخاصة 
التي مكنت اللغة اإلنجليزية يف السلطنة ومنحتها 
نفوًذا وسيادة لغوية واسعة أكرث من العربية من 

عدة وجوه .

الشعر العامين، حوليات اآلداب والعلوم االجتامعية، 
الرسالة 278 ، الحولية 28، يونيو 2008،ص 115

يف  الطعامة   مصطلح  محمد،  املعشني،  ينظر:   7
والتدبري  املعرفية   الهندسة  بنيته  وداللته،  عامن: 
معهد  منشورات  املولد   املصطلح  يف  الحاسويب 
محمد  جامعة  للتعريب،  واألبحاث  الدراسات 

الخامس، السوييس، الرباط ، فرباير 2010،ص243
الخصائص  يف  دراسة   محمد،  املعشني،  ينظر:   8
الصوتية والرصفية والرتكيبية للغة الهجني يف عامن، 
مجلة العلوم اإلنسانية،املجلد األول )2016( العدد 
17، عامدة البحث العلمي، جامعة السودان للعلوم  

والتكنولوجيا، ص261 
9  ينظر: هدسون،دي،علم اللغة االجتامعي،تر:محمود 

عياد، عامل الكتب،القاهرة،2002. ،ص100

الهوامــــــــــش

العوامل غير اللغوية المؤثرة على العربية في ُعمان وتأثيراتها
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المبنى والمعنى للرحمة في 
اإلسالم

عماد عبد الباقي عبد الباقي علي
عضو هيئة تدريس، كلية اآلداب،  جامعة قرامان أوغلو محمد بك ،  تركيا

املقدمة

ضد  عنف  أعامل  عدة  ظهرت  األخرية  الفرتة  يف 
الوقت نفسه  األماكن، ويف  املسلمني يف مختلف 
ظهرت كلامت تدعي أن هذا العنف ما هو إال رد 
فعل للعنف اإلسالمي، من هنا يأيت هذا البحث 
اإلسالمي،  املجتمع  يف  العيش  كيفية  الستقراء 
وهل اإلسالم هو دين عنف وحرب أم دين رحمة 
ومطلبني؛  متهيد  من  البحث  ويتكون  وسالم، 
يتحدث التمهيد عن املعنى اللغوي واالصطالحي 
لخلق )الرحمة( وأهمية هذا املوضوع يف الوقت 
املقاصد  عن  األول  املطلب  ويتحدث  الحايل، 
مسألتني؛  من  ويتكون  الرحمة،  لخلق  اإلسالمية 
املسألة األوىل: تتحدثعن التأصيل الرشعي لخلق 
عن  الثانيةتتحدث  واملسألة  اإلسالم،  يف  الرحمة 
يف  الحياة  وكيفية  اإلسالمية،  الدولة  يف  الرحمة 
طريق  عن  الرحمة  بخلق  الرشيفة  النبوة  عرص 
الرشيفة.  واألحاديث  القرآنية  اآليات  استقراء 
العرصية  الوقائع  املطلبالثانيعن  ويتحدث 
ويتكون  عمليةله،  وتطبيقات  الرحمة  لخلق 
تعامل  عن  األوىل:تتحدث  املسألة  مسألتني؛  من 
النبي – صىل الله عليه وسلم – مع غريه بخلق 

الرحمة، واملسألة الثانيةتتحدثعن كيفية تعاملنا 
واختتم  الرحمة،  خلق  خالل  من  اآلخرين  مع 

البحث بأبرز النتائج.

الرحمة  خلق  عن  الكشف  يف  البحث  اتّبع  وقد 
عرب  التحلييل،  الوصفي  االستقرايئ  املنهج 
ملعرفة  واالستدالل  االستنباط  أسلويب  استخدام 
واستقراء  العملية،  وتطبيقاته  املهم  الخلق  ذلك 
اآليات القرآنية  واألحاديث الرشيفة الدالة عليه 
املوثوقة،  مصادرها  خالل  من  فيه،  والـُمَرغِّبة 
الخلق  لهذا  اإلسالمية  املقاصد  بني  وللمقارنة 
مع  املعارص،  لواقعنا  العرصية  الوقائع  وبني 
إىل  للوصول  النتائج  ومناقشة  تفسري  محاولة 
رؤية جديدة، وتطبيقات عملية لخلق الرحمة يف 
بلوغ  عىل  املستعان  والله  هذا  املعارص.  واقعنا 

التامم والوصول إىل الهدف املرام. 

التمهيد

أوىل  وكانت  الكريم  القرآن  تعاىل  الله  أنزل 
الرحمن  الله  صفات  عىل  التأكيد  هي  توصياته 
ٍء  َشْ كُلَّ  َوِسَعْت  تعاىل:}َورَْحَمِتي  فقال  الرحيم، 
آية:156( يَتَُّقوَن{)األعراف،  لِلَِّذيَن  فََسأَكْتُبَُها 
كام أرسل نبيه الكريم وأنزل له القرآن العظيم، 
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رَْحَمًة  إاِلَّ  أَرَْسلَْناَك  بقوله:}َوَما  رسالته  ووصف 
 – محمد  سيدنا  آية:107(،  لِلَْعالَِمنَي{)األنبياء، 
)الرَّاِحُموَن  قال  الذي   – وسلم  عليه  الله  صىل 
يَرَْحْمُكْم  اأْلَرِْض  أَْهَل  ارَْحُموا  الرَّْحَمُن،  يَرَْحُمُهُم 
اَمِء.()1( فالحمد لله الذي جعل الرحمة  أَْهُل السَّ

املعادل لهذا الدين العظيم.

الرَّْحمة  )رحم  منظور:  ابن  لغًة:قال  )الرحمة( 
رَِحْمتُُه  وقد  مثله،  واملرَْحَمُة  والتََّعطُُّف،  الرِّقَُّة 
بعضهم  رَِحَم  القوُم  وتَراَحَم  عليه  ْمُت  وتَرَحَّ
ابن  فالرحمة عند   ،)2( املغفرة(  والرَّْحَمُة  بعًضا، 
اتفق  وقد  العطف،  ومن  الرقة  من  تأيت  منظور 
)»رحم«  قال:  حيث  منظور  ابن  مع  فارس  ابن 
الرّقّة  عىل  يدلُّ  واحٌد  أصٌل  وامليم  والحاء  الراء 
يَرَْحُمه،  رَِحَمه  يقال من ذلك  والعطف والرأفة. 
واملَرَْحَمة  والرُُّحم  عليه.  وتعطََّف  له  َرقَّ  إذا 
يت رَِحُم  والرَّْحمة، والرَِّحم: َعالقة القرابة، ثم سمِّ
األنثى رَِحاًم من هذا، ألّن منها ما يكون ما يُرَْحُم 
َويُرَّق له ِمن ولد()3(،  وقد ذكرت الرحمة وصًفا 
قوله  يف  –ص-  النبي  ُوِصف  حيث  –ص-  للنبي 
َعِزيٌز  أَنُْفِسُكْم  ِمْن  رَُسوٌل  َجاءَكُْم  }لََقْد  تعاىل: 
رَُءوٌف  ِبالُْمْؤِمِننَي  َعلَيُْكْم  َحِريٌص  َعِنتُّْم  َما  َعلَيِْه 
رَِحيٌم{)التوبة، آية:128(، وأصل الرحمة هي من 
وبجميع  بعباده  الرحمة  واسع  فهو  تعاىل،  الله 
الله  )إن  األصفهاين:  الراغب  قال  املخلوقات، 
تعاىل: هو رحمن الدنيا، ورحيم اآلخرة، وذلك أن 
ويف  والكافرين،  املؤمنني  يعم  الدنيا  يف  إحسانه 
الله  عفو  إن  باملؤمنني()4(حيث  يختص  اآلخرة 

ورحمته تسع الجميع. 

هي:  االصطالح  يف  الرحمة  اصطالًحا:  )الرحمة( 
)صفة تقتيض إيصال املنافع واملصالح إىل العبد، 
واملعنى  عليها()5(،  وشقت  نفسه،  كرهتها  وإن 

مبنفعة  املقرون  الخري  لكنه  الخري  حول  يدور 
عن  يقول  الجرجاين  أن  نجد  ولذلك  اآلخرين، 
الرحمة إنها: )إرادة إيصال الخري( )6( وال خري أهم 
من أن يُبرص الكبري رضًرا يحيق بالصغري فيحاول 
االصطالحي  املعنى  حول  والبحث  عنه،  إبعاده 
يف  املعنى  إىل  النظر  دون  يكتمل  ال  للرحمة 
القرآن الكريم، وقد وردت مادة الرحمة –بتعدد 
معانيها–  323 مرة يف القرآن الكريم)7( كامجاءت 
مختلفة  الكرميبأوجه  القرآن  يف  معاين الرحمة 
ومعاين عدة؛ولرنى مثاال عىل ذلك يف آيات مرّتبة 
تبعا لرتتيب املصحف الرشيف، فنجد أن الرحمة 
من  وصفة  وعهد  الله  من  وعد  مبعنى  جاءت 
نَْفِسِه  َعىَل  َربُُّكْم  تعاىل:}كَتََب  قوله  يف  صفاته 
الرَّْحَمَة{)األنعام، آية: 54(، عىل أنها جاءتبمعنى 
اللَِّه  رَْحَمَة  تعاىل:}إِنَّ  قوله  يف  الجنة  هو  آخر 
كام  آية:56(،  الُْمْحِسِننَي{)األعراف،  ِمَن  قَِريٌب 
جاءت مبعنى صفةالتوراة التي نزلت عىل سيدنا 
ُموَس  كِتَاُب  قَبْلِِه  تعاىل:}َوِمْن  قوله  يف  موس، 
إَِماًما َورَْحَمًة{)هود، آية: 17(، ومنهامبعنى الرزق 
أَنْتُْم  تعاىل:}لَْو  قوله  يف  املخلوقات،  عىل  املنزّل 
آية:100(،  {)اإلرساء،  َريبِّ رَْحَمِة  َخزَائَِن  مَتْلُِكوَن 
كذلك جاءت مبعنى النجاة من العذاب، يف قوله 
َورَْحَمتُُه{)النور،  َعلَيُْكْم  اللَِّه  فَْضُل  تعاىل:}َولَْواَل 
القرآن  يف  الرحمة  جاءت  كام   ،)10،20،21 آية: 
الكريم مبعنى نرص الله للمؤمنني عىل أهل الظلم 
رَْحَمًة{ ِبُكْم  أََراَد  تعال:}أَْو  قوله  يف  واملفسدين، 

من  العافية  مبعنى  ومنها   ،)17 آية:  )األحزاب، 
 ،)38 آية:  ِبرَْحَمٍة{)الزمر،  أََراَديِن  االبتالءات:}أَْو 
تعاىل:}َويَْنرُشُ  قوله  يف  الغيث  ماء  مبعنى  ومنها 
 ،)28 آية:  الَْحِميُد{)الشورى،  الَْويِلُّ  َوُهَو  رَْحَمتَُه 
كذلك جاءتبمعنى األلفة واملحبة يف موضع آخر 
يِف  تعاىل:}َوَجَعلَْنا  قوله  يف  الكريم؛  القرآن  من 
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آية:  َورَْحَمًة{)الحديد،  َرأْفًَة  اتَّبَُعوُه  الَِّذيَن  قُلُوِب 
الكرمية عىل  السور  اآليات يف  27(، واألمثلة من 
املوضوع  أهمية هذا  تربز  ذلك كثرية، ومن هنا 
يف الوقت الحايل؛ ففي ظل مجتمع انترشت فيه 
اآلخرين،  مراعاة  وعدم  والظلم  القسوة  صفات 
وسلبهم  وأعراضهم  أمالكهم  عىل  والتعدي  بل 
حقوقهم – يف ظل هذا املجتمع وجب العودة إىل 
ظالل هدي إسالمنا الحنيف لنستعيد منه أخالقه 
لنا  تكون  لعلها  عليها،  الجميع  ليحث  جاء  التي 

املنقذ مام نحن فيه. 

املطلب األول: املقاصد اإلسالمية لخلق الرحمة

باسم  تنزيله  ومحكم  آياته  الكريم  القرآن  ابتدأ 
كبرية  أهمية  اإلسالم  يف  وللبسملة  العظيم،  الله 
الله  أسامء  من  مهمني  اسمني  من  تتضمنه  مبا 
لفظ  بخالف  هذا  والرحيم،  الرحمن  الحسنى؛ 
 – الرحمن  الله   )اسمّي  أن  كام  )الله(،  الجاللة 
الرحيم اسامن مشتقان من الرحمة()8( وهو ما 
يف  قال  حيث  البخاري،  صحيح  يف  تأكيده  جاء 
الرحيم  )الرحمن  والرحيم:  الرحمن  مسنده عن 
اسامن من الرحمة، الرحيم والراحم مبعنى واحد، 
اهتامم  نفهم  هذا  )9(ومن  والعامل(  كالعليم 
كام  املهمة،  الصفة  هذه  عىل  وحرصه  اإلسالم 
عليه  الله  الله – صىل  أطلقها رسول  ملاذا  نفهم 
وسلم – عىل نفسه ويصف بها خلقه؛ )عن أيب 
رسول  كان  عنه-قال:  الله  األشعري-ريض  موس 
نفسه  لنا  ي  وسلم-يُسمِّ عليه  الله  الله-صىل 
ي،  َوالُْمَقفِّ أَْحَمُد،  َوأَنَا  ٌد،  ُمَحمَّ فقال:أنَا  أسامء 
بل  الرَّْحَمِة()10(،  َونَِبيُّ  التَّْوبَِة،  َونَِبيُّ   ، َوالَْحارِشُ
إن النبي – ص- وصف بعثته ومجيئه إىل الناس 
والطريق  تعاىل  الله  درين  إىل  لهدايتهم  جميًعا 
املستقيم يف الحديث الذي ورد عن أيب هريرة-

َا أَنَا رَْحَمٌة ُمْهَداٌة()11(،  ريض الله عنه-بقوله: )إمنَّ
وعن مقاصد الرحمة يف اإلسالم يأيت هذا البحث 
الذي يتكلم عن التأصيل الرشعي لخلق الرحمة 
النبوي الرشيف،  يف القرآن الكريم ويف الحديث 
وأوجه الرحمة يف الدولة اإلسالمية، وأمثلة عملية 
عىل تطبيق خلق الرحمة يف عهد النبوة الرشيفة، 

ويف أيامنا الحالية. 

لخلق  الرشعي  التأصيل  األوىل:  املسألة 
الرحمة يف اإلسالم

من  مجموعة  عىل  ليؤكد  الحنيف  اإلسالم  جاء 
سواء   املسلم،  بها  يتسم  أن  يلزم  التي  الصفات 
عند  أو  املسلمني  مع  تعامله  عند  هذا  كان 
تعامله مع غري املسلمني، ومن أهم تلك الصفات 
سورة  يف  سبحانه  ذكرها  التي  الرحمة،  صفة 
الفاتحة التي تشمل كل معاين الرحمة وحاالتها 
ومجاالتها،وقد كان العرب يعبدون األصنام، وهو 
ما يعد تنزيل من قدر النفس البرشية التي كرمها 
الله، كام كانوا يرشبون الخمر وهو تدمري لصحة 
الجسم الذي أمرنا الله بالحفاظ عليه، كام كانت 
لديهم الكثري من العادات السيئة؛ مثل استباحة 
اليتامي ظلاًم،  أموال  وأكل  وأمواله،  الغري   دماء 
صغرية  قبائل  كانوا  االجتامعي  املستوى  وعىل 
الضعيف،  منهم  القوي  يأكل  مشتتة،  متفرقة 
قام  اإلسالم  جاء  وعندما  جاء،  اإلسالم  أن  إال 
الجيدة للحفاظ عليها والعمل  بتهذيب األخالق 
عىل زيادتها يف املجتمع، كام قام بإنكار الصفات 
السيئة للبعد عنها، وهي من املعاين التي تتمثل 
بنفسه  اإلنسان  رحمة  سواء  الرحمة؛  فيها صفة 
وببدنه بتحريم ما يرض الجسم، أو رحمة اإلنسان 
بالكف عن آذاهم، كام أنها دعوة ربّانية للتجمع 
وعدم التفرق ألن االتحاد قوة ليظهر بعد املجتمع 
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املسلم والدولة اإلسالمية القوية، يف مقابل القبيلة 
الصغرية الضعيفة.

معاين  عىل  لتؤكد  جاءت  التي  والسور  اآليات 
الرحمة كثرية ومتعددة؛ سواء اآليات التي ذكرت 
شكل  يف  عنها  وتكلمت  الرحمة  عن  الحديث 
مبارش عن طريق ذكرها رصاحة، أو اآليات التي 
الله  رحمة  منها  يفهم  تخفيفات  عن  تكلمت 
تعاىل:}لَيَْس  كقوله  مبارش؛  غري  بشكل  بعباده 
َعَفاِء َواَل َعىَل الَْمرَْض َواَل َعىَل الَِّذيَن اَل  َعىَل الضُّ
يَِجُدوَن َما يُْنِفُقوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحوا لِلَِّه َورَُسولِِه 
َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم{ ِمْن َسِبيٍل  الُْمْحِسِننَي  َما َعىَل 

)سورة التوبة، آية: 91(،وهو من قبيل التخفيف 
رحمة باملسلمني، وقوله تعاىل:{لَيَْس َعىَل اأْلَْعَمى 
الَْمِريِض  َعىَل  َواَل  َحَرٌج  اأْلَْعَرِج  َعىَل  َواَل  َحَرٌج 
َحَرٌج})سورة النور، آية: 61(، وهذه رحمة كبرية 
مرضات  ابتغاء  ينفقه  ما  يجد  ال  ومبن  بالفقراء 
{فََمِن  تعاىل:  قوله  كذلك  لرضاه،  وطلبًا  الله 
اْضطُرَّ َغرْيَ بَاٍغ َواَل َعاٍد فاََل إِثَْم َعلَيِْه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر 
اضطر  من  أي  173(؛  آية:  البقرة،  رَِحيٌم})سورة 
ألكل املحرمات فال إثم وال ذنب عليه برشط أن ال 
يأكل إال ما يكفي جوعه واليأكله طلبًا للذة، وهو 
من رحمة الله تعاىل حيث: {اَل يَُكلُِّف اللَُّه نَْفًسا 
إاِلَّ ُوْسَعَها لََها})سورة البقرة، آية: 286(، واآليات 

التي تؤكد عىل املعنى نفسهكثرية.

نرش  عىل  الكريم  القرآن  من  الحث  جاء  كام 
قيم الرحمة فيام بيننا جاء كذلك الهدي النبوي 
الرشيف ليؤكد عىل نفس القيم واملعاين الرشيفة؛ 
– يف  عليه وسلم  الله  الله – صىل  كقول رسول 
، َولَْن يَُشادَّ  يَن يرُْسٌ الحديث الرشيف:)إِنَّ َهذا الدِّ
يَن أََحٌد إاِلَّ َغلَبَُه..()12(، فالدين اإلسالمي شامل،  الدِّ
والوسطية التي تتسم بالرحمة طريقه، ومن ميش 

يف هذا الطريق يهتد، كام قال رسول الله – صىل 
َوال  وا،  ُ )يرَسِّ آخر:  – يف حديث  وسلم  عليه  الله 
ُروا()13(، والبناء اللغوي  وا، َوَسكُِّنوا، َوال تَُنفِّ ُ تَُعرسِّ
والتشديد  والصعوبة  التعسري  إن  يؤكد  للحديث 
الوعي،  ومنبعهم عدم  والكره،  بالنفور  يرتبطون 
الناس  عىل  التيسري  يأيت  الوقت  نفس  ويف 
والتيسري   الدين،  هذا  إىل  بالسكون  واملجتمع 
يرتبط بالرحمة؛ فعن أيب موس ريض الله عنه-: 
أنه سمع النبي – صىل الله عليه وسلم –  يقول: 
الله  رسول  يا  قالوا:  تراحموا،  حتى  تؤمنوا  )لن 
كلنا رحيم، قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه 
ولكن رحمة العامة..رحمة العامة()14(فال تشمل 
غري  كذلك  تشمل  بل  فقط،  باملسلمني  الرحمة 
يجد  ال  الذي  منهم  الضعيف  وخاصة  املسلمني، 
من يدافع عنه، ولربط دخول الجنة برشط نرش 

الرحمة قيمة كربى يف اإلسالم وعند املسلمني.

املسألة الثانية:  الرحمة يف الدولة اإلسالمية

رسولنا  وسرية  اإلسالمية  الدولة  تاريخ  قراءة 
الكريم يجعلنا نخرج بنتيجة مفادها أن النبي – 
صىل الله عليه وسلم-أسس دولة تقوم عىل ركائز 
مهمة منها الرحمة، وإذا أردنا أن نضع عنوانًا أو 
ملخًصا لسرية النبي – صىل الله عليه وسلم – يف 
كلمة فال ميكن أن نجد أفضل من أن حياته كانت 
هي الرحمة مبعناها الشامل؛ حيث ظهرت صفة 
الرحمة يف جميع جوانب حياة النبي – صىل الله 
أو  املسلمني،  تعامله مع  عليه وسلم – سواء يف 
يف تعامله مع األعداء الكافرين، وكام كان النبي-
صىل الله عليه وسلم – يحث أهل بيته عىل هذه 
الصفة الكرمية كان كذلك يحث صحابته وإخوانه 
الكريم  رسولنا  يقول  بينهم،  فيام  تعامالتهم  يف 
عن أنس بن مالك-ريض الله عنه-قال: قال رسول 
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الله- صىل الله عليه وآله وسلم-: )والذي نفيس 
بيده! ال يضع الله رحمته إال عىل رحيم، قالوا: يا 
رسول الله! كلنا يرحم، قال: ليس برحمة أحدكم 
عبدالله  وعن   ،)15( كافة(  الناس  يرحم  صاحبه، 
بن عمرو ريض الله عنهام عن النبي – صىل الله 
عليه وسلم – قال: )من مل يرحم صغرينا، ويعرف 
حق كبرينا، فليس منا( )16(، وكذلك يقول النبي 
– صىل الله عليه وسلم-عن أيب هريرة-ريض الله 
الله  النبي-صىل  عنه-أن األقرع بن حابس أبرص 
عليه وسلم-يقبل الحسن فقال: )إن يل عرشة من 
الله- رسول  فقال  منهم،  واحًدا  قبلت  ما  الولد 
صىل الله عليه وآله وسلم-: إنه من ال يَرحم ال 
عنها-قالت:  الله  عائشة-ريض  وعن  يُرحم()17(، 
)قدم ناس من األعراب عىل رسول الله-صىل الله 
فقالوا:  صبيانكم؟!  أتَُقبِّلون  وسلم-فقالوا:  عليه 
نعم، فقالوا: لكنا-والله-ما نَُقبِّل، قال رسول الله-

صىل الله عليه وآله وسلم-: أَو أِملك إن كان الله 
نزع منكم الرحمة؟!()18(، وعن أنس-ريض الله 
وسلم- آله  وعىل  عليه  الله  النبي-صىل  عنه-أن 
قال: )ليس منا من مل يرحم صغرينا، ويوقر كبرينا(
)19(، وهو مبدأ عام أقره النبي – صىل الله عليه 
وسلم- ملن يريد الفوز بخريي الدنيا واآلخرة، وملن 
يريد رضا الرحمن والفوز بجنته، ومل يقترص األمر 
عىل التوجيه للصحابة وآل البيت بالقول املبارش 
فقط، بل إن النبي – صىل الله عليه وسلم – وجه 
السائدة يف  الصفة  الرحمة هي  بأن تكون صفة 
التعامل بني املسلمني عن طريق أفعاله مع غريه، 
الذي  األعرايب  حديث  من  هذا  عىل  أدل  وليس 
فأمرهم  عقابه،  الصحابة  وأراد  املسجد  يف  بال 
النبي – صىل الله عليه وسلم – بالرأفة به وعدم 
ترهيبه، فعن أنس ريض الله عنه أن أعرابيًا بال 
الله  رسول  فقال  الناس،  به  فصاح  املسجد،  يف 

تُْزرِموه،  وال  )دعوه  وسلم:  وآله  عليه  الله  صىل 
الله  صىل  الله  رسول  دعا  بوله  من  فرغ  فلام 
عليه وسلم بدلو من ماء فصبه عىل بوله()20(، 
اتركوه حتى يكمل ما بدأه وال تقطعوا  واملعنى 
بوله وال ترهبوه، وبالطبع هذا رحمة ورأفة به، 
عنه  الله  ريض  واقد  أيب  حديث  ذلك  مثل  ومن 
آله  وعىل  عليه  الله  صىل  النبي  )كان  قال:  أنه 
وأطول  الناس،  عىل  صالة  الناس  أخف  وسلم 
الناس صالة لنفسه()21(. رحمة بالناس لعل من 
أو  امرأة عجوز،  أو  أو رجل شيخ  املريض  بينهم 
امرأة تخاف عىل طفلها ومشغولة به أو غري ذلك 
عنه-قال:  الله  أنس-ريض  وعن  الحاجات،  من 
)كان النبي صىل الله عليه وعىل آله وسلم يزور 
األنصار، ويَُسلِّم عىل صبيانهم، وميسح رءوسهم(

نستقي  التي  الجميلة  األحاديث  من  وهو   ،)22(
عليه  الله  صىل   – املصطفى  النبي  رحمة  منها 
النبي  إن  بل  الصغار،  واألطفال  باألبناء   – وسلم 
بالضعفاء  يهتم  كان   – وسلم  عليه  الله  – صىل 
كذلك، فعن سهل بن حنيف ريض الله عنه قال: 
)كان النبي صىل الله عليه وعىل آله وسلم يأيت 
مرضاهم،  ويعود  ويزورهم،  املسلمني،  ضعفاء 
ويشهد جنائزهم()23(، وهذا يف وقت االستقرار، 
سواء  املسري؛  وقت  يف  يحدث  كان  األمر  ونفس 
ذلك  يف  للمسلمني  لحاجة  أو  الحرب  يف  املسري 
الوقت، فعن جابر ريض الله عنه قال: )كان النبي 
صىل الله عليه وعىل آله وسلم يتخلف يف املسري، 
فيزجي الضعيف، ويردف، ويدعو لهم()24(، ووقد 
اهتم النبي – صىل الله عليه وسلم – بنرش قيم 
الصحابة وبني  الرحمة – مبختلف مظاهرها-بني 
املسلمني جميًعا، فمن مظاهر رحمة النبي صىل 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: )ال يحل ملسلم أن 
يفزع  أن  ملسلم  يحق  ال  أي  مسلاًم()25(،  يروِّع 
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مسلاًمآخر ويخيفه بأي وسيلة من الوسائل؛ سواء 
بإخفاء شئ يخصه أو بتعمد إخافته، وسواء كان 
عليه وسلم  الله  – صىل  والنبي  مازًحا،  أو  جاًدا 
– ال ينطق إال حًقا وال يقول إال صدقًا، وحديثه 
هو توجيه للمسلمني وتعليم وإرشاد لهم، يقول 
أوتيت  إين  (أال  عليه وسلم-:  الله  النبي – صىل 
الله  نعم  من  ))26(وهذا  معه  ومثله  القرآن 
حيث  اإلسالمية؛  األمة  بهذه  ورحمته  وجل  عز 
الله  رسول  وبحديث  بالقرآن  عليها  تفضل  إنه 
إىل  الدعوة  تقترص  ال  عليه وسلم-،  الله  – صىل 
فقط،  الناس  من  مجموعة  عىل  الحنيف  الدين 
كل  نتكلم عن  فإمنا  اإلسالمية  األمة  نقول  وحني 
فنبي  الغراء،  اإلسالمية  الرشيعة  إليه  وصل  من 
الرحمة جاء برسالة عاملية، وقد أرسله الله تعاىل 
رحمة للعاملني، كام أخرب الله تعاىل بذلك يف قوله 
لِلَْعالَِمنَي{)األنبياء،  رَْحَمًة  إاِلَّ  أَرَْسلَْناَك  تعاىل:}َوَما 
آية:107(،ويف ذلك تقول لورافيشيا فاغلريي: )إن 
اآلية القرآنية التي تشري إىل عاملية اإلسالم بوصفه 
الدين الذي أنزله الله عىل نبيه – صىل الله عليه 
وسلم –  »رحمة للعاملني«، هي نداء مبارش للعامل 
أن محمًدا – صىل  دليل ساطع عىل  كله. وهذا 
الله عليه وسلم –  شعر يف يقني كيّل أن رسالته 
مقدر لها أن تعدو حدود األمة العربية وأن عليه 
تنتسب  إىل شعوب  الجديدة  »الكلمة«  يبلغ  أن 
إىل أجناس مختلفة، وتتكلم لغات مختلفة()27(. 

كام أن القرآن الكريم مدح النبي – صىل الله عليه 
وسلم– يف أخالقه وصفاته يف اآليات الرشيفة؛ من 
مثل قوله تعاىل: }َوإِنََّك لََعىَل ُخلٍُق َعِظيٍم{)القلم، 
كام  العظيمة،  األخالق  ضمن  والرحمة  آية:4(، 
النبي – صىل  أخالق  باتباع  الكريم  القرآن  أمرنا 
مثل  من  الرشيفة،  وسنته   – وسلم  عليه  الله 
إْسَوٌة  اللَِّه  رَُسوِل  يِف  لَُكْم  كَاَن  }لََقْد  تعاىل:  قوله 

َوذَكََر  اآْلَِخَر  َوالْيَْوَم  اللََّه  يَرُْجو  كَاَن  لَِمْن  َحَسَنٌة 
الحسنة  واألسوة  آية:21(.  كَِثريًا{)األحزاب،  اللََّه 
واملعامالت،  والعادات  واألقوال  األفعال  تشمل 
والفوز  الدنيا  صالح  ألفعال  حسنة  أسوة  وهي 
باآلخرة، خاصة وأن النبي – صىل الله عليه وسلم 
بالدارين، كام  الفوز  لنا  ويرجوا  علينا  – حريص 
أنه رحيم بأمته مشفق عليها }لََقْد َجاءَكُْم رَُسوٌل 
ْن أَنُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَيُْكم  مِّ

ِبالُْمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم{)التوبة، آية:/128(.

حديث  األمر  هذا  يف  املشهورة  األحاديث  ومن 
الله عليه  النبي – صىل  الذي ذهب إىل  الشاب 
ريض  أمامة  أيب  فعن  بالزىن!؛  له  ليأذن   – وسلم 
الله عنه قال: )إّن فتى شابًا أىت النبي صىل الله 
بالزنا!  يل  ائذن  الله  رسول  يا  فقال:  وسلم  عليه 
فأقبل القوم عليه، فزجروه، وقالوا: مه مه! فقال 
قال:  فجلس،  قريبًا،  منه  فدنا  ادنه،  الله:  رسول 
الله فداءك،  أتحبه ألمك؟ قال: ال والله، جعلني 
أتحبه  قال:  ألمهاتهم،  يحبونه  الناس  وال  قال: 
البنتك؟، قال: ال والله-يا رسول الله-جعلني الله 
قال:  لبناتهم،  يحبونه  الناس  وال  قال:  فداءك، 
أفتحبه ألختك؟ قال: ال والله، جعلني الله فداءك، 
أفتحبه  قال:  ألخواتهم،  يحبونه  الناس  وال  قال: 
لعمتك؟، قال: ال والله، جعلني الله فداءك، قال: 
وال الناس يحبونه لعامتهم قال: أفتحبه لخالتك؟ 
قال: ال والله، جعلني الله فداءك، قال: وال الناس 
اللهم  وقال:  عليه،  يده  لخاالتهم فوضع  يحبونه 
فلم  فرجه،  وحصن  قلبه،  وطهر  ذنبه،  اغفر 
يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل شء))28( أي: 
وقد  فيه.  يفكر  يعد  ومل  الزنا،  أبغض  الفتى  أن 
 – وسلم  عليه  الله  – صىل  الله  رسول  استخدم 
إما  السيدات  فجميع  العقيل،  اإلقناع  مبدأ  هنا 
أو غري  أو خالة  أو عمة  أختًا  أو  زوجة ألحدهم 
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ذلك، وكام أن الرجل ال يرض هذا لسيداته وأهله 
وخاصة الناس أيًضا اليرضونه لسيداتهم وأهلهم، 
ورغم أن الفتى جاء للنبي – صىل الله عليه وسلم 
– يستأذنه يف كبرية من الكبائر ورغم أن الصحابة 
أرادوا عقابه ألنه عىل األقل يجهر بطلب معصية، 
أن  أراد   – وسلم  عليه  الله  –صىل  النبي  أن  إال 
يقدم القدوة الطيبة وينرش الرحمة بني املسلمني 
عن طريق إلتامس العذر ملن ال يعرف منهم لقلة 
أو جهالة، ولطبيعة أحكام اإلسالم الرشعية  علم 
الجميع. وهذا  الحقوق بني  التي جاءت لحامية 

ينقلنا إىل النظر يف خلق الرحمة يف عرص النبوة.

خلق الرحمة يف عرص النبوة الرشيفة 

الدولة  مناحي  الرحمة يف جميع  تجلّت مظاهر 
عليه  الله  صىل   – النبي  أقامها  التي  اإلسالمية 
والتاريخ  العطرة  السرية  يف  واملتأمل   – وسلم 
هذا،  عىل  املتعددة  األمثلة  من  يجد  اإلسالمي 
وحتى يف تطبيق الحدود تتجيل مظاهر الرحمة 
التي أقامها اإلسالم وطبقها النبي – ص– يف الدولة 

اإلسالمية، وهو ما يتضح فيام ييل.

الرحمة يف الحدود اإلسالمية 

بجميع  رحمة  اإلسالمية  الحدود  تطبيق  يف 
لتطبيق  عملية  تجربة  ويف  وبغريهم،   املسلمني 
العربية  اململكة  تجربة   نرى  اإلسالمية  الرشائع 
الحدود،  إقامة  يف  نجحت  حيث   ، السعودية 
واألهم أنها نجحت يف القضاء عىل مظاهر السلب 
والنهبوالقتل، كام نجحت يف نرش األمن واألمان 
يف  وكذلك  اململكة،  أرجاء  جميع  يف  واإلحسان 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  مبادئ  نرش 
يف  يقابلها  مبا  جًدا  ضئيلة  الجرائم  نسبة  ألن 
الدول األخرى؛ سواء املجاورة أو غريها، فمعدل 

نسبة الجرائم يف اململكة العربية السعودية تبًعا 
إلحصاءات عام 1416هـ يصل إىل )0.32( من ألف 
من السكان بينام نسبة الجرائم يف  العاملأضعاف 
النسبة  )نجد  املثال  سبيل  عىل  النسبة؛  هذه 
»77.26« يف أسبانيا، ويف أملانيا الغربية »41.71« 
ويف إيطاليا »20.08«، ويف الدامنارك »60.52« ويف 
أسرتاليا »75.00« ويف كندا  فرنسا »32.27« ويف 
»75.00« ويف كوريا »12.42«، ويف غانا »10.72« 
ويف كينيا »4.74« ويف إندونيسيا »1.47«()29(وال 
وتطور  املذكورة  الدول  تقدم  مدى  حول  خالف 
آليات وتكنولجيا اإلمساك باملجرمني والفاسدين، 
األمر  التي ترصف يف هذا  املليارات  هذا بخالف 

والتجهيزات الكثرية واملعقدة.

هكذا نرى الفرق بني هذه البلدان،وبني اململكة 
العربية السعودية التي تحكم بالرشيعة اإلسالمية، 
السودان  جمهورية  عىل  ينطبق  نفسه  واألمر 
التي أردات تجربة إقامة الحدود اإلسالمية عىل 
الجرائم  انخفاض معدل  لوحظ  أراضيها، وهكذا 
إىل النصف منذ العام األول للتطبيق، »ففي عام 
1402 هـ بلغت عدد الجرائم )1155( جرمية بينام 
انخفضت يف عام 1403 هـ إىل )670( جرمية ثم 
يف عام 1404هـانخفضت إىل )663( جرمية وذلك 
حسب دراسة ميدانية مدعمة باإلحصاءات.«)30( 
أليس هذا مثال عىل رحمة اإلسالم بالحفاظ عىل 

أرواحهم وحياتهم؟

متاسك  عىل  املحافظة  هو  الحدود  من  الهدف 
عن  املجرم  بزجر  وممتلكاته  وقيمه  املجتمع 
اآلخر  الهدف  توضح  التجارب  وهذه  الجرمية، 
الحد  إقامة  الهدف  وليس  اإلسالم،  يف  للحدود 
كالحفاظ  الحدود  األخرى إلقامة  األهداف  بقدر 
تحقق  فإذا  الفعل،  تكرار  وعدم  املجتمع،  عىل 
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أن عمر  الحد؛ والدليل  الهدف فال داعي إلقامة 
بن الخطاب مل يقم حد الرسقة عىل الرجل الذي 
رسق الخبز ليأكل وأوالده، ويف نهج النبي – صىل 
أخرج  فقد  هذا،  عىل  األدلة   – وسلم  عليه  الله 
الرحمن قال:)خطب  مسلم بسنده عن أيب عبد 
عيلٌّ – ريض الله عنه-فقال: يا أيها الناس! أقيموا 
مل  ومن  منهم  أحصن  من   . الحدَّ أرقّائكم  عىل 
عليه  الله  – صىل  الله  لِرسول  أَمًة  فإن  يُحصن. 
وسلم- زنت. فأمرين أن أجلدها. فإذا هي حديث 
أقتلها،  أن  أنا جلدتها  إن  بنفاس. فخشيُت  عهد 
وسلم-  عليه  الله  صىل   – للنبي  ذلك  فذكرت 
تطبيق  يف  األصل  ألن   )31( »أحسنَت«(  فقال: 
والحفاظ عىل  الجرائم  انتشار  عدم  هو  الحدود 
للمجتمع، والنبي  املجتمع، فالحدود هي رحمة 
يرحم؛  أكرث من  كان   – عليه وسلم  الله  – صىل 
حيث استمد أخالقه من القرآن الكريم كام قالت 
السيدة  عائشة – ريض الله عنها-فيام صحَّ عنها: 
)كان خلقه القرآن()32(، وهو قريب من الوصف 
قوله  يف   نفسه  الكريم  القرآن  به  وصفه  الذي 
الَِّذي  يَّ  اأْلُمِّ النَِّبيَّ  }الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل  تعاىل: 
َواإْلِنِجيِل  التَّْوَراِة  يِف  ِعنَدُهْم  َمْكتُوبًا  يَِجُدونَُه 
َويُِحلُّ  الُْمنَكِر  َعِن  َويَْنَهاُهْم  ِبالَْمْعُروِف  يَأُْمرُُهم 
لَُهُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرُِّم َعلَيِْهُم الَْخبَائَِث َويََضُع َعْنُهْم 
إِرْصَُهْم َواأْلَْغاَلَل الَِّتي كَانَْت َعلَيِْهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا 
أُنزَِل  الَِّذي  النُّوَر  َواتَّبَُعوا  وُه  َونرََصُ َوَعزَُّروُه  ِبِه 
آية:157(.  الُْمْفلُِحوَن{)األعراف،  ُهُم  أُولَِٰئَك  َمَعُه 
التي  األغالل  ويضع  القيود  ليفك  جاء  فاإلسالم 
كبلت الجزيرة العربية والعامل أجمع، عن طريق 
لعدم  والسليمة  الصحيحة  الفطرة  مع  التعامل 

إفساد املجتمع.

الرحمة مع غري املسلمني

املجتمع؛  ويف  الفرد  يف  القيم  لرييب  اإلسالم  جاء 
سواء كان املجتمع من املسلمني أو من غريهم، 
واألمثلة عىل ذلك كثرية، ففي املدينة كان هناك 
قنينقاع،  وبني  قريظة  وبني  النضري  بني  يهود 
مجموعة  كذلك  املسلمني  غري  من  واألعراب 
إال  فقط،  شكال  أسلموا  هؤالء  املنافقني؛  من 
كانوا  ذلك  ومع  للمسلمني،  يكيدون  كانوا  أنهم 
يحظون برحمة رسول الله-صىل الله عليه وسلم-
؛ حيث كان رحياًم معهم يف عمل اتفاقية لجميع 
املعاهدة، هذه  املدينة، وقد أطلق علبها  سكان 
وتضمن  املدينة،  سكان  جميع  تشمل  املعاهدة 
متنع  املعاهدة  هذه  أن  كام  للجميع،  الحقوق 
أحًدا عىل اآلخر،وهذا من رحمته يف  أن يعتدي 
كان  عندما  بهم  رحياًم  كان  كام  املشكالت،  حل 
يوافقهم يف كثري من أمورهم مبا ال بتخالف مع 
النبي  أن  صحَّ  فقد  اإلسالمية؛   الرشيعة  أصل 
موافقتهم  يحب  وسلم-كان  عليه  الله  –صىل 
بيشء. فيه  يؤمر  مل  فيام  إال  األمور  من  كثري  يف 
القرن  يف  كبري  اهتامم  النصارى  وجد  وقد   )33(
األول الهجري، كام أقر بها البطريرك )عيثويابة(  
حيث قال ما ييل: )إّن العرب الذين َمّكنهم الربُّ 
تعرفون،  كام  يعاملوننا  العامل  عىل  السيطرة  من 
إنهم ليسوا بأعداء للنرصانية بل ميتدحون ِملَّتنا، 
املعونة  يد  وميدون  وقديسينا،  قسيسنا  ويقرون 
تعاليم  تعد  حيث  وأديرتنا()34(  كنائسنا  إىل 

اإلسالم ورشائعه منوذًجا يحتذى به.

وهو  األمر  لهذا  املسترشقني  من  الكثري  انتبه   
أدوين  األمرييك  املسترشق  كالم  يف  نجده  ما 
كالغريل حينام قال: )احتفظ املسلمون لألقليات 
بحقوقهم  فتحوها  التي  البالد  يف  املسلمة  غري 
يف  رحياًم  كان  )35(كام  الدينية.(  وامتيازاتهم 
والشواهد عىل  واألمثلة  الذمة،  أهل  تعامله مع 
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الجوزية  قيم  ابن  اإلمام  عقد  وقد  كثرية؛  ذلك 
فصالً بعنوان )ذكر أحكام أهل الذمة يف أموالهم( 
املقام  بها يف  يتجرون  التي  أموالهم  أما  قال:  ثم 
صدقة  فيها  عليهم  فليس  للقنية  يتخذونها  أو 
التي  ومثارهم  زروعهم  طهرة..وأما  الصدقة  فإن 
فيها  عليهم  فليس  الخراج  أرض  من  يستغلونها 
غري الخراج.)36(  وقد أبرم النبي –صىل الله عليه 
مجوس  ومع  نجران،  وفد  مع  وسلم-معاهدات 
القبائل  بعض  ومع  وجرش)37(،  وتبالة  هجر 
العربية خاصة يف العهد املدين، وقد حدد حقوق 
الفرنيس  املسترشق  قال  الجوار لكل طرف، وقد 
اإلسالم  )حاول  األمر:  هذا  يف  بوازار  مارسيل 
القرن السابع للميالد أن يقدم حالً ملشكلة  منذ 
نوعه، وتستحق جامعة غري  فريًدا من  األقليات 
تُتناوله بالتحليل،  املسلمني عىل أرض اإلسالم أن 
ألنه ثبت أنها نهج ال مثيل له()38(ويف هذا قال 
بوازار: )فتح اإلسالم  الفرنيس مارسيل  املسترشق 
الباب للتعايش عىل الصعيد االجتامعي والعرقي 
حني اعرتف بصدق الرساالت اإللهية املنزلة عىل 
يف  الحوار  برفض  له  بدا  لكنه  الشعوب،  بعض 
أزال  حني  الالهويت،  الصعيد  عىل  ذاته  الوقت 
للتوحيد  مخالًفا  زيًفا  اعترب  ما  كل  العقيدة  من 
تعاليمه  منطق  وأتاح  للكلمة،  الدقيق  باملعنى 
القوي، وبساطة عقيدته، وما يرافقها من تسامح، 
حرية  بالدها  فتح  التي  للشعوب  هذا  كل  أتاح 
الدول  أتاحتها  التي  تلك  بكثري  تفوق  دينية 
تشهد عىل  )39( وهي شهادة مهمة  املسيحية( 

رحمة الرشائع اإلسالمية يف التعامل مع غريها.

الرحمة يف السلم والحرب

كام كان النبي – صىل الله عليه وسلم – رحياًم 
الحرب؛  السلم كان كذلك رحياًم وقت  يف وقت 

عن  وسلم–  عليه  الله  –صىل  النبي  نهى  حيث 
أو  بهم  التمثيل  وعن  والضعفاء  األطفال  قتل 
مرفوًعا:  بريدة  قول  يف  كام  ذلك،  وغري  بالقتىل 
كفر  من  قاتلوا  الله  سبيل  يف  الله  باسم  )اغزوا 
وال  متثلوا  وال  تغدروا  وال  تغلّوا  وال  اغزوا  بالله، 
تقتلوا وليًدا( )40( كام نهي النبي –صىل الله عليه 
وسلم- عن قتل النساء والصبيان يف الغزو، وهذا 
عليه  الله  –صىل  ورحمته  بالنساء،  رحمته  من 
حيث  كثرية؛  مواضع  يف  تتمثل  بالنساء  وسلم– 
راعى حالتها يف الحمل بالتخفيف عنها يف الصيام، 
قال:  وسلم-أنه  عليه  الله  عنه –صىل  ثبت  فقد 
الصالة،  شطر  املسافر  عن  وضع  تعاىل  الله  )إّن 
وعن املسافر والحامل واملرضع الصوم أو الصيام(
اُموَن َعىَل  )41(، وحتى يف قوله تعاىل: }الرَِّجاُل قَوَّ
النَِّساِء{)النساء، آية: 34(، فهذا من رحمة اإلسالم 
الخطرية  املهمة  هذه  من  أعفاها  حيث  باملرأة؛ 

وفيه تخفيف لها.

رحمة النبي –صىل الله عليه وسلم-بأمته

  كام كان النبي –صىل الله عليه وسلم- رحياًم 
بغري املسلمني فقد كان كذلك رحياًم مع أهله من 
العامل  الفقراء من أمته، يقول  املسلمني؛ وخاصة 
األمرييك ول ديورانت: )لسنا نجد يف التاريخ كله 
مصلًحا فرض عىل األغنياء من الرضائب ما فرضه 
وسلم-إلعانة  عليه  الله  –صىل  محمد  عليهم 
االجتامعية  القيمة  تتمثل  الفقراء..()42(وهنا 
للصدقات والزكاة التي فرضها اإلسالم عىل األغنياء 

واملقتدرين من املسلمني.

وسلم  عليه  الله  صىل   – النبي  رحمة  وتتجىل 
رسول  يقول  الصالة؛  فرض  واضحة يف حديث   –
عيل  )فرّضت   : وسلم–  عليه  الله  –صىل  الله 
الصلوات خمسني صالة كل يوم،فرجعت فمررت 
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عىل موس فقال:بم أُمرت؟ قال: أُمرت بخمسني 
خمسني  تستطيع  ال  يوم،قال:أمتك  كل  صالة 
صالة كل يوم،وإين والله قد جربت الناس قبلك 
إىل  املعالجة،فارجع  أشد  إرسائيل  بني  وعالجت 
فوضع  ألمتك،فرجعت  التخفيف  فاسأله  ربك 
عني عرشا،فرجعت إىل موس فقال مثله،فرجعت 
فقال  موس  إىل  عرشا،فرجعت  عني  فوضع 
إىل  عرشا،فرجعت  عني  فوضع  مثله،فرجعت 
موس فقال مثله،فرجعت فأمرت بعرش صلوات 
فأمرت  مثله،فرجعت  فقال  يوم،فرجعت  كل 
موس  إىل  فرجعت  يوم،  كل  صلوات  بخمس 
كل  صلوات  بخمس  أمرت؟قلت:أمرت  فقال:مبا 
يوم،قال: إن أمتك ال تستطيع خمس صلوات كل 
بني  وعالجت  قبلك  الناس  جربت  قد  يوم،وإين 
فاسأله  ربك  إىل  املعالجة،فارجع  أشد  إرسائيل 
استحييت  حتى  ريب  ألمتك،قال:سألت  التخفيف 
نادى  جاوزت  وأسلم،قال:فلام  أرض  ولكن 
مناٍد:أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي()43( 
 50 كانت  إذا  األمر  يكون  كيف  نتخيل  أن  ولنا 
صالة يف اليوم والليلة، لذلك تكرر األمر بالتخفيف 
وبناء  خمًسا)44(  خمًسا  رواية  ويف  عرًشا،  عرًشا 
ولزيادة  عنهم،  وتخفيًفا  بالعباد  رحمة  التكرار 
الحث عىل العمل واالجتهاد ويف النهاية يضاعف 

الله األجر ملن يشاء.

واآليات  الرشيفة  األحاديث  واستنباط 
اإلسالمية  الرشيعة  رحمة  مظاهر  القرآنيةيوضح 
من  املسلمني  غري  مع  أو  املسلمني  مع  سواء 
األقليات الذين كانوا يعيشون يف الدولة اإلسالمية، 
يف  املسترشقني  من  املعتدلني  إليه  انتبه  ما  وهو 

الدول املختلفة.

املطلب الثاين: تطبيقات عملية لخلق الرحمة يف 

الواقع املعارص

مل تكن رشائع اإلسالم وقيمه مبعزل عن املجتمع، 
عليه  الله  صىل   – النبي  سرية  يف  هذا  وقدظهر 
رضوان   – الكرام  الصحابة  سرية  ويف   – وسلم 
 – الرسول  قدم  حيث  بعده،  من   – عليهم  الله 
لألمة  متكامال  منهاًجا   – وسلم  عليه  الله  صىل 
تتناسب  اليومية  للحياة  مهمة  وقياًم  اإلسالمية، 
الله  رسول  عليه  أكّد  ما  وهو  البرشية،  والفطرة 
موقف  من  أكرث  يف   – وسلم  عليه  الله  صىل   –
وخاصة يف خطبة الوداع؛ يقول الكاتب اإلنكليزي 
هربرت جورج ولز: )حجَّ محمد – صىل الله عليه 
املدينة إىل مكة، قبل  الوداع من  وسلم – حجة 
وفاته بعام، وعند ذاك ألقى عىل شعبه موعظة 
ما  أمامها كل  فيها تجرف  أول فقرة  عظيمة..إن 
بني املسلمني من نهب وسلب ومن ثارات ودماء، 
وتجعل الفقرة األخرية منها الزنجي املؤمن عدالً 
عظيمة  تقاليد  العامل  يف  أسست  للخليفة..إنها 
الناس  يف  لتنفخ  وإنها  الكريم،  العادل  للتعامل 
السمة  إنسانية  أنها  كام  والسامحة،  الكرم  روح 
إنسانية  جامعة  خلقت  فإنها  التنفيذ،  ممكنة 
وظلم  قسوة  من  الدنيا  يغمر  مام  فيها  ما  يقل 
اجتامعي، عام يف أي جامعة أخرى سبقتها()45( 
وهنا يظهر واضًحا بيان رحمته – صىل الله عليه 
حقوق  ميثاق  وضع  حيث  باإلنسانية،   – وسلم 
املنهاج  ووضع  الوداع،  حجة  خطبة  يف  اإلنسان 
القويم والخط املستقيم لهذه األمة، ولهذا يتكلم 
البحث هنا عن استقراء تعامل النبي – صىل الله 
يف  املتمثل  الصغري  املجتمع  مع   – وسلم  عليه 
أهل بيته، ومع املجتمع الكبري املتمثل يف الدولة 
اإلسالمية، الستنباط مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف 

التعامل. 
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عليه  الله  – صىل  النبي   تعامل  األوىل:  املسألة 
وسلم –  مع غريه بخلق الرحمة

للبرشية  والرفق  الرحمة  النبوية  السرية  حملت 
يف األمور كلها، والتأكيد عىل ذلك بقول النبي – 
صىل الله عليه وسلم–: )إن الله يحب الرفق يف 
األمر كله()46(،ونحن نفهم من قول الله تعاىل (
آية:  ِّلَْعالَِمنَي))األنبياء،  لل رَْحَمًة  إاِل  أَرَْسلَْناَك  َوَما 
شاملة  رحمة  اإلسالمي  الدين  رحمة  أن   ،)107
تختص  وال  األوقات،  ولكل  املخلوقات  لكافة 
ألحد دون آخر، أو فرتة دون أخرى، كام أنها ال 
الرفق  ومع هذا  دون غريهم،  باملسلمني  تختص 
سعى النبي – صىل الله عليه وسلم – إىل ترسيخ 
وتقوية الروابط والعالئق بني أفراد األرسة الواحدة 
االهتاممباآلداب  طريق  عن  املجتمع  أفراد  وبني 
والنهي  الضعفاء  ومساعدة  كالتسامح  الحميدة، 
واألمر  والرسقة  كالكذب  السيئة  األخالق  عن 

باملعروف والنهي عن جميع املنكرات. 

رحمة رسول الله– ص– مع مجتمعه الصغري

املقصود هنا أفراد أرسته – صىل الله عليه وسلم 
الله  عائشة-ريض  أن  نجد  األرسة  أفراد  –فبني 
الله عليه  الله صىل  عنها-قالت: )سابقني رسول 
وسلم فسبقته()47(، ثم إن النبي صىل الله عليه 
)هذه  وقال:  فسبقها  سابقها  وسلم  آله  وعىل 
ص–قد  الله–  رسول  أن  كام  السبقة()48(،  بتلك 
الله  –صىل  عنه  فثبت  والتيسري  بالتعليم  أمر 
عليه وسلم-أنه قال: )علّموا ويرّسوا وال تعرسوا، 
وبرشوا وال تنفروا وإذا غضب أحدكم فليسكت(
)49(ويقول الرسول – صىل الله عليه وسلم –: )وال 
تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم(
)50(رحمة بهم وبحالهم، وقد حّث اإلسالم والنبي 
–صىل الله عليه وسلم– عىل التعامل برحمة بني 

األفراد يف أكرث من موضع وأخرج أبو داود بسنده 
الثابت عن عبد الله بن عمرو عن النبي – صىل 
الله عليه وسلم –: )الراحمون يرحمهم الرحمن، 
ارحموا أهل األرض يرحمكم من يف السامء()51(
فهذه هي  تعاىل.  ربه  يتمني رحمة  ال  منا  ومن 
الرحمة الحقيقية، ومثل هذا ما نجده أحيانًا يف 
أوالده  عىل  أحيانًا  األب  قسوة  الحاليةيف  أيامنا 
أحيانًا  بالجزاء  والعمل،  والعلم  باألدب  ليلزمه 
وباملنع من الشهوات يف أحيان أخرى، ويف األصل 
هذا من حبه لهم ورحمته بهم، أما الحب دون 
اهتامم فهي رحمة مقرونة بجهل  تقويم ودون 

ومضارها أكرث من نفعها.

رحمة النبي – صىل الله عليه وسلم –  مع 
املجتمع الكبري

الرتاث  فنجد  اإلسالمية،  الدولة  هنا  واملقصود 
يف  الرحمة  تظهر  التي  باملواقف  مليئًا  اإلسالمي 
املسلمني  مع  التعامل  يف  سواء  صورها؛  أرقى 
اإلسالم  يف  والكفار  الكفار،  من  غريهم  مع  أو 
املسلمني،  يقاتلون  الذين  املحاربون: وهم  فيهم 
اإلسالم  دخلوا  الذين  وهم  املستأمنون  ويوجد 
بأمان دون نية االستيطان بها، وأيًضا املعاِهدون: 
هؤالء لهم مع املسلمني عهد أو هدنة تستوجب 
وهم  الذميون  كذلك  وموجود  والحامية،  األمان 
املعاهدون الذين أُعطوا عهًدا يأمنون من خالله 
يحاربون  ال  فاملسلمون  ودينهم.  أموالهم  عىل 
تبليغ  عن  مينعوهم  والذي  فقط،  املحاربني  غري 
ِمَن  َعاَهْدتُْم  الَِّذيَن  }إاِلَّ  تعاىل:  يقول  الله،  دين 
يُظَاِهُروا  َولَْم  َشيْئًا  يَْنُقُصوكُْم  لَْم  ثُمَّ  الُْمرْشِكنَِي 
تِِهْم إِنَّ  َعلَيُْكْم أََحًدا فَأمَِتُّوا إِلَيِْهْم َعْهَدُهْم إىَِل ُمدَّ
الله  وقال   ،)4 آية:   الُْمتَِّقنَي{)التوبة،  يُِحبُّ  اللََّه 
فَأَِجرُْه  اْستََجارََك  الُْمرْشِكنَِي  ِمَن  أََحٌد  }َوإِْن  تعاىل: 
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َحتَّى يَْسَمَع كاََلَم اللَِّه ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمَنُه َذلَِك ِبأَنَُّهْم 
قَْوٌم اَل يَْعلَُموَن{)التوبة، آية: 6(، وقال الله تعاىل: 
يِن  }اَل يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ
َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا 
آية:  الُْمْقِسِطنَي{)املمتحنة،  يُِحبُّ  اللََّه  إِنَّ  إِلَيِْهْم 
املؤرخ  قول  نسمع  حني  نتعجب  ال  8(.ولذلك 
إىل  نظرنا  نحن  )إذا  حتي:  فيليب  األمرييك 
خالل  من   – وسلم  عليه  الله  صىل   – محمد 
األعامل التي حققها، فإن محمًدا الرجل واملعلم 
والخطيب ورجل الدولة واملجاهد يبدو لنا بكل 
وضوح، واحًدا من أقدر الرجال يف جميع أحقاب 
التاريخ، لقد نرش ديًنا هو اإلسالم، وأسس دولة 
هي الخالفة، ووضع أساس حضارة هي الحضارة 
ة العربية( ة هي األُمَّ العربية اإلسالمية، وأقام أُمَّ
)52(. وإىل اآلن هو القوة يف حياة البرش؛ سواء من 
املسلمني أو من غريهم، ولذلك حقيق علينا أن 
نسعي إىل إيصال مثل هذه القيم إىل من ال يعرفها 
وحل  وسعادتهم  البرشية  لحياة  منهًجا  لتكون 
املسيحيون  التي يطقها  الدعوة  مشاكلهم، وهي 
يقول  حقيقته،  يف  اإلسالم  عرفوا  الذين  أنفسهم 
)تراثك  سلهب:  نرصي  املسيحي  اللبناين  املفكر 
النفوس  يف  ال  يُحيا،  أن  ينبغي  الله  عبد  ابن  يا 
والقلوب فحسب، بل يف واقع الحياة، يف ما يعاين 
عقبات،  من  يعرتضهم  وما  أزمات  من  البرش 
عظة  يوم  كل  منابرها  عىل  يلقى  مدرسة  تراثك 
مشكلة،  كل  جواب  عندك  له  سؤال  ودرس،كل 
مهام استعصت وتعقدت، نجد لها يف آثارك حالً(
)53( وهو األمر الذي أكده )تولستوي( حني قال: 
 – وسلم  عليه  الله  صىل  محمًدا–  أن  ريب  )ال 
كان من عظامء الرجال املصلحني، الذين خدموا 
املجتمع اإلنساين خدمة جليلة، وإنه يكفيه فخرًا 
تها إىل نور الحق، وجعلها تجنح  ة برمَّ أنه هدى أُمَّ

للسكينة والسالم، وأنه هو الذي منعها من سفك 
الله  النبي– صىل  برنارد شو عن  ويقول  الدماء، 
عليه وسلم – : »يجب أن يُدعى منقذ اإلنسانية.. 
العامل  زعامة  توىل  مثله  رجالً  أن  لو  أنه  ويُعتقد 
السالم  وأحلَّ  مشكالته  حلِّ  يف  لنجح  الحديث 

والسعادة يف العامل()54(

املسألة الثانية:كيفية التعامل مع اآلخرين 
عرب خلق الرحمة 

الدين  أمور  يصلح  مبا  ص–   – الله  رسول  جاء 
اآلخرة  لصالح  متكامال  منهاًجا  فقدم  والدنيا، 
والدنيا، وهذا يف عالقة الفرد بينه وبني ربه أو يف 
عالقة الفرد مبجتمعه، يقول العامل األمرييك مايكل 
هارث: )إن محمًدا– صىل الله عليه وسلم – كان 
الرجل الوحيد الذي نجح بشكل أسمى وأبرز يف 
كال املستويني الديني والدنيوي.. إن هذا اإلتحاد 
الفريد الذي ال نظري له للتأثري الديني والدنيوي 
مًعا يخوله أن يعترب أعظم شخصية ذات تأثري يف 
تاريخ البرشية()55(وهذا يؤكد رحمة النبي -ص- 
يف معامالته مع اآلخرين، وهكذا كانت رحمته – 
صىل الله عليه وسلم –باإلحسان للمرشكني، ولقد 
أتت مثارها بأن رأوا صدق هذا النبي – صىل الله 
بالحسنى،  وتعامله  ولطفه معهم   – عليه وسلم 
أهل  من  الكثري  جعل  وغريه  هذا  كل  ورفقه، 
قريش يدخلون يف دين الله، عندما رأو من رحمة 
 – وسلم  عليه  الله  صىل   – الكريم   النبي  هذا 
أثناء دعوته لإلسالم، مع أهل مكة وأرشافها أو مع 
غريهم، ورغم أنهم أوغروا عليه سفهائهم،وأخذوا 
قدماهوأصابه  ُدميت  حتى  بالحجارة  يرمونه 
أشد  هي  السفهالتي  وبكلامت  رأسه،  يف  شجاج 
الحجارة،فذهب إىل مكة وهو حزين،  وقًعا من 
فأرسل الله سبحانه ملك الجبال لينفذ أمره، إذا 
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أراد ينزل عليهم العذاب عن طريق هدم الجبلني 
عىل أهل مكة، فقال: )بل استأين بهم، لعلَّ الله 
به  يرشك  ال  يعبده،  من  أصالبهم  من  يخرج  أن 
شيئًا()56(. وهنا تتجىل رحمة نبينا– ص-يف أرقى 
صورها، وهي الرحمة رغم االستطاعة عىل دفع 
صىل   – النبي  قوة  تتمثل  وهنا  والجهل،  الظلم 
الله عليه وسلم-الروحية، التي قد ال يراها أعدائه 
ويظنونه ضعيًفا، إال أن قوته املادية متثلت أيًضا 
 – النبي  قوة  رغم  العظيم،  مكة  فتح  مشهد  يف 
صىل الله عليه وسلم-ذلك اليوم، بجانب قدرته 
عىل الثأر من الذين ظلموه وآذوه قبل ذلك، إال 
أنه – صىل الله عليه وسلم- مل ينكِّل بالذين آذوه 
وظلموه، بل قال كلمته املشهورة: )اذهبوا فأنتم 
ظلموه  الذين  إىل  الكلمة  هذه  الطلقاء()57(قال 
استطاعوا،  لو  هو  يقتلوه  أن  كادوا  بل  وقاتلوه، 
أفواًجا،  الله  دين  يف  الناس  دخل  حدث،  فامذا 
وكان هذا اليوم من أعظم أيام اإلسالم، ومن أكرث 

األيام التي أسلم فيها الناس.

عند  الرحمة  خلق  املواقف  هذه  من  نستنبط 
وسلم-بالرحمة  عليه  الله  صىل   – محمد  النبي 
وبالرحمة  األمم،  بني  ويسود  اإلسالم  ينترش 
القرآن  لها يف  الله  نادى  التي طاملا  القيم  تنترش 
الكريم، فاإلسالم يحتاج منا أن ننرش قيم الرحمة 
يف  ولنا  أخرى،  قيم  نرش  من  أكرث  واإلحسان 

رسولنا– ص-القدوة الحسنة يف ذلك. 

يقول األملاين برتىل سانت هيلر )كان النبي داعيًا 
إىل ديانة اإلله الواحد، وكان يف دعوته هذه لطيًفا، 
ورحياًم، حتى مع أعدائه، وإن يف شخصيته صفتني 
النفس  تحملها  التي  الصفات،  أجل  من  هام 
البرشية، وهام العدالة، والرحمة()58(. وهام من 
أهم الصفات التي انترش بها اإلسالم، وقد تجلت 

القرآن  عنه  قال  الذي  ص–  نبينا–  شخصية  يف 
العظيم}قَْد َجاءَكُْم رَُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه 
َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَيُْكْم ِبالُْمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم...

})سورة التوبة، آية: 128(. فهو رسول منا حريص 
علينا ورحيم بنا،شفوق بنا، يحزنه حزننا وبعدنا 
عن الطريق املستقيم، رؤوف رحيم بنا، يأيت يوم 
القيامة ويسجد إىل الله تعالىفال يرفع رأسه حتى 
يقال له: )ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تُشّفع! 
فيقول: يارب أمتي()59(، واستقراء الواقع املعارص 
عرب هذه املواقف يقول إن النبي–ص– يعلمنا أن 
نفكر دامئًا يف مجتمعنا ووطننا وأمتنا اإلسالمية، 
من  يالها  فقط،  أنفسنا  يف  بالتفكري  نكتفي  وال 
قيمة مهمة إذا فكر الجميع يف أهلهم ووطنهم 
بالتعامل  مطالبون  أننا  خاصة  أمتهم،  ورفعة 
أداء  حق  مثل  باملثل،  نتعامل  أن  ال  باإلحسان، 
رسول  عليها  حث  التي  الخيانة،  وعدم  األمانة 
الله–ص–  بقوله: )أّد األمانة إىل َمن ائتمنك وال 
تخن َمن خانك))60(، وهي املعاملة باإلحسان. 

التعامل مع العاصني

عند  األمل   قطع  عدم  باإلحسان  املعاملة  من 
العكس  عىل  بل  ألنفسهم،  ظاملني  أو  العاصني 
القرآن  من  نستمده  ما  وهو  األمل،  نعطيهم  أن 
الَِّذيَن  ِعبَاِدَي  يَا  تعاىل:{قُْل  قوله  يف  الكريم 
اللَِّه  رَْحَمِة  ِمْن  تَْقَنطُوا  اَل  أَنُْفِسِهْم  َعىَل  أرَْسَفُوا 
الَْغُفوُر  ُهَو  إِنَُّه  َجِميًعا  نُوَب  الذُّ يَْغِفُر  اللََّه  إِنَّ 
األمل  فدامئًا   )53 آية  آية:  الزمر،  الرَِّحيُم})سورة 
وتوبة  استغفار  هناك  وطاملا  باالستغفار  معقود 
فهناك مغفرة ورحمة، يقول تعاىل:{ إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا 
160(،ويقول  آية:  البقرة،  سورة  َوبَيَُّنوا  َوأَْصلَُحوا 
رسولنا الكريم– صىل الله عليه وسلم – )التائب 

من الذنب كمن ال ذنب له()61(.
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التعامل مع املعرسين

وعىل  العاصني  عىل  الحنيف  ديننا  يرّس  وكام 
اليرس  أيًضا عىل املعرسين عن أيب  يرّس  املذنبني 
ريض الله عنه أن النبي – صىل الله عليه وسلم 
–قال: )من أنظر معرًسا أو وضع عنه أظله الله يف 
ظله()62(، أي يف ظل عرش الرحمن يوم القيامة 
الرحمة – صىل  نبي  رغَّب  إال ظله،  يوم ال ظل 
الله عليه وسلم –يف إنظار املعرس الذي ال يجد 
من املال ما يقيض دينه، وقد قال– صىل الله عليه 
كرب  من  كربة  مؤمن  عن  نَّفس  )من   :– وسلم 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، 
الدنيا  يف  عليه  الله  يرس  معرس  عىل  يرّس  ومن 
الحنيف  ديننا  وضع  هذا  بجانب  واآلخرة()63(، 
رشوطًا للَدين يف أطول آية يف القرآن الكريم هي 
آية الَدين، كام أن النبي – صىل الله عليه وسلم 
هريرة  أيب  عن  الرشوط  بهذه  االلتزام  أوجب   –
ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وعىل آله 
أي:  رشوطهم()64(،  عىل  )املسلمون  قال:  وسلم 
إذا اشرتط مسلم عىل مسلٍم آخر رشطًا يف معاملة 
ما فإنه يلزمه أن يفي بهذا الرشط، ألنه قد قبله 
يف البداية، ويف الحديث الرشيف يقول النبي – 
صىل الله عليه وسلم –: )كل رشط ليس يف كتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة رشط()65(، وهذا يف 

املعامالت كلها.

التعامل مع أفراد املجتمع

كام حثّنا النبي – صىل الله عليه وسلم – عىل عدم 
الله  ريض  هريرة  أيب  فعن  املعامالت،  يف  الغش 
عنه أن النبي – صىل الله عليه وسلم –قال: )من 
غش فليس منا()66(، وهذا من شأنه أن ييرس قيم 
الرحمة بني املجتمع املسلم، ومن شأنه أن يضع 
قواعد للبيع والرشاء واملعامالت، فعن عقبة بن 

عامر ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وعىل 
يحل  فال  املؤمن،  أخو  )املؤمن  قال:  وسلم  آله 
للمؤمن أن يبتاع عىل بيع أخيه، وال يخطب عىل 
البيع عىل  يذر()67(. فال يحل  أخيه حتى  خطبة 
الخطبة، وهو ما أكدته  البيعة وال الخطب عىل 
يظهر  ما  وهو  املجتمع،  لصالح  املطهرة  السنة 
يف ضيقه وفرحه ويف سلمه وحربه: )إن املعارك 
واألعامل  أبرمها،  التي  واألحكام  خاضها،  التي 
التي قام بها، ال ترتك مجاالً للريب يف الشخصية 
وغري  البالغ،  واإلخالص  الوطيد  واإلميان  القوية 
الرجال  خلقت()68(  التي  الصفات  من  ذلك 
القادة يف التاريخ، ومع أنه كان يف دور من أدوار 
سعة  دامئًا  قلبه  يف  كان  فقد  فقريًا،  يتياًم  حياته 
رسول  إنه  الحياة()69(أجل  يف  املحرومني  ملؤاساة 
فرأى  أعرايب  رجل  منه  )اقرتب  الذي  -ص–  الله 
حوله جنده وجيشه مدججني باألسلحةوالحديد، 
فأخذته رعدة من الخوف فهدأ النبي – صىل الله 
عليه وسلم –  من روعه وقال له :ياأخا العرب 
مبكة()70( القديد  تأكل  كانت  امرأة  ابن  أنا  إمنا 

وهو يف أوج قمته وعظمته وانتصاره، فياله من 
تواضع ويالها من رحمة.

الخامتة

حاول هذا البحث النظر يف خلق مهم من أخالق 
وسلم  عليه  الله  صىل   – محمد  الخلق  سيد 
القرآنية  لآليات  اللغوية  املعاين  استقراء  عرب    –
واألحاديث الرشيفة املستمدة من السنة العطرة، 
التي  والرتجامت  الكتب  أهم  يف  النظر  وكذلك 
رسول  أن  عىل  ليؤكد  نفسه،  األمر  عن  تكلمت 
الله – صىل الله عليه وسلم – كان بالفعل رحمة 
يف  بهذا  تنادي  بها  جاء  التي  ورشيعته  للعاملني، 
كل جوانبها، وملحاولة النظر إىل مختلف األبعاد 



 34جملة كرياال يناير 2020

طبعة 	  عاصم،  عن  حفص  برواية  الكريم،  القرآن 
مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف. 

ابن جرير الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 	 
لإلمام ، دار الفكر، بريوت،1415هـ ـ 1995م.

صحيح 	  برشح  الباري  العسقالين:فتح  حجر  ابن 

 املصادر: واملراجع

البخاري، طبعة دار الفكر، بريوت، نسخة مصورة عن 
الطبعة السلفية املرصية. 

ابن كثري: البداية والنهاية، مكتبة دار املعارف، بريوت، 	 
ط3، 1978م. 

ط1، 	  بريوت،  صادر،  دار  العرب،  لسان  منظور:  ابن 

والثقافات – من خالل متابعة الكتب املرتجمة- 
للتأكيد عىل أن اإلسالم دين شامل كامل ملختلف 

العصور ومختلف األماكن والجنسيات.  

اآليات  من  الرشيفة  للنصوص  العقيل  االستدالل 
املؤمنينأَوجه  يعلم  الرشيفة  القرآنية واألحاديث 
قدرة الله وبديع رشيعته، فييرس الله له االستدالل 
أن  ولنا  االستفادة،  سبل  له  ييرس  كام  واإلميان، 
َحرَْث  يُِريُد  كَاَن  }َمْن  الله عز وجل:  قول  نتدبر 
َحرَْث  يُِريُد  كَاَن  َوَمْن   ۖ َحرْثِِه  يِف  لَُه  نَزِْد  اآْلِخرَِة 
نَِصيٍب{ ِمْن  اآْلِخرَِة  يِف  لَُه  َوَما  ِمْنَها  نُؤْتِِه  نْيَا  الدُّ

الله عليه  )الشورى، آية: 20( فالرجل األول َمنَّ 
فأعطاه ما أراد من حرث اآلخرة، وزاده بالحسنة 
الذي  الثاين  أما  كثرية،  أضعاف  إىل  أمثالها  عرش 
أراد حرث الدنيا فقط، فيؤته الله نصيبه املقسوم 
له منها فقط وليس كل ما أراد، وعىل قدر جهده 
يف  له  ما  أنه  إال  يبخسون،  ال  فيها  وهم  وسعيه 
اآلخرة من نصيب، لذلك يجب أن نتعلم ونبحث 
االستدالل  الله  ييرس  وبذلك  لالستدالل؛  ونجتهد 
واالستفادة مًعا، وقد وصل البحث إىل عدة نتائج 

منها:

أهم النتائج:

استقراء املعاين اللغوية لآليات القرآنية واألحاديث 
الرشيفة من شأنه أن يصل بنا إىل فهم أكرب لتلك 

املعاين.

القرآنية  لآليات  والداللية  اللغوية  الدراسة 
ببعضها  ربطها  بجانب  الرشيفة  واألحاديث 
البعض من شأنه أن ييرس سبل االستدالل والفهم 

الحقيقي لداللة النصوص ومقاصدها.

املسلمني  بني  الرحمة  قيم  بنرش  اإلسالم  اهتم 
األخرى،  األمم  من  غريهم  وبني  بينهم  جميًعا 
السيام وأن اهتامم املسلم برحمة غريه يسهل من 

عملية تواصله مع غريه والتأثري فيه. 

األصل  يف  فرضت  اإلسالمية  والحدود  الرشائع 
وهي  غريهم،  أو  املسلمني  سواء  بالعباد؛  رحمة 
يف  للرحمة  منوذًجا  ومتثل  فطرتهم،  مع  متناسبة 

اإلسالم مبعانيها الكربى. 

من االستنباط العلمي لخلق الرحمة نتعلم كيفية 
التفكر يف مجتمعنا ووطننا وأمتنا اإلسالمية، وال 

نكتفي بالتفكري يف أنفسنا فقط.

النبي – ص– وصفاته من خالل  استقراء أخالق 
رؤية  يقدم  أن  شأنه  من  األجنبية  الكتابات 
املختلفة،  اإلسالمية  لألخالق  أكرث شموال  جديدة 

وهي دعوة وتوصية لقراءة اآلخر. 

رحمة  بسبب  وقيمه  اإلسالم  أخالقيات  انترشت 
النبي-ص- وأخالقه، واآلن يجب أن نحرص عىل 
فينا  يظهر  بأن  أخرى  مرة  اإلسالم  أخالق  نرش 

اإلسالم، يف أفعالنا قبل أقوالنا.
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1410هـ ـ 1990م.  
بتحقيق 	  الحلبي  طبعة  النبوية،  هشام:السرية  ابن 

الحفيظ  وعبد  األبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى 
األشبييل، دار الفكر، بريوت. 

اإلسالمي، 	  املكتب  الصغري،  الجامع  صحيح  األلباين: 
دمشق، ط3، 1402هـ.

السند، نرش 	  باختصار  ابن ماجه  األلباين: صحيح سنن 
مكتب الرتبية العريب لدول الخليج، ط3، 1408هـ . 

السند، نرش 	  باختصار  داود  أيب  األلباين: صحيح سنن   
مكتب الرتبية العريب، ط1، 1409هـ.

السند، نرش 	  باختصار  الرتمذي،  األلباين: صحيح سنن   
مكتب الرتبية العريب،ط1، 1408هـ. 

نرش 	  السند،  باختصار  النسايئ  سنن  صحيح  األلباين:   
مكتب الرتبية العريب، ط1، 1406هـ. 

تحقيق 	  القرآن،  ألفاظ  مفردات  األصفهاين:  الراغب 
ط3،  دمشق،  القلم،  دار  داوودي،  عدنان  صفوان 

1423هـ، 2002م.
أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس: معجم 	 

1418هـ،  ط2،  بريوت،  الفكر،  دار  اللغة،  مقاييس 
1998م.   

سنن 	  البيهقي:  موس  بن  عيل  بن  الحسني  بن  أحمد 
البيهقي الكربى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة 

املكرمة، مكتبة دار الباز، 1414هـ-1994م
البيهقي: شعب 	  أحمد بن الحسني بن عيل بن موس 

األوىل،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  اإلميان، 
1410هـ.

حسني حسينى معدى: الرسول يف عيون غربية منصفة، 	 
دار الكتاب العرىب – دمشق، ط1، 1419. 

يف 	  اإلنسان  حقوق  الحقيل:  الرحمن  عبد  سليامن 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  وتطبيقاتها  اإلسالم 

مؤسسة املمتاز، الرياض ط1.
شمس الدين محمد بن أيب بكر بن قيم الجوزية:أحكام 	 

أهل الذمة، تحقيق سيد عمران، دار الحديث، القاهرة 
قامياز 	  بن  عثامن  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس 

الذهبي: السرية النبوية، تحقيق حسام الدين القديس، 
دار الكتب العلمية، بريوت ط1، 1401هـ.  

يف 	  القتل  جرمية  الرتكاب  الدافع  معاوية:  عبدالله 
الوطن العريب، املركز العريب للدراسات األمنية، الرياض.

الرسور، 	  دار  التعريفات،  الجرجاين:  محمد  بن  عيل 
بريوت، ص146.

العاملية 	  الندوة  اإلسالم،  عن  خليل:قالوا  الدين  عامد 

للشباب اإلسالمي، الرياض، ط1، 1412هـ.
األشقودري 	  آدم  بن  نجايت  بن  نوح  الحاج  بن  محمد 

الدين  باسم محمد نارص  املعروف  األرنؤوطي  األلباين 
مكتبة  البخاري،  لإلمام  املفرد  األدب  صحيح  األلباين: 

الدليل، السعودية، ط3، 1417هـ. 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: املستدرك عىل 	 

الذهبي صورة  للحافظ  التلخيص،  وبذيله  الصحيحني، 
عن الطبعة الهندية.

محمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بَرِْدزبَه 	 
الجعفي البخاري: صحيح البخاري، دار الفكر، بريوت، 

ط1، 1411هـ ـ 1991م. 
مسلم بن الحجاج القشريي النيسابوري:صحيح مسلم، 	 

إحياء  دار  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  الدكتور  تحقيق 
الرتاث العريب، بريوت، لبنان. 

يف 	    – وسلم  عليه  الله  صىل   – حمدان:الرسول  نذير 
كتابات املسترشقني، دار املنارة، جدة، ط 2، 1406هـ.

العريب، 	  الكتاب  دار  محمد،  خطى  سلهب:يف  نرصي 
بريوت 1970م.

يحيى بن رشف الحزامي النووي:رشح صحيح مسلم ، 	 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط2، 1392هـ. 

الفجر 	  دار  أخالقنا،  جوهري:  محمد  ربيع  محمد 
اإلسالمية، املدينة املنورة، ط7، 1425هـ، 2004م. 

 	
املجالت العلمية:	 
الرحمة: مجلة 	  مفهوم  وآثارها،  أسبابها  الله  رحمة 

البحوث اإلسالمية، العدد 45-اإلصدار : من ربيع األول 
إىل جامدى الثانية لسنة 1416هـ.

تصنيف 	  الباحثني،  من  جامعة  تأليف  اإلسالم:  تراث 
محمد  ترجمة  وس.أ.بوزورث،  شاخت،  جوزيف 
املعرفة،  عامل  سلسلة  ورفاقه،  السمهوري  زهري 
الكويت  للثقافة،  الوطني  املجلس  األعداد8و11و12، 

1978م.
املراجع املرتجمة:	 
الهجري، 	  الرابع  القرن  اإلسالمية يف  الحضارة  متز:  آدم 

التأليف  لجنة  ريدة،  أبو  عبدالهادي  محمد  ترجمة 
والرتجمة والنرش، القاهرة، ط3، 1975م.

وتعليق 	  ترجمة  اإلسالم،  يف  الذمة  ترتون:أهل  أ.س 
د.حسن حبيش، سلسلة املكتبة التاريخية، دار املعارف، 

القاهرة، ط2، 1967م .
فيليب حتي: اإلسالم منهج حياة، تعريب د.عمر فروخ، 	 

دار العلم للماليني، بريوت 1972م.
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وثقافته، 	  مجتمعه  األدىن  الباحثني:الرشق  من  جامعة 
محمد  د.عبدالرحمن  ترجمة  يونغ،  كويلر  ت  تحرير 
النرش  دار  عدد116،  كتاب،  األلف  سلسلة  أيوب، 

املتحدة القاهرة.    
منري 	  ترجمة  اإلسالم،  عن  فاغلريي:دفاع  لورافيشيا 

البعلبيك، دار العلم للماليني، بريوت، ط3، 1976م.
عفيف 	  ترجمة:  اإلسالم،  بوازار:إنسانية  مارسيل 

دمشقية، دار األدب، بريوت 1980م.
العصور 	  يف  أوربا  عىل  اإلسالم  تأثري  وات:  مونتكمري 

يف  الكتب  دار  عبّو،  نجم  د.عادل  ترجمة  الوسطى، 
جامعة املوصل، 1982م.

هـ.ج. ولز: معامل تاريخ اإلنسانية، تعريب عبد العزيز 	 
توفيق جاويد، مراجعة: محمد مأمون نجا وعبدالحميد 
يونس، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش، القاهرة 

1947-1950م.
بدران 	  محمد  ترجمة  الحضارة،  ديورانت:قصة  وال 

وآخرون، لجنة التأليف والرتجمة والنرش، القاهرة، ط2، 
1964-1967م.

السنن 285/4 ح 4941-كتاب األدب ، ب يف الرحمة،   1

والصلة،  الرب  ك  ح1924(   323/4( الرتمذي  وأخرجه 

باب ما جاء يف رحمة املسلمني( قال الرتمذي: حديث 

)املستدرك 159/4، ك  الحاكم  حسن صحيح، وأخرجه 

الرب والصلة( وقال الحاكم بعد أن ذكره ضمن أحاديث: 

صحيح  األلباين:  وقال  صحيحة.  كلها  األحاديث  وهذه 

)صحيح أيب داود ح32(.

ط1،   بريوت،  صادر،  دار  العرب،  لسان  منظور:  ابن   2

1410هـ، 1990م، 12/ 230.

أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس: معجم   3

ـ  1418هـ  ط2،  بريوت،  الفكر،  دار  اللغة،  مقاييس 

1998م، ص 884.

تحقيق  القرآن،  ألفاظ  مفردات  األصفهاين:  الراغب   4

ط3،  دمشق،  القلم،  دار  داوودي،  عدنان  صفوان 

1423هـ ـ 2002م، ص 347.

الرحمة: مجلة  مفهوم  وآثارها،  أسبابها  الله  رحمة   5

البحوث اإلسالمية، العدد 45-اإلصدار : من ربيع األول 

إىل جامدى الثانية لسنة 1416هـ، ص181.

الرسور،  دار  التعريفات،  الجرجاين:  محمد  بن  عيل   6

بريوت، ص146.

الفجر  دار  أخالقنا،  جوهري:  محمد  ربيع  محمد   7

2004م،  1425هـ،  ط7،  املنورة،  املدينة  اإلسالمية، 

ص98. 

ابن جرير الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   8

دار الفكر، بريوت،1415هـ ـ 1995م، 84/1.

هوامش البحث:

محمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بَرِْدزبَه   9

الجعفي البخاري: صحيح البخاري، دار الفكر، بريوت، 

رقم  حديث  التفسري،  كتاب  1991م،  ـ  1411هـ  ط1، 

.170 /5 ،)4204(

أخرجه مسلم )2355(.  10

الجامع«  »صحيح  يف  وهو   ،)100( الحاكم  أخرجه   11

.)2345(

)   صحيح البخاري برقم )38(.  12

)  صحيح البخاري –  وصحيح مسلم.   13

برقم   ، لغريه  وهوحسن  املستدرك  يف  الحاكم  رواه   )  14

.7418

يف  وهو   ،)4258( “مسنده”  يف  يعىل  أبو  أخرجه    (  15

“السلسلة الصحيحة” )167(.

)  أخرجه أبوداود )4943(، وهو يف “صحيح الجامع”   16

.)6540(

( أخرجه البخاري )5997(، ومسلم )2318(.  17

( أخرجه البخاري )5998(، ومسلم )2317(.  18

الجامع«  »صحيح  يف  وهو   ،)1919( الرتمذي  أخرجه    19

.)5445(

( أخرجه البخاري )6025(، ومسلم )284(.  20

الجامع«  »صحيح  يف  وهو   )21949( أحمد  أخرجه   )  21

.)4636(
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( أخرجه النسايئ يف »الكربى« )8349(، وهو يف »صحيح   22

الجامع« )4947(.

الجامع«  »صحيح  يف  وهو   ،)3735( الحاكم  أخرجه   )  23

.)4877(

الجامع«  وهو يف »صحيح   ،)2639( أبوداود  أخرجه   )  24

.)4901(

الجامع«  وهو يف »صحيح   ،)5004( أبوداود  أخرجه   )  25

.)7658(

)سنن أيب داوود  13 / 324 . ومسند اإلمام أحمد 37 /   26

107 برقم)16546(. 

( لورافيشيا فاغلريي : دفاع عن اإلسالم ، ص 24 – 25   27

( أخرجه أحمد )22265(، وهو يف )الجامع الصحيح مام   28

ليس يف الصحيحني( )52/5(.

يف  اإلنسان  حقوق  الحقيل:  عبدالرحمن  سليامن   )  29

ص  السعودية،  العربية  اململكة  يف  وتطبيقاتها  اإلسالم 

.132-131

( عبد الله معاوية: الدوافع إىل ارتكاب جرمية القتل يف   30

الوطن العريب، ص 94-93 . 

( الصحيح-كتاب الحدود-باب تأخري الحد عن النفساء،    31

1330/3 ح1705. 

محققوه  وصححه  مسنده،  يف  أحمد  اإلمام  أخرجه   )  32

ح25302، 183/42. 

( أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس ريض الله عنهام   33

عليه  الله  النبي –صىل  –املناقب-باب صفة  )الصحيح 

وسلم-ح3558(.   

37( أ.س ترتون: أهل الذمة يف اإلسالم، ص158.  34

مجتمعه  األدىن  الرشق  الباحثني:  من  جامعة   )38  35

وثقافته، تحرير ت كويلر يونغ، ترجمة د.عبدالرحمن 

محمد أيوب، ص 164.

39( شمس الدين محمد بن أيب بكر بن قيم الجوزية:   36

أحكام أهل الذمة 108/1.  

40( فتوح البلدان: ص71و76و95.   37

ترجمة:عفيف   ، اإلسالم،  بوازار:إنسانية  مارسيل   )41  38

دمشقية، دار األدب، ص 187.

42(املرجع السابق نفسه ص184.  39

43( صحيح مسلم – كتاب الجهاد، ب 2 ح1731.   40

44(أخرجه أبو داود يف سننه-كتاب الصيام-باب اختيار   41

الفطر 317/3 ح 2408، وقال األلباين: حسن صحيح يف 

صحيح سنن ابن ماجة ح 1353 .

45( وال ديورانت: قصة الحضارة 59/13.   42

فضائل  كتاب   1411-1410/3 البخاري  صحيح   )46  43

الصحابة-باب املعراج ح 3674. 

ذكر  يف  اإلميان-باب  157/1-كتاب  مسلم  صحيح   )47  44

سدرة املنتهى ح 162.

48( هـ.ج. ولز: معامل تاريخ اإلنسانية 639/3.   45

 – النبي  يكن  مل  األدب-باب  البخاري-كتاب  صحيح   )  46

صىل الله عليه وسلم –  فاحًشا وال متفحًشا، ح 6030 . 

( أخرجه ابن ماجه )1979(، يف »السلسلة الصحيحة«   47

 .)131(

يف  عائشة،  حديث  من   )2578( أبوداود  أخرجه   )  48

»صحيح الجامع« )7007(. 

وصححه   ،1230 ح  املفرد  األدب  يف  البخاري  رواه   )  49

األلباين بشواهد يف السلسلة الصحيحة ح 1375. 

أمر  املعايص من  اإلميان-باب  البخاري-كتاب  ( صحيح   50

الجاهلية، ح30 . 

54( )السنن 285/4 ح 4941-ك األدب ، ب يف الرحمة(،   51

قال الرتمذي: حديث حسن صحيح.

56( فيليب حتي: اإلسالم منهج حياة،ص43، )وهي أمة   52

واألجناس  وامللل  األعراق  مختلف  ثنياها  يف  جمعت 

والقوميات لتنصهر يف قومية واحدة هي اإلسالم(. 

57( نرصي سلهب: يف خطى محمد، ص396.    53

58( نذير حمدان: الرسول – صىل الله عليه وسلم –  يف   54

كتابات املسترشقني ص59.  

59( عامد الدين خليل: قالوا عن اإلسالم ص91.   55

ذكر  باب   – الخلق  بدء  كتاب   – البخاري  صحيح   )  56

املالئكة حديث رقم 3231.

) انظر السنن الكربى للبيهقي وسرية ابن هشام.   57

)حسني حسينى معدى: الرسول يف عيون غربية منصفة،   58

ص 183.

) الحديث يف  صحيح البخاري .   59
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الرجل  باب يف   – اإلجازه  كتاب   – داود  أيب  64( سنن   60

يأخذ حقه من تحت يده ح3534.

سنن  البيهقي:  موس  بن  عيل  بن  الحسني  بن  )أحمد   61

البيهقي الكربى، وشعب اإلميان للبيهقي أيًضا. 

( أخرجه مسلم )3006(.  62

( أخرجه مسلم )2699( من حديث أيب هريرة ريض الله   63

عنه.

الجامع«  وهو يف »صحيح   ،)3594( أبوداود  أخرجه   )  64

 .)6714(

( أخرجه البخاري )2561(، ومسلم )1504( من حديث   65

عائشة ريض الله عنها. 

( أخرجه مسلم )101(.  66

( أخرجه مسلم )1414(.  67

(هكذا ذكرت يف األصل، واألفضل أن يقال كلمة أخرى   68

مثل )أظهرت(.

72( اإلسالم منهج حياة ص56-54.   69

)سنن أيب داود )3303( وهو يف “ السلسلة الصحيحة “   70
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المصطلح النحوي، منهج بناء 
المفهوم وإيهام االضطراب

د.عادل فتحي رياض 
قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر 

المصطلح النحوي، منهج بناء المفهوم وإيهام االضطراب

مقدمة

رسول  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  لله  الحمد 
الله، وعىل آله الطاهرين وصحابته أجمعني.

التي  املخصوصة  ألفاظَه  علم  لكل  فإن  وبعُد؛ 
وقد  ونظرياته،  وقواعده  مفاهيمه  عن  تعرب 
اصطلح أهل كل علم عىل هذه األلفاظ، فصارت 
وتصديقاته، وهي  لتصوراته  مصطلحاٍت ضابطًة 
كانت  نهجه.2وملا  ومصابيح  أبوابه،  مفاتيح 
علم  كل  أهل  ُعني  األهمية  بتلك  املصطلحات 
عىل  لزاما  وكان  ألفاظها؛  وتحرير  معانيها  ببيان 

الباحثني يف علم املصطلحأن ينظروا يف:
املعاين 	  تلك  إىل  للوصول  املتبع  املنهج 

واملفاهيم التي وضعت إزاء مصطلحاتها.
مبعناه 	  للمصطلح وعالقته  اللفظية  الصياغة 

اللغوي وُمستعِمله وسياقه التاريخي.
اإلبانة عن مصطلحاٍت مل تقصد لذاتها، وقد 	 

اعتُمدْت مفاهيُمها يف ثنايا مسائل العلم.
يف 	  املصطلح  مفهوم  يف  النظر  اختالف  أثر 

الحكم عىل فروع العلم.

ومن أهم األسئلة التي يسعى البحث إىل اإلجابة 
وكيف  مفهومها؟  تحديد  إىل  السبيل  ما  عنها: 

نصنع مصطلحا للمفهوم؟وهل وقع االضطراب يف 
املصطلح النحوي بحيث يزعزع بناءه؟

وقد أفاد البحث من دراسات مصطلحية سابقة، 
التابع  النحو ومدارسه، ومنها  منها املتخصص يف 

للسانيات املصطلحية، ومن أهمها:

كتاب »املصطلح النحوي دراسة نقدية« للدكتور 
أحمد عبد العظيم. 

للدكتور  وتطوره«  نشأته  النحوي  »املصطلح 
عوض القوزي.

»بحوث مصطلحية« للدكتور أحمد مطلوب. 

الشاهد  للدكتور  مصطلحية«  »دراسات   
مصطلحية«  »دراسات  ومجلة  البوشيخي. 
الدراسات  معهد  ويصدرها  عليها  يرشف  التي 

املصطلحية بفاس.

البحث  قضايا  فإن  املوجزة  املقدمة  هذه  وبعد 
الخامتة؛األول:منهجية  تتلوهام  جاءت يف قسمني 
بني  العالقة  طياته  يف  يحمل  وهو  املفهوم.  بناء 
خالل  من  إليهام  والوصول  واملفهوم،  املصطلح 
االحتامالت،  حرص  ومحاولة  والتقسيم،  السرب 
املوسوم  اآلخر  للقسم  متهيد  القسم  هذا  وكأن 
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بــــ: إيهام اضطراب املصطلح النحوي.ثم تتلوه 
الخامتةوفيها أهم النتائج والتوصيات.

********

القسم األول: منهجيةبناء املفهوم.

يف  املذكورة  املصطلحية  الكلامت  من  املفهوم 
هو  الرتادف:  تعريف  ففي  متنوعة،  سياقات 
االتحاد يف املفهوم3. ويف بدل الكل من الكل: هو 
واملفهوم  املفهوم4.  يف  منه  واملبدل  البدل  اتحاد 
لتفصيل  فاألول  واإليضاح،  للتفسري  مفارق 

اإلجامل واآلخر لرفع اإلشكال.5

عليه  يصطلح  ما  هنا  باملفهوم  املقصود  وليس 
اللفظ يف غري محل  من  يفهم  بــ«ما  األصوليون 
النطق« فيندرج تحته نوعاه: املوافقة واملخالفة.

وأقرب األلفاظ إىل املفهوم هو »املعنى«، وليسا 
باملتطابقني، وإن أطلق أحدهام عىل اآلخر فعىل 
يطلق  ال  املعنى  ألن  اللفظية؛  املسامحة  سبيل 
إال إذا كان مقصودا باللفظ. وإذا قصد به نفس 

املفهوم فهو »مسّمى«6.

قال التهانوي:«املفهوم واملعنى متحدان بالذات، 
فإّن كاّل منهام هو الصورة الحاصلة يف العقل أو 
فمن  والحصول.  القصد  باعتبار  مختلفان  عنده. 
ومن  معنى  سّميت  باللفظ  تقصد  إنّها  حيث 

حيث إنّها تحصل يف العقل سّميت باملفهوم«7

وليك مننع انتشار البحث والقفز بني القضايا نَْسرُب 
احتامالِت جزئياته ونقسمها عىل النحو اآليت:

وإما  االصطالح،  به  يقصد  أن  إما  املذكور  اللفظ 
املعنى اللغوي املجرد.

يكون مفهومه  أن  فإما  االصطالح؛  به  فإذا قصد 
مذكورا محددا، وإما ال.

فإذا ذكر مفهومه؛ فإما أن يكون متفقا عليه بني 
أهل الفن، وإما ال.

أن يكون  فإما  فإذا مل يكن متفقا عىل مفهومه، 
االختالف معنويا، وإما لفظيا. 

املصطلح  لقضية  موجزة  عقلية  قسمة  هذه 
أسئلة:  ومثة  اللغوي،  ومعناه  باملفهوم  وعالقته 
كيف يحدد مفهوم مصطلٍح مل يَُنصَّ رصاحة عىل 
الباب  بحسب  مفهومه  اختالف  وهل  مفهومه؟ 
الوارد فيه يخرجه عن االصطالح؟ كلفظ »املفرد« 
مقابل  ويف  والجمع،  املثنى  مقابل  يف  املستعمل 
الجملة وشبه الجملة، والوارد يف مقابل املضاف 

والشبيه باملضاف.

اللغوي،  اللفظ املذكور أريد به معناه  وإذا كان 
فهل ميكن أن نجعله مصطلحا ونضَع له تعريفا؟

باب  يف  النحوي  الباحث  تعرتض  أسئلة  هذه 
ويف  البحث  ثنايا  يف  إجاباتها  وستأيت  االصطالح، 

نتائجه.

ما  املصطلحية  الدراسة  مناهج  أحسن  من  وإن 
ذكره الشاهد البوشيخيوحرص معاملها يف خمسة 

عنارص متتالية مرتبة عىل النحو اآليت:8

املصطلح  للفظ  التام  االستقراء  اإلحصاء:  أوال: 
 _ مفهومه  بها  الوارد  والرتاكيب  واشتقاقاته، 
تحت  املندرجة  العلمية  والقضايا   _ لفظه  دون 

مفهومه.

يف  املصطلح  معنى  املعجمية:  الدراسة  ثانيا: 
املعاجم اللغوية.

يف  املصطلح  دراسة  النصية:  الدراسة  ثالثا: 
تعريفه  بهدف  قبل  التي أحصيت من  النصوص 

وتجلية مفهومه.

التي  النتائج  دراسة  املفهومية:  الدراسة  رابعا: 
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استخلصت.

الكربى  وعنارصه  املصطلحي:  العرض  خامسا: 
مرتبة هي:

واالصطالحي  اللغوي  )املعنى  التعريف   _1
ومفهومه( 

2_ الصفات )املصنِّفة واملبينة والحاكمة(

والتداخل  واالختالف،  )االئتالف  العالقات   _3
والتكامل( 

4_ الضامئم )ضم املصطلح إىل غريه بالوصف أو 
اإلضافة(

5_ املشتقات )تقلبات صيغ املصطلح(

6_ قضايا املصطلح.

وهذا املنهج يصلح إلنشاء املصطلح ابتداًءوميكن 
ال   _ مفهوم مصطلٍح  إىل  للوصول  سبيال  اتخاذه 
بحيث  العلوم،  من  علم  يف  مقّرٍر   _ لفظ  مجرد 
يكون حاكام عند التنازع واالختالف، إال إذا كان 

للعالِم مصطلٌح خاص به.

للمصطلح  املقارنة  التاريخية  الدراسة  تأيت  ثم 
لرصد نشأته وتطوره، ومنهج هذه الدراسة يعتمد 
يف  املصطلحات  رصد  األول:  محاور9،  ثالثة  عىل 

مظانها مع االلتزام بالتسلسل التاريخي.

خالل  من  املصطلح  اعتباطية  مالحظة  الثاين: 
دراسته لغته يف مرحلة النشأة.

الثالث: صناعة شبكة مصطلحية يف العلم الواحد، 
يليها دراسة تطور املصطلح.10

منها  كثري  يفرد  مل  النحوية  املصطلحات  إن 
قد  وإمنا  ومفهومها،  حدها  لبيان  بالتصنيف 
نقف عىل ذلك يف كتب التعريفات، أو من خالل 
الدارس  عىل  ويجب  ملواطنها.  واستقرائنا  تتبعنا 

كالم  يف  وجوده  بني  التفرقة  النحوي  للمصطلح 
املتقدمني، وبني ذكر املتأخرين له؛ ألن مصطلحات 
أي  القاعدة،  إنشاء  طور  يف  كانت  املتقدمني 
إىل  الجزئيات  من  عندهم  البحث  انطالق  أن 
الكليات. أما املتأخرون فإن بحثهم غالبا منرصف 
إىل توجيه القاعدة املقررة أو مناقشتها،أي: إنزال 
التفرقة مهمة لدراسة  الكيل عىل الجزيئ. وهذه 

املصطلح وضبطه.

داللة  له  اللفظ  هذا  بأن  نجزم  كيف  ولكن 
اإلمام؟  هذا  أو  العلم  بهذا  خاصة  اصطالحية 
وأنه غري مستعمل يف داللته اللغوية العامة؟ من 
اللفظ يكون مصطلحا بأحد  األجوبة عن ذلكأن 

أمرين: 

داللته  عىل  له  املستعِمل  ينص  أن  إما  ـ   1
مصطلح  يف  الفراء  فعل  كام  االصطالحية، 
)الرّصف( يف باب نصب الفعل، فيقول: »وإن 
شئت جعلت هذه األحرَُف املعطوفة بالواو 
ْف  الرصَّ من  النحويّون  يقوُل  ما  عىل  نصبًا 
فإن قلت: وما الرّصف؟ قلت: أن تأيت بالواو 
معطوفًة عىل كالٍم يف أّوله حادثة ال تستقيم 
إعادتُها عىل ما ُعِطف عليها، فإذا كان كذلك 

ُْف ...« إلخ)11( فهو الرصَّ

2 ـ أو باستقراء مواطن ذكر هذا اللفظ للحكم 
أم  أم اصطالحية؟  لغوية؟  عىل داللته أهي 

يرد لهام يف هذا العلم؟

نستطيع  فإننا  الكلمة  ورود  مواطن  تتبعنا  وإذا 
ها ونضَع لها  أن ننقلها إىل دائرة االصطالح فنحدَّ
مل  وإذا  النحاة،  مقصود  إىل  أقرب  يكون  تعريفا 
املعنى  إىل  فالرجوُع  املطرد  الحد  وضُع  يحسن 
داللته  ملعرفة  الوحيد  امللجأ  هو  للفظ  اللغوي 

املقصودة عند النحاة. 



 42جملة كرياال يناير 2020

والبد  ارتجاال،  توضع  ال  “واملصطلحات   
يف كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو 
مشابهة كبرية كانت أو صغرية بني مدلوله اللغوي 

ومدلوله االصطالحي”)12(

املصطلح  اضطراب  إيهام  الثاين:  القسم 
النحوي

إذا تكرر اللفظ يف أبواب عدة وملح فيه الباحث 
حدا  له  يضع  أن  واستطاع  بينها،  رابطا  مفهوما 
جامعا؛ فقد بنى مصطلحا جديدا ملفهوم مستقر؛ 
بل قد يتطور هذا املفهوم ومصطلحاته املتعلقة 
تعدد  وهل  العلم..  هذا  يف  نظرية  ليصري  به 
املفهوم أو عدم استقرار املصطلح يعد اضطرابًا؟ 

ويحسن أن نتخذ من مصطلحات كتاب سيبويه 
األول  املرجع  فهو  القسم؛  لهذا  ومتهيدا  مدخال 
من  اختاره  ما  فيه صاحبه  الذي جمع  املكتوب 
آراء النحاة وأقوالهم، وإذا كان األمر كذلك فهل 
عىل  وحرص  مصطلحاته  ألفاظ  سيبويه  حرر 

استقرارها يف كتابه؟ 

مثل  سيبويه  كتاب  معاملَة  اإلجحاف  من  إن 
كتب النحاة بعده، ومن الخطأ محاسبة عباراته 
مبصطلحات املتأخرين، فإن الفرق بينهام كالفرق 
تجمع  فاألوىل  القانون،  وكتب  الفتوى  كتب  بني 
تصدر  ثم  وتدرس  فتصنف  واملسائل  الجزئيات 
عىل  لتطبَّق  الكليات  تصنف  واألخرى  األحكام، 

الجزئيات.13

وإن النظرة الَعجىل يف الكتاب ال توقف صاحبها 
سؤال  عن  تجيب  ولكنها  ومنهجه،  أرساره  عىل 
يُعَن  مل  سيبويه  أن  وهو  تردد؛  دون  املصطلح 
مفهوم  لكل  يضع  بحيث  املصطلحات؛  بتحرير 
يف  اضطرابا  ذلك  يُعد  وال  به،  خاصا  مصطلحا 

دالالت  الواحد  للمفهوم  يكون  قد  ألنه  املنهج؛ 
السياق  فيقتيض  تتناقض،  وال  تتنوع  لغوية 
استعامل املعنى اللغوي الذي يالحظه املستعِمل 
_ سيبويه _ وال يقِصد به االصطالح املستقر، إذا 
كان قد استقر أصال! بل قد تتعدد املصطلحات 
عىل  للداللة  )الصفة(  مثل  الواحد،  للمفهوم 
النعت و الحال والتمييز والتوكيد.14 أو تسميته 
املوصول )حشوا(  )الحال( خربا.15 وجملَة صلة 

و )صلة(16.

اإلعراب،  من  لها  محل  ال  املوصول  فجملة صلة 
الجهة.  هذه  من  حشو،  إنها  يقال:  أن  فيصح 
والحال من حيث املعنى يخرب عن هيئة صاحبه؛ 
ال  »الكتاب«  أن  إىل هذا  ويضاف  اضطراب.  فال 
واحد،  موضع  يف  النحوي  الباب  أحكام  يستويف 

كام هو معروف ملن نظر فيه. 

الكتاب  يف  استقرت  قد  مصطلحات  مثة  أن  إال 
بعده  النحاة  من  كثري  استعاملها  عىل  وجرى 
والظاهر  والتعدية  واالسم  واملفعول  كالفاعل 
يذكر  وقد  إلخ   ... والنصب  والرفع  واملضمر 
الباب  يف  مجموعة  املصطلحات  بعض  سيبويه 
واإلعراب  كالعامل  يقتضيه،  ما  بحسب  الواحد 
والبناء فيام ذكره يف أول الكتاب مع اإلشارة إىل 
مجار  مثانية  لك  ذكرُت  »وإمّنا  قال:  مفهومها، 
ألفرق بني ما يدخله رضٌب من هذه األربعة ملا 
يُِحدُث فيه العامل وليس شء منها إال وهو يزول 
عنه،  وبني ما يُبَْنى عليه الحرُف بناًء ال يزول عنه 
لغري شء أحدَث ذلك فيه من العوامل، التي لكّل 
الحرُف  الحرف، وذلك  اللفظ يف  منها رضٌب من 

حرف اإلعراب«17

النحوية وضعا  املصطلحات  فسيبويه قد »وضع 
املصطلحات  بعض  وفرس  االستقرار،  عىل  أرشف 



المصطلح النحوي، منهج بناء المفهوم وإيهام االضطراب43

تعبري،  بأكرث من  بعضها  قل: عرب عن  أو  ببعض، 
وحاول صناعة املصطلح النحوي ليستقر يف صورته 
النهائية، وما مل يسعفه جهده بالظفر به لجأ إىل 

وصفه وتصويره باألمثلة الكثرية املوضحة«18

سيبويه،  مصطلحات  حال  هي  هذه  كانت  إذا 
فمن األوىل أن املصطلحات النحوية قبله ال يصح 
أن توصف باستقرار أو اضطراب؛ ألنها كانت يف 
مرحلة النشأة والبناء والخصوصية من نحوي إىل 

آخر، وغاية املقصود بها الداللة اللغوية.19

النحويةاتخذت  فمصطلحاتهم  الكوفة  أهل  أما 
عىل  وسيبويه  البرصيني  فوافقوا  عدة20،  أشكاال 
مبصطلحات  وتفردوا  النحو،  مصطلحات  جل 
مل  او  ذاته،  املفهوم  يف  البرصيون  يستعملها  مل 
يستعملوها أصال، وذلك مثل )الرتجمة والتبيني( 
وهو البدل عند البرصيني.21 و)التفسري( ويريدون 
به املفعول ألجله.22 و)النعت( ويعنون به الصفة، 
سيبويه،  عند  املفاهيم  متعدد  النعت  ومصطلح 
فاستعمله مبعنى الصفة وعطف البيان والتوكيد، 
ابن  وتبعهم  الصفة،  عىل  قرصه  الكوفيون  فآثر 

مالك وغريه من النحاة.23

ونستحرض هنا مقولة: »ال مشاحة يف االصطالح«؛ 
ألن املصطلح مل يكن مستقرا متفقا عليه، فال بأس 
الواحد حني اإلنشاء  أن تتعدد األلفاظ للمفهوم 

والبناء.

أكرث  وصارت  املصطلحات  استقرت  هل  ولكن 
ال  به  خاص  مفهوم  مصطلح  لكل  وكان  دقة؟ 

يتعداه إىل غريه؟ 

الجواب أننا إذا انتقلنا إىل حقبة ما بعد املدارس 
مجتهديهم  النحاة  متأخري  أو   - النحوية 
ومقلديهم –فسنجد أن البناء املصطلحي صار أكرث 

باضطراب  النحو  وصم  ومن  وتخصيصا،  إحكاما 
من  محصورة  مجموعة  عىل  اعتمد  مصطلحاته 
املصطلحات تعددت مفاهيمها يف الظاهر24،مثل: 
واملصدر  والجملة  الجملة  واملشتقوشبه  املفرد 

املؤول واملترصف والنكرة واملبهم... إلخ25

إمكان  عىل  املصطلحات  هذه  ببعض  وسأمثل 
دفع إيهام اضطرابها، فمثال املفرد يقابل املركب 
يف باب الكلمة والعلم ... ويقابل املثنى والجمع 
الجملة  وشبه  الجملة  ويقابل  اإلعراب،  باب  يف 
يف باب الخرب والنعت والحال ... ويقابل املضاف 
النافية  )ال(  و  النداء  باب  يف  باملضاف  والشبيه 

للجنس.

وال أرى أن مثة اضطرابا هنا؛ ألن األبواب اختلفت، 
ويف كل باب نظر النحوي إىل املصطلح من جهة 
ملحوظة يف داللته تليق بهذا الباب، نعم، األوىل 
لكل  جامعا  تعريفا  املصطلح  لهذا  يضعوا  أن 
وليس  االضطراب،  إيهام  يدفع  وحينئذ  صوره، 
يعد  األبواب  لتعدد  املفاهيم  تعدد  أن  مسلام 

اضطرابا مطلقا.

الظروف؛  باب  ففي  الترصف،  مصطلح  وكذلك 
الظرف املترصف ما فارق الظرفية وغري املترصف 
الزمان  »ظرف  السيوطي:  وقال  لها،  املالزم  هو 
أن  جاز  ما  وهو  مترصف  أحدهام:  قسامن:  
يستعمل غري ظرف كأن يكون فاعال أو مبتدأ أو 
)من(  بغري  ينجر  أو  به  مفعوال  ينتصب  أو  خربا 
كرسين يوم الخميس ويوم الجمعة مبارك واليوم 
يوم الجمعة وأجئت يوم الجمعة، و﴿ليجمعنكم 
إىل يوم القيامة﴾26 ... الثاين: غري مترصف بأن ال 
يخرب عنه وال يجر بغري )من( بل يلزم النصب عىل 

الظرفية أو يجر ب )من(«27
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 ويف باب األفعال، الفعل املترصف »ما اختلفت 
أبنيته الختالف زمانه، وهو كثري. وجامد بخالفه، 

وهو معدود«28

وكذلك يف باب أسامء األفعال واملفعول املطلق، 
مصطلح  استعامل  يف  اضطرابا  مثة  أن  فيتوهم 
اختالف  مع  املتنوعة،  األبواب  هذه  يف  الترصف 
وضعنا  املتوهإمذا  االضطراب  ويزول  مفهومه، 
»عدم  فنقول:  املصطلح  هذا  لصور  جامعا  حدا 
محصورة،  حاالت  أو  واحدة  حاال  الكلمة  لزوم 
الترصف  وعدم  نيابة«..  أو  إعراب  أو  بنية  من 

نقيضه.29

يف  شاع  ما  كل  النكرة وهي  ذلك مصطلح  ومن 
جنسه، وعالمته يف األسامء قبول )أل( أو وقوعه 
موقع ما يقبلها30. وهي نقيض النكرة، »وقد أكرث 
سامل«31وقال  حد  منها  وليس  حدودهام  الناس 
عن  عجز  املعرفة  لحّد  تعرض  »من  مالك:  ابن 
الوصول إليه دون استدراك عليه؛ ألن من األسامء 
ما هو معرفة معنى نكرة لفظا، وعكسه، وما هو 

يف استعاملهم عىل وجهني«32

أما  والفعل،  االسم  النكرة مع  وقد ورد مصطلح 
االسم فكام سبق، وأما الفعل فقد نصوا رصاحة 
ذلك  عىل  نكرات33و«الدليل  األفعال  أن  عىل 
والكوفيني  البرصيني  من  كلهم  النحويني  اجتامع 
ليجتمعوا  يكونوا  ومل  نكرات.  األفعال  أن  عىل 
عىل الخطأ وال يعيّنه واحد منهم مع كرثة علامء 
وغوامض  النحو  دقائق  عن  وفحصهم  الفريقني، 
املسائل. وإذ اكان هذا متفقاً عليه عندنا وعندكم، 

فالسؤال عنا فيه ساقط إذ كنا فيه سواء.

جواب آخر، وهو جواب الجامعة. قال النحويون 
كلهم: الدليل عىل أن األفعال نكرات أنها ال تنفك 
من الفاعلني. والفعل والفاعل جملة يستغنى بها 

وتقع بها الفائدة. والجمل نكرات كلها، ألنها لو 
كانت معارف مل تقع بها فائدةألنها قد كان يعرفها 
املخاطب فال تقع له بها فائدة. فلام كانت الجمل 
مستفادة علم أنها نكرات، ولذلك مل تجز الكناية 
عن الجمل، ألن املكاين معارف والجمل نكرات، 
مع  كانت  ملا  األفعال  وكذلك  تضمر.  مل  فلذلك 
الفاعلني جمالً، كانت نكرات ومل يجز إضامرها«34

فالفعل ال يكون إال مع فاعله ظاهرا أو مضمرا، 
فهو جملة، والجملة يخرب بها، واألصل يف الخرب أال 

يكون إال نكرة، فالجملة نكرة.

االسم  يف  والجهالة  والعموم  الشيوع  فمالحظة 
النكرة  مصطلح  إطالق  يف  السبب  هام  والفعل 
عليهام؛ وحيثام وجد الرابط الجامع فال اضطراب، 
أوهم  التي  املصطلحات  تدرس  هذا  مثل  وعىل 

ظاهراها اضطرابا يف البناء النحوي.

*    *  *

الخامتة

ويف ختام هذا البحث أوجز أهم نتائجه:

لفظ  وكل  اعتباطا،  توضع  ال  املصطلحات 
مخصوص له مفهوم مخصوص.

املفهوم  بني  االستعامل  يف  الفروق  مراعاة  يجب 
واملعنى واملسمى.

يحدد مفهوم املصطلح بنص مستعِمله عليه، أو 
الروابط  عن  البحث  ثم  ذكره،  مواطن  باستقراء 

والعالقات بينها.

ال يخرج اللفظ عن االصطالح إذا ورد يف أبواب 
يكون  فقد  االختالف،  ظاهرها  مبفاهيم  مختلفة 
الرابط بني هذه األبواب خفيا ال يدرك من الوهلة 

األوىل.



45

أوال: الكتب.
حيان، 	  ألىب  العرب،  لسان  من  الرضب  ارتشاف 

الخانجي،  مكتبة  ط.  النامس،  مصطفى  تحقيق: 
األوىل 1984م.

األمايل، البن الشجري، تحقيق: محمود الطناحي، 	 
ط. مكتبة الخانجي، األوىل، 1992م.

ط. 	  األنباري،  البن  الخالف،  مسائل  يف  اإلنصاف 
املكتبة العرصية، 1997م.

 البحر املحيط، ألىب حيان، ط. دار الفكر، الثانية، 	 
1983م.

البحر املحيط يف أصول الفقه، للزركيش، تحقيق 	 
األوقاف  وزارة  ط.  وآخرون،  العاين  عبد القادر 

الكويتية، 1988م.
منشورات 	  مطلوب،  د.أحمد  مصطلحية،  بحوث 

املجمع العلمي، العراق، 2006م

 الربهان يف علوم القرآن، للزركيش، تحقيق محمد 	 
أبو الفضل إبراهيم، ط. دار املعرفة، بريوت.

التحرير والتنوير، البن عاشور، ط. الدار التونسية 	 
للنرش، 1984م.

التفكري العلمي يف النحو العريب، د. حسن خميس 	 
امللخ، دار الرشوق، عامن، 2001م

الجني الداين، للمرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، 	 
األوىل،  العلمية،  الكتب  دار  ط.  فاضل،  ومحمد 

1992م.
الخصائص، البن جني، تحقيق: محمد عىل النجار، 	 

ط. دار الكتب املرصية، 1952م.
دار 	  د.الشاهدالبوشيخي،  مصطلحية،  دراسات 

السالم، القاهرة، األوىل، 2012.
عامل 	  ناصف،  النجدي  عيل  النحاة،  إمام  سيبويه 

الكتب، الثانية، 1979م

أهم املصادر واملراجع

المصطلح النحوي، منهج بناء المفهوم وإيهام االضطراب

يعد  فال  مجردا  اللغوي  مبعناه  اللفظ  تكرر  إذا 
مصطلحا إال إذا تطورت داللته.

بتحرير  املتقدمني  من  وكثري  سيبويه  يعَن  مل 
يف  مفهومها  بيان  أو  جميعها  املصطلحات 
مواضعها، بل وصفوا وفرسوا بعض املصطلحات، 

وسكتوا عن أخرى يدرك مفهومها باالستقراء.

املتأخرين  كتب  يف  مصطلحا  الكلمة  تكون  قد 
بعد أن استعملت يف معناها اللغوي من قبُل.

العالقات بني  املصطلح تحديد  يجب عىل صانع 
مشتبهاته، وبيان الفرق بينها.

عىل  ينص  مل  النحوي  الرتاث  يف  مصطلحات  مثة 
مفهومها رصاحة، ومل يوضع لها حد جامع.

محدودة  باالضطراب  وصمت  التي  املصطلحات 
قليلة.

مام يدفع به اضطراب املصطلح اختالف األبواب 
النحوية الوارد فيها.

يدفع  مام  العامة  اللغوية  الداللة  مالحظة 
االضطراب عن املصطلح. 

موسوعة  لوضع  الباحثني  باستكتاب  وأويص 
واملصطلحات  املعارصة  للمصطلحات  معارصة 
الفهم  يف  خلال  فسبب  مفهومها  اضطرب  التي 

والعمل. 

مفهوم  تحديد  يف  بالتثبت  العلم  طلبة  وأويص   
وبخاصة  املتقدمني،  كتب  يف  ذكر  إذا  املصطلح 
النحو،  يف  سيبويه  ككتاب  السوابق،  الكتب 

والرسالة واألم للشافعي يف األصول والفقه.

والحمد لله رب العاملني

*****
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إن كلمة املجمع من مادة الجذر اللغوي )جمع( 
وهي يف اللغة موضع االجتامع وامللتقى ومؤسسة 
ونحوها  الفنون  أو  العلوم  أو  باللغة  للنهوض 
فهو مؤسسة  االصطالح  أما يف  والجمع مجامع1. 
العلامء  من  جامعة  فيها  يجتمع  ثقافية  علمية 
اآلداب2.  أو  العلوم  أو  الفنون  ترقية  يف  للنظر 
من  جامعة  هو  العربية  اللغة  مجمع  ومعنى 
املتعلقة  القضايا  يف  للنظر  والفكر  اللغة  علامء 
تاريخ  ومصطلحاتها3.أما  ومفرداتها  اللغة  بتطّور 
يف  البرشية  الجامعات  قدم  قديم  فهو  املجامع 
النيل يف مدنها  العامل حيث ظهرت عىل ضفاف 
الرياضية  العلوم  فيها  ازدهرت  التي  القدمية 
العامرة والنحت  والفلكية والطبية كام ازدهرت 
وكان  والحكمة.  والشعر  والنحت  والتصاوير 
اإلغريق يحجون إىل مرص  للتلمذة عىل شيوخها 
الفلسفة  عرص  أثينا  يف  ظهر  حتى  ومفكريها 
ومجامعهم.  وتالمذتهم  أساتذته  بفضل  الذهبي 
سمي  الذي  أفالطونالعلمي  مجمع  أهمها  ومن 
فيها   تالميذه  يحاور   وكان  )األكادميية(  باسم 
ويدربهم عىل التفكري الفلسفي والريايض وظلت 
لبالد  الفكري  اإلشعاع  مركز  األكادميية  هذه 
جوستنيان  أمر  إذ  عام  تسعامئة  نحو  اإلغريق 

بإغالقها سنة 529م وكان الفكر قد ازدهر مبرص 
يف اإلسكندرية منذ أيام البطاملة وقامت جامعة 
كبرية يف متحفها املشهور  حتى أصبح مجمعا كبريا 
والفلك  والرياضيات  للطب  مدارس  من  فيه  ملا 
والقانون والفلسفة وحديقة لعلم النبات ومرصد 
يف  نشيطة  الجامعة  هذه  وظلت  كبرية  ومكتبة 
العهد الروماين وملع فيها اسم بطليموس املرصي 
أفلوطني  واسم  القدمية  العصور  جغرايف  أكرب 
وخلف  الجديدة  األفالطونية  الفلسفة  صاحب 
والفلسفي  العلمي  اليوناين  الرتاث  عىل  العرب 
إىل  وترجموه  وغريهام  وأنطاكية  اإلسكندرية  يف 
لغتهم ومزجوا بينه وبني الرتاث الرشقي الهندي 
والفاريس وكّونوا حضارتهم وعلومهم وفلسفتهم 
وفكري.  علمي  ميدان  كل  يف  رائعة  بإضافات 
ونرى يف دار الحكمة التي أنشأها الرشيد ببغداد 
وتعهدها املأمون صورة ملجمع علمي كان قوامه 
والفاريس  اليوناين  للفكر  واملرتجمني  الرتجمة 
العرب  والهندي حتى ظهر  علامء وفالسفة من 
العلمية والفلسفية وقامت  النهضة  بفضل هذه 
البرصة والكوفة وبغداد تعنى  مدارس لغوية يف 
بالنحو  واللغة ووضع املعاجم. وأنشأ الفاطميون 
ترسل  كربى  جامعة  إىل  وتحول  األزهر   الجامع 

تاريخ المجامع العربية ودورها 
في إثراء اللغة العربية

حميد ك.أ.
األستاذ المساعد في قسم العربية بكلية مهاراجاس الحكومية، إرناكوالم
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وأنشأ  اليوم.  حتى  العصور  طوال  إشعاعاتها 
كبريا  علميا  مجمعا  الحاكم  الفاطمي  الخليفة 
عريب  بلد  كل  يف  ونرى  العلم.  دار  باسم  ساّمه 
أفغانستان رشقا واألندلس  العلامء حتى  مجامع 
نشأة  يف  كبري  فضل  قرطبة  ملجامع  وكان  غربا. 
الحضارة الغربية الحديثة حيث جعلت شارملان 
استقدام  عىل  يحرص  امليالدي  التاسع  القرن  يف 
العلامء من أرجاء أوروبا. وأقبلت املدن اإليطالية 
يف القرن الثالث عرش  عىل تأسيس املجامع حتى 

مضت تتجدد وتنشط طوال عرص النهضة.4

األكادميية الفرنسية :

العرص  يف  األوربيون  أسسها  أكادميية  أول  إن 
األكادميية  للكلمة هي  الدقيق  باملعنى  الحديث 
الفرنسيني  األدباء  من  طائفة  أخذت  الفرنسية. 
ويعقدون  فكرية  رابطة  تأسيس  يف  تفكر 
ريشليو  علم  ملا  ذلك.  يف  للتشاور  اجتامعات 
الثالث عرش بهذه االجتامعات أراد  وزير لويس 
مساندة  يف  ليستغلهم  أمنيتهم  لهم  يحقق  أن 
األكادميية  بإنشاء  ملكيا  فأصدر مرسوما  سياسته 
الفرنسية سنة 1635م واختار لهذه املهمة اثني 
عرش عضوا. جعل من أهم أغراضها رعاية اللغة 
ثم  نحوها.  ووضع  لها  معجم  بوضع  الفرنسية 
وضع لها الئحة محّكمة يف خمسني مادة وارتفع 
عدد أعضائها إىل أربعني وينتخبون رئيسهم كل 
عام.5 تويف ريشليو بعد سبع سنوات من تأسيس 
خلفه  عرش  الثالث  لويس  تويف  وملا  األكادميية. 
ابنه لويس الرابع عرش  وبذل جهوده يف النهضة 
فرنسا  بلغت  حتى  والفنية  والعلمية  األدبية 
عناية  باألكادمية  قد عني  أيامه.  أوج مجدها يف 
بالغة حتى منحها جناحا خاصا يف متحف اللوفر 
ورصد لها أمواال وافرة وأنشأ عىل غرارها أكادميية 

للمخطوطات واآلداب سنة 1663م تعنى باآلثار  
سنة  للعلوم  أكادميية  أنشأ  ذلك  ومثل  والتاريخ 
1666م تعنى بالرياضة والفيزيقا والكيمياء وأنشأ 
والنحت  بالرسم  تعنى  الجميلة  للفنون  أكادميية 
منذ  الفرنسية  األكادميية  وعنيت  واملوسيقى. 
حيث  املنشود  الفرنيس  املعجم  بوضع  تأسيسها 
أمتته سنة 1694م وعندما نشبت الثورة الفرنسية 
األكادميية  هذه  باستقالل  عصفت  1789م  سنة 
وعدتها أداة من أدوات امللكية حتى إذا استقرت 
األمور بعد الثورة عاد إليها استقاللها. وأصبحت 
يف  ومفكر  أديب  لكل  اآلمال  مطمح  عضويتها 
فرنسا. وكانت العضوية مقصورة عىل أبناء فرنسا 
ويظل فيها محتفظا بعضويته حتى وفاته. وهي 
أسمى أكادميية يف فرنسا وأعالها مكانة وكان لها 
منذ إنشائها أثر بعيد يف البلدان األوربية فمضت 
تتخذ عىل غرارها أكادمييات ومجامع مؤثرة غالبا 
الجمعية  مثل  جديدا  اسام  متخذة  أو  اسمها 
1645م  سنة  لندن  يف  تأسست  التي  امللكية 
وحاكتها البلدان العربية فيام أنشأت من مجامع 

لغوية وعلمية.6

ثالثة  بأطوار  كأمتها  العربية  اللغة  مرت  لقد 
واالزدهار  النهوض  طور  الطويل:  تاريخها  عرب 
واإلحياء،  البعث  وطور  واالنحدار  الرقود  وطور 
لغتهم  بزغت  العرب  شمس  سطعت  فعندما 
عاملية،  لغة  وصارت  الحياة  مستجدات  وواكبت 
وحني غربت، تخلفت لغتهم عن مواكبة التطور 
لغة  رحلت  والكتاتيب.  املساجد  يف  وسكنت 
الجزيرة  من  اإلسالمية  الدعوة  بداية  يف  القرآن 
تنرش  وغربا،  رشقا  اآلفاق  تجوب  العربية، 
الحضارة العربية اإلسالمية وتواكب تطورات ذلك 
العرص وتعرّب عن متغرياته تعبريا دقيقا واختلط 
اللحن  ظهور  إىل  أدى  اختالطا  باألعاجم  العرب 
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اللغة  إىل  يترسب  أخذ  الذي  األكرب  الخطر  وهو 
العربية فكافحت السلطة العربية اإلسالمية هذا 
والعقاب  بالثواب  اللغوي  الوعي  بإيقاظ  الخطر 
باإلرشاد.  اللحن  لظاهرة  التصدي  عىل  وعملت 
وقد رويت أحاديث كثرية عن اللحن ومنها: إن 
رجال لحن بحرضة الرسول فقال : )أرشدوا أخاكم، 
الصديق  بكر  أبو  الخليفة  وكان  قد ضّل(7.  فإنه 
اللحن  من  وينفر  لغته  سالمة  عىل  يحرص  )ر( 
عىل  نفسه  إيذاء  يؤثر  إنه  حتى  منه  ويغضب 
فأسقط  أقرأ  : )ألن  يقول  لسانه وكان  يلحن  أن 
أحب إيّل من أقرأ فألحن(8 وروي عن عمر أنه مر 
عىل قوم يسيئون الرمي فقرعهم فقالوا : إنا قوم 
متعلمني، فأعرض مغضبا وقال: والله لخطؤكم يف 
وقد  رميكم9.  عيّل من خطئكم يف  أشّد  لسانكم 
عظم فشو اللحن يف العرص األموي ومل تنج منه 
ألسنة الخلفاء والفصحاء رغم حرصهم عىل سالمة 
املجمتع  وكان  فيه  الوقوع  من  لسانم وحذرهم 
يلحن  من  إىل  وينظر  لغته  سالمة  عىل  يحرص 
بعني االزدراء. وملا انتهى عرص الفتوحات الكربى 
االستقرار  عرص  وجاء  األول  الهجري  القرن  يف 
اللغة  كانت  الثاين  الهجري  القرن  يف  الحضاري 
العربية يف أوج ازدهارها حتى هضمت حضارات 
األمم القدمية واستوعبت املعاين واأللفاظ الوافدة 
اتساع  وأدى  التطور  حركة  وسايرت  والجديدة 
األخرى  واألمم  العرب  بني  الحضاري  االختالط 
اتساع  إىل  العرص  هذا  يف  اإلسالم  دخلت  التي 
فشّو اللحن يف نخبة املجتمع العبايس املتمثلة يف 
العرب  وأخذ  والكتاب  واألمراء  والحكام  الخلفاء 
يف  قتل  أن  بعد  مشافهة  املروي  تراثهم  يدّونون 
إنقاذ  وحاولوا  الرتاث  رواة  من  كثري  الفتوحات 
السطور  يف  وتدوينه  الصدور  يف  منه  تبقى  ما 
التأليف  الثاين حركة  الهجري  القرن  ونشطت يف 

عند العرب وبدأ تدوين اللغة واملعجامت متزامنا 
مع تدوين الحديث واألدب ودّون الرواة ألفاظ 
اللغة وأشعارها من أفواه العرب الفصحاء وكانت 
والحديث  القرآن  اللغة  جمع  يف  الرواة  مصادر 
واألدب القديم شعره ونرثه وأخباره وأمثاله فضال 
كام  بلغتهم  يحتج  الذين  الفصحاء  األعراب  عن 
املأمون وفتحت  الرتجمة يف عهد  نشطت حركة 
والرومان  اليونان  حضارات  إىل  نافذة  للعرب 
والهند والفرس حتى صار الخليفة يكاىفء املرتجم 
سليمة  عربية  ترجمة  املرتجم  كتابه  بوزن  ذهبا 
العبايس  العرص  يف  التأليف  حركة  والقت  راقية 
حيث  واألمراء  الخلفاء  من  كبريا  تشجيعا  األول 
وكان  واملرتجمني  املؤلفني  عىل  العطاء  أجزلوا 
هو  اللغة  وكتب  املعجامت  تدوين  من  الغرض 
باللغة حفاظا  الذي أحدق  اللحن  مجابهة خطر 

عىل سالمتها وحيويتها.

ظلامت  يف  غرقوا  العرب  شمس  غربت  ملا 
سبات  يف  لغتهم  وصارت  طويلة  قرونا  التخلف 
عميق وتخلفت عن مواكبة املتغريات التي أملت 
التعبري  عن  العربية  اللغة  عجز  وكان  بالعامل. 
لغوي  سيل  من  أفرزته  وما  املتغريات  هذه  عن 
لها  ليس  التي  واملصطلحات  األلفاظ  أجنبي من 
الذي  اآلخر  الخطر  هو  العربية  اللغة  يف  مقابل 
تعرضت له اللغة العربية بل هو أشّد خطرا عىل 
الغيارى  حياتها. وثار السؤال الذي شغل أذهان 
واأللفاظ  املعاين  عن  نعرب  كيف   : لغتهم  عىل 
الجديدة  األجنبية  واملصطلحات  واملسميات 
تالئم  عربية  ومصطلحات  ومسميات  بألفاظ 
تتمرد عىل قوانينها ونظامها  لغتنا، وال  خصائص 
؟ وكانت الحاجة إىل ذلك هي التي دفعت علامء 
اللغة والكتاب واملفكرين إىل فكرة إنشاء مجمع 

للغة العربية.
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محاوالت متهيدية إلنشاء مجمع للغة العربية:

سفيان  أيب  بن  معاوية  بن  يزيد  بن  خالد  أنشأ 
سنة  دمشق  يف  الرتجمة  لجنة  األموي  الخليفة 
ونحوها  الكيميائية  الكتب  لرتجمة  85هـــــ 
الخليفة  أنشأ  وكذلك  العربية.  إىل  اليونانية  من 
العبايس أبو جعفر املنصور بيت الحكمة يف قرص 
الخالفة ببغداد وأرشف عليه بنفسه ليكون مركزا 
للرتجمة إىل اللغة العربية وقام برعاية هذا املركز 
وتطويره هارون الرشيد. وجاء بعد ذلك الخليفة 
لبيت  الحقيقي  املؤسس  يعّد  الذي  املأمون 
الحكمة وجعل له مبنى خاصا مكّونا من طابقني، 
بخزائن  خاصة  قاعات  السفيل  الطابق  يضم 
والتأليف  والنسخ  للرتجمة  وأقساما  الكتب، 
من  مجال  كل  يف  والدراسة  واملطالعة  والتجليد 
قاعات  أما  واآلداب.  والعلوم  املعرفة  مجاالت 
املؤلفني  بإقامة  خاصة  فهي  العلوي  الطابق 
ويعّد  وغريهم  والعاملني  والدارسني  واملرتجمني 
التاريخ والنواة الحقيقة والبداية  أول جامعة يف 
الفعلية ملا يسمى فيام بعد بـاملجامع اللغوية10.

لقد شهدت مرص بضع محاوالت إلنشاء مجمع 
للغة العربية ولكن مل يكتب لها النجاح قبل أن 
يظهر أول مجمع للغة العربية يف دمشق. قد طرح 
’التنكيت  صحيفته  يف  النديم  الله  عبد  األستاذ 
والتبكيت‘ التي كان يصدرها يف اإلسكندرية سنة 
1881م فكرة إنشاء مجمع واختمرت تلك الفكرة 
يف األذهان ثم سعت طائفة من علامء اللغة سنة 
1888م يف تأليف مجمع لغوي برئاسة العالمة عبد 
الله فكري باشا11. ثم سعى السيد محمد توفيق 
البكري – نقيب األرشاف يومئذ- يف تأليف مجمع 
برئاسته سنة 1892م عىل أثر الدعوة إىل الكتابة 
للوضع  اللغوي  ‘املجمع  وسمي  العامية  باللغة 

اإلمام  املجمع  هذا  أعضاء  من  وكان  والتعريب‘ 
حسن  والشيخ  الكبري  والشنقيطي  عبده  محمد 
الطويل والشيخ حمزة فتح الله وإسامعيل صربي 
أعالم  من  وغريهم  املويلحي  بك  ومحمد  باشا 
اللغة واألدب ولكنه مل يعمر طويال وقد أقر هذا 
املجمع عرشين لفظة نصفها من وضع رئيسه. ثم 
العلوم  القاهرة سنة 1907م نادي دار  أنشئ يف 
برئاسة محمد حنفي ناصيف بك العالمة الشهري 
وخص بعض جلسائه للبحث عام يتبع يف وضع 
»يبحث  ييل:  ما  مباحثاته  نتيجة  وقّرر  األلفاظ 
يف اللغة العربية عن أسامء للمسميات الحديثة 
بأي طريق من الطرق الجائزة لغة، فإذا مل يتيرس 
ذلك بعد البحث الشديد يستعار اللفظ األعجمي 
العربية  اللغة  مناهج  عىل  ووضعه  صقله  بعد 
يعتمده  أن  بعد  الفصحى  اللغة  يف  ويستعمل 
املجمع اللغوي الذي سيؤلف لهذا الغرض«. وقّرر 
النادي إصدار مجلة شهرية باسم صحيفة نادي 
عربية  أسامء  النادي  أعضاء  فوضع  العلوم  دار 
للمسميات الحديثة صقلوها بألسنتهم وأقالمهم 
حتى تكون لعاّمة من يشتغلون باللغة العربية. 
األلفاظ  تلك  من  تشتت  ما  جمع  لهم  بدا  ثم 
فيها  تعديل  بعد  املجلة  يف  ونرشوها  فجمعوها 
املجلة  تعطلت  ثم  املعجم  حروف  عىل  مرتبة 
مجمع  إنشاء  تّم  1917م  سنة  ويف  والنادي12. 
رئاسة  تحت  الكتب  دار  مجمع  باسم  لغوي 
الشيخ سليم البرشي شيخ جامع األزهر ويتكون 
من مثانية وعرشين عضوا، منهم خمسة وعرشون 
من العرب وواحد من كل من الفرس والرسيان 
باشا  تيمور  أحمد  أعضائه  والعربانيني. وكان من 
وحفني بك ناصف وحمزة فتح الله والشيخ أحمد 
اإلسكندري والشيخ أحمد إبراهيم وأحمد كامل 
النعاين  مصطفى  والشيخ  باشا  زيك  وأحمد  باشا 
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والدكتور يعقوب رصوف. وكان يعقد اجتامعاته 
يف دار الكتب املرصية وألف منها لجانا تشتغل 
والفنون  العلوم  فروع  من  بفرع  منها  لجنة  كل 
فتضع ملصطلحاته الكلامت الالئقة بها. وقد وضع 
طائفة من األلفاظ الستعاملها يف الحياة العامة، 
ولكن معظمها كان يتسم بالغرابة ، فلم يقدر لها 
البقاء. ثم انقطع املجمع ردحا من الزمن بسبب 
الحرب  بعد  الوطنية  بحركتها  مرص  انشغال 
العاملية األوىل ثم انفض سنة 1925م13. ورمبا كان 
املجامع وعدم قدرتها  إخفاق هذه  أسباب  أهّم 
أنها قامت بجهود فردية مبعرثة.  عىل االستمرار 
املجامع  لقيام  متهد  أن  استطاعت  ذلك  ومع 

اللغوية التي أنشأتها الدول العربية.

املجامع العربية

كانت البلدان العربية قد أخذت تفكر يف تأسيس 
عليها  وتحافظ  العربية  اللغة  ترعى  مجامع 
مع  املعارص  والعلم  بالحارض  للوفاء  وتعّدها 
االعتداد مباضيها وتراثها من علم وأدب وفلسفة 
الثقايف والحضاري.  التطور  لها من  التمكني  ومع 
يف  مجامع  قيام  إىل  بالحاجة  اإلحساس  وظل 
البلدان العربية ميوج بصدور الصفوة من مفكري 
يف  أنشئت  حتى  بلدانهم  اختالف  عىل  العرب 
متينة.فاآلن  أسس  عىل  املجامع  العرشين  القرن 
مجمعا  عرش  ثالثة  من  أكرث  العامل  يف  تعمل 
والحفاظ  العربية  اللغة  لسالمة  عربيا  لغويا 
بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع   : ومنها  عليها. 
مجمع  بالجزائر،  العربية  للغة  األعىل  املجلس 
اللغة العربية بالقاهرة، املجمع العلمي العراقي 
اللغة  مجمع   ، اللبناين  العلمي  املجمع  ببغداد، 
بحيفا،  العربية  اللغة  مجمع  األردين،  العربية 
مجمع اللغة العربية بالخرطوم، أكادميية اململكة 

الرباط،  يف  التعريب(  تنسيق  املغربية)مكتب 
اللغة  مجمع  تونس،  يف  الحكمة  بيت  مؤسسة 
العربية الليبي، مجمع اللغة العربية االفرتايض يف 
املدينة املنورة، مجمع اللغة العربية عىل الشبك 
العاملية يف مكة املكرمة. نكتفي هنا بذكر امللخص 
عن مجمع اللغة العربية بدمشق ومجمع اللغة 

العربية بالقاهرة فقط. 

مجمع اللغة العربية بدمشق:

عهد  يف  1919م  سنة  املجمع  هذا  تأسس  قد 
حكومة امللك فيصل للنهوض باللغة العربية بعد 
البداية  العثامين وكان اسمه يف  سنوات االحتالل 
املجمع العلمي العريب ثم صار فيام بعد مجمع 
عددا  تأسيسه  عند  املجمع  وضّم  العربية  اللغة 
كرد عيل  واألدب وهم: محمد  اللغة  من فحول 
وأمني سويد وأنيس سلوم وسعيد الكرمي ومرتي 
القادر  وعبد  معلوف  إسكندر  وعيىس  قندلفت 
املغريب وعز الدين علم الدين وطاهر الجزائري. 
وقد عهد برئاسته إىل محمد كرد عيل. وكان لهذا 
الدولة  مؤسسات  تعريب  يف  كبري  دور  املجمع 
وهيئاتها وتعريب التعليم وإنشاء املدارس األوىل 
الكتب  وجمع  القدمية  اآلثار  وجمع  سورية  يف 

املخطوطة واملطبوعة14. 

ومن أبرز مهام هذا املجمع: 

العرصية  وأوضاعها  العربية  اللغة  يف  النظر   )1
ما  وتعريب  مخطوطاتها  وإحياء  آدابها  ونرش 
ينقصها من كتب العلوم والصناعات والفنون عن 
اللغات الغربية وتأليف ما تحتاج إليه من الكتب 

املختلفة املوضوعات عىل منط جديد.

2( جمع اآلثار القدمية من متاثيل وأدوات وأوان 
ونقود وكتابات وما شاكل ذلك، وخاصة ما كان 
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منها عربيا وتأسيس متحف يجمعها.

واملطبوعات  القدمية  املخطوطات  جمع   )3
العربية والغربية وتأسيس مكتبة عامة لها.

أعامله  تنرش  املجمع  باسم  مجلة  إصدار   )4
والجامعات  املجامع  وبني  بينه  وتربط  وأفكاره 

واملؤسسات العلمية املختلفة15.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

إنشاء  محاوالت  يف  املجمع  هذا  بداية  كانت 
مجامع أهلية مثل مجمع البكري الذي بقي عدة 
أشهر يف القاهرة سنة 1892م وكان محمد عبده 
ومحمد توفيق البكري ومحمد محمود الشنقيطي 
دار  خريجي  نادي  ظهر  ثم  أعضائه.  أبرز  من 
ناصف.  حفني  من  بدعوة  1908م  سنة  العلوم 
ثم تأسس مجمع دار الكتب سنة 1916م وبقي 
إىل سنة 1919م16. ويف 13 ديسمرب سنة 1932م 
صدر مرسوم مليك بإنشاء مجمع لغوي. وقد نص 
املرسوم عىل أن املجمع يتكون من عرشين عضوا 
عامال من بني العلامء املتعمقني يف اللغة العربية 
نصفهم من املرصيني والنصف اآلخر من العرب 
عىل  التكوين  عاملي  يكون  حيث  واملسترشقني 

غرار األكادميية الفرنسية. 

أغراض هذا املجمع: 

وجعلها  العربية  اللغة  سالمة  عىل  املحافظة   )1
ومالمئة  والفنون  واآلداب  العلوم  مبطالب  وافية 

لحاجات الحياة املتطورة.

2( النظر يف أصول اللغة العربية وأساليبها الختيار 
تعليم  ويبسط  وضوابطها  أقيستها  يوسع  ما 

نحوها ورصفها وييرّس طريقة إمالئها وكتابتها.

العلمية واألدبية والفنية  3( دراسة املصطلحات 

والحضارية وكذلك األعالم األجنبية والعمل عىل 
توحيدها بني الناطقني باللغة العربية.

4( بحث كل ما له شأن يف تطوير اللغة العربية 
والعمل عىل نرشها.

5(بحث ما يرد إىل املجمع من موضوعات تتصل 
بأغراضه السابقة. 

ولتحقيق هذه األغراض يقوم املجمع بأداء املهام 
اآلتية:

النمط  عىل  محررة  لغوية  معجامت  وضع   )1
ومعجامت  والرتتيب  العرض  يف  الحديث 
اصطالحية خاصة أو عامة ذات تعريفات محددة.

2( بيان ما يجوز استعامله لغويا وما يجب تجّنبه 
من األلفاظ والرتاكيب يف التعبري.

اللغة  يف  العريب  الرتاث  إحياء  يف  اإلسهام   )3
واآلداب والفنون وسائر فروع املعرفة املأثورة.

وحديثها  قدميها  العربية  اللهجات  دراسة   )4
دراسة علمية لخدمة الفصحى والبحث العلمي.

اإلنتاج  وتشجيع  ونقده  األدب  قضايا  دراسة   )5
األديب بالتنويه به أو بعقد ندوات ومسابقات فيه 

ذوات جوائز أو بأية وسيلة أخرى.

تحوي  كتب  أو  نرشات  أو  مجالت  إصدار   )6
قرارات املجمع وأعامله وبحوث أعضائه وغريهم 

مام يتصل بأغراض املجامع.

يكفل  ما  باتخاذ  املختصة  الجهات  توصية   )7
عىل  للحفاظ  املجمع  إليه  ينتهي  مبا  االنتفاع 
وانتشارها  تعليمها  وتيسري  العربية  اللغة  سالمة 

وتوحيد ما فيها من مصطلحات.

التي  والندوات  املؤمترات  عقد  إىل  الدعوة   )8
تتصل بأغراض املجمع واالشرتاك فيام يدعى إليه 
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املجمع من مؤمترات وندوات تتصل بأغراضه.

اللغوية  والهيئات  باملجامع  الصالت  توثيق   )8
والعلمية يف مرص ويف خارجها.

اإلنجازات التي قام بها املجمع:

أ- معاجم لغوية: 

قد أصدر املجمع معجم ألفاظ القرآن الكريم يف 
جزأين كام أصدر املعجم الكبري واملعجم الوسيط 
معجم  فهو  الكبري  املعجم  أما  الوجيز.  واملعجم 
لجمهرة  جزأين  يف  الوسيط  واملعجم  موسوعي 
وحديثها  قدميها  باللغة  اهتم  وقد  املثقفني. 
وتوسع يف املصطلحات وألفاظ الحضارة. واملعجم 

الوجيز مخترص لطالب املدارس والجامعات17.

ب- مجلة املجمع:

وصدر  إنشائه  منذ  مجلة  لنفسه  املجمع  اتخذ 
عددها األول سنة 1934م وتصدر مرتني يف العام. 

التي  املصلطلحات  رئيسية:  أبواب  أربعة  وفيها 
يقرها املجمع، والقرارات اللغوية التي يصدرها، 
وتراجم  واألدبية،  اللغوية  والدراسات  والبحوث 

أعضاء املجمع18.

ج- مجموعة املصطلحات العلمية والفنية 
التي أقرتها لجان املجمع: 

من  اآلالف  عرشات  املجموعة  هذه  تضم 
أصدرها  معجام  عرش   تسعة  يف  املصطلحات 
النووية  والفيزيقا  الجيولوجية  هي:  املجمع 
جزأين  يف  الحديثة  والفيزقا  واإللكرتونيات 
والحاسبات واملصطلحات الطبية يف ثالثة أجزاء، 
والجغرافية  جزأين،  يف  والصيدلة  والكيمياء 
والفلسفة وألفاظ الحضارة والفنون وعلم النفس 
والهيدرولوجية  والقانون  امليكانيكية  والهندسة 
وأصول  النبوي  الحديث  ومصطلح  واملوسيقا 

الفقه19.

ثالثني  يف  العربية  اللغة  مجمع  مدكور،  إبراهيم   -1
عاماً)ماضيه وحارضه(

الكتب  دار  مطبعة   ،8/2 الخصائص   ، جني  ابن   -2
املرصية، 1950م

3- أحمد الفتيح، تاريخ املجمع العلمي العريب، دمشق: 
املجمع العلمي العريب، 1965م

خمسني  يف  العربية  اللغة  مجمع  ضيف،  د.شوقي   -4

املصادر واملراجع:

عاما، القاهرة:مجمع اللغة العربية،1984م
5- مقال)العربية وحاجتها إىل الجهود املجمعية( بقلم 
الشعشاعي-  محمد  بن  زايد  بن  الرحمن  عبد  د. 

مجلة الدراية،عدد15، 2015م
6- مقال)حاجتنا إىل مجمع لغوي يوثق به( بقلم: محب 
رجب   4 5م  ج  الزهراء،  مجلة  ــ  الخطيب  الدين 

1346هـ

1  املعجم الوسيط، )جمع(، ج1/ص 136
اللغة واألدب، ص  العربية يف  2  معجم املصطلحات 

337

3  املعجم الوسيط، )جمع(، ج1/ص 136
العربية يف خمسني  اللغة  مجمع   ، شوقي ضيف    4

عاما ،1984، ص6
املصدر السابق، ص9  5

الهوامش
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6   شوقي ضيف ، مجمع اللغة العربية يف خمسني 
عاما ،1984، ص8

الكتب  دار  مطبعة   ،8/2 الخصائص   ، جني  ابن   7
املرصية، 1950 وروي يف إرشاد األريب عن عبد الله 

بن مسعود 82/1
الرابع  النوع  أوائل  املزهر  يف  السيوطي  هذا  نقل   8
الخصائص)باب يف  يف  مذكور  والحديث  واألربعني، 

ترك األخذ عن أهل املدر إلخ(ج1 ص 10
عن  نقال  النحو،  أصول  يف  كتاب  األفغاين،  سعيد   9
إرشاد األريب 67/1 واألضداد البن األنباري ص 244
10  مقال)العربية وحاجتها إىل الجهود املجمعية( بقلم 
الشعشاعي-  محمد  بن  زايد  بن  الرحمن  عبد  د. 

مجلة الدراية،عدد15، 2015، ص 253
بقلم:  به(  يوثق  لغوي  مجمع  إىل  مقال)حاجتنا   11
 4 5م  ج  الزهراء،  مجلة  ــ  الخطيب  الدين  محب 

رجب 1346هـ ، ص 257
نفس املصدر السابق، ص 257  12

ثالثني  يف  العربية  اللغة  مجمع  مدكور،  إبراهيم   13
عاماً)ماضيه وحارضه( ـ ص 16ـ 1

العريب، ص  العلمي  املجمع  تاريخ  الفتيح،  أحمد    14
11، ط195

العربية يف خمسني  اللغة  مجمع   ، شوقي ضيف    15
عاما ،1984، ص10

خمسني  يف  العربية  اللغة  مجمع   ، ضيف  شوقي   16
عاما ،1984، ص19

العربية يف خمسني  اللغة  مجمع   ، شوقي ضيف    17
عاما ،1984، ص146

خمسني  يف  العربية  اللغة  مجمع   ، ضيف  شوقي   18
عاما ،1984، ص74

19  املصدر السابق، ص 116
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ملخص البحث:

     يسعى هذا املقال إىل طرق َمَكاِمن العالقة 
املعارص،  العريب  الشعر  و  التصّوف  تجربتي  بني 
من خالل قراءة يف مناذج من شعر )البيايت(، فقد 
ثَبََت أن بني الشعر وتجربة التصّوف، نَِقاَط تالٍق 
وَمَعالَِم مَتَاثٍُل؛ إذ شّكلت التجربة الصوفية رافدا 
رئيسا للقصيدة العربية املعارصة؛ أمّدت شعراَءها 
مبعطيات تعبرييٍة فنيٍة، منحت تََجاُربَُهم الشعرية 
قَبْل؛  من  العريب  الشعر  يدركها  جديدة،مل  آفاقا 
املبارشة  و  الغنائية  من  الشعَر  حّررت  آفاٌق 

ونزعت به نحو املوضوعية والحس الدرامي.

- يف معنى التصّوف:

  التصّوف لغة: 

َف(،) يتصوَّف(،  )تصوَّ الفعل:  من  مصدر        
تصّوفا، وهو لفظ قد تعددت اآلراء يف تحديد أصل 
اشتقاقه؛ فاشتمل بذلك عىل عدة معان؛ فهناك 
من ينسب التصّوف إىل لبس الصوف، فقد قيل 
عن أهله:«إمّنا سموا صوفية للبسهم الصوف«1 ، 
وهناك من ينسبه إىل التعبّد والزهد، أو كام قال 
واليأس  بالحقائـق  الكرخي(:«األخــذ  )معروف 
مام يف أيدي الخـالئق«2، و هناك من ينسبه إىل 

بالفضائل،  والتحيّل  التقّشف  قوامه  سلوك  كل 
لتزكو النفس وتسمو الروح.

العال عفيفي(  )أبو  يؤكّد  السياق،       ويف هذا 
اإلسالم(،  يف  الروحية  )التصّوف:الرثوة  بكتابه 
بتضارب األقوال قدميا وحديثا وتعددت مذاهب 
املؤلفني يف تحديد أصل اشتقاق كلمة )الصويف(؛ 
فقد ذكروا أنها مشتقة من: )ص و ف( أو )ص 
الصوف  إىل  نسبوها  إذ  ف(،  ف  أو)ص  و(  ف 
)نسبة إىل لباس الصوف( وإىل الصفاء )نسبة إىل 
صفاء الرسيرة لله(، وإىل الصف )نسبة إىل الصف 
مسجد  )صفة  الصفة  وإىل  الله(  يدي  بني  األّول 
الرسول ))صىل الله عليه وسلم(( باملدينة( وإىل 
وإىل  مر  بن  الغوث  وهو  )صوفة(  اسمه  رجل 
يف  نبتة  إىل  )نسبة  الصوفانة  أو  )القفا(  صوفة 
وهذا  )سوفيا(  اليونانية  الكلمة  وإىل  الصحراء(، 
وأخذ  )املتوىف سنة 440(  البريوين  به  انفرد  قول 
به األستاذ )جوزيف فون هامر(، الذي يقول أن 
كلمة صويف مأخوذة من كلمة »جمنوسوفيست« 
العاري(:  )الحكيم  ومعناها   ،Gymnosophist
وهو لفظ أطلقه اليونانيون عىل حكمـاء الهنود 

القدماء الذين اشتهروا بحياة التأمل والعبادة.3

اصطالحا: 

)ِقَراءة في نَماذَج من شعر البّياتي( َتَضاُيف الّشعِر و الَتَصّوف 

د. عبد القادر طالب
كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة أمحمد 

بوقرة،  بومرداس، الجزائر
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مبعجم  ورد  ملا  استنادا  بالتصّوف-  يقصد        
واألدب-:«هو  اللغة  يف  العربية  املصطلحات 
التجرّد متاما من مباهج الدنيا ومفاتنها ومحاولة 
التخلّص من الجسد ذلك الحجاب الكثيف الذي 
عىل  الفياض  اإللهي  بالنور  التمتع  دون  يحول 
فناء  العلية،  الذات  يف  املطلق  والفنـــاء  الكون، 
أيضا،  إليه  يشار  كام  اإللهي«4  بالعشق  يقرتن 
بأنّه:«إيثار وتضحية، هو نزوع فطري إىل الكامل 
ابن  ويذهب  واملعرفة«5،  والتسامي  اإلنساين 
خلدون يف تعريف له؛ بأنّه«العكوف عىل العبادة 
واالنقطاع عن العمل واإلعراض عن زخرف الدنيا 
وزينتها، والزهد فيام يقِبُل عليه الجمهور من لذة 

ومال وجاه«6.

     ويقرن ابن خلدون يف هذا التعريف بني التصّوف 
حركـات  كان«أول  الزهد  أن  بحكم  والزهد، 
املتصّوفة  التصّوف يف اإلسالم«7، ولكرثة ما نعت 
من  هناك  أّن  بيد  والنّساك«8،  والزّهاد  بـ«القرّاء 
يفرّق بني مفهومي التصّوف والزهد، كام يذهب 
الخفاجي(  املنعم  الباحث )محمد عبد  إىل ذلك 
يف مؤلّفه )األدب يف الرتاث الصويف(؛ إذ يرى بأّن 
التصّوف«زهد يف الدنيا لكسب رضا الله، والزهد 
والتصّوف  اآلخرة،  ثواب  لكسب  الدنيا  عن  بعد 
ورحمته،  وروحه  األعىل  املأل  جامل  يف  دخول 
والزهد دخول يف مجال التقوى خوفـا من عذاب 
روحية  فلسفة  والتصّوف  ونقمته وجربوته،  الله 
يف اإلسالم، والزهد منهج عميل من مناهج بعض 
القدمية...«9،  الديانات  يف  نظائر  وله  املسلمني 
الباحث،  رأي  بحسب  املفاهيم  من  وغريها 
التي تؤكّد بدورها أّن التصّوف ال يستـــقّر عىل 
واحد،  بتعريف  يتحدد  أو  مفهــــــــــــــوم، 
إالّ  يشمل  فال  سابقا،  إليه  أرشنا  الذي  ومفهومه 

السيكولوجي  بعديه  غرار  عىل  الديني،  بعده 
والفلسفي فـ«لو وضعنا تعريفا للتصوف باعتباره 
سلوكا، يف مقابل تعريفه باعتباره فلسفة أو نظرة 
يف الحياة، لتبنّي لنا التصّوف يف جانبه السلويك هو 
أقرب إىل التصّوف الديني، وأّما تعريفه باعتباره 
هذا  بني  والشك  فكر«10،  فهو  فلسفة  أو  نظرة 

وذاك فوارق وميزات.

لغة  التصّوف  أّن  ندرك  تقّدم،  ما  ضوء  يف       
له  ليس  املحدثني،  أو  القدماء  أو اصطالحا، عند 
تعريف جامع فيام بينهم، فقد تنوعت مفاهيمه 
عىل  الرسو  الصعب  ومن  االصطالحية،  ودالالته 
تعريف شامل له، ومرّد ذلك، أن التصّوف تطور 
تعريفاته«بتعدد  بذلك  فتعددت  الزمن،  بتطور 
وشمولها«11،  الرؤية  ودرجة  النظر  وجهات 
اتفقت  ونتيجة »تعدد عنارصه واكتاملهــا، وإن 
تذوقية  حالة  بصفتها  الجوهر،  عىل  مجملها  يف 
و  تجلياتها  بشتى  عقلية«12،  معرفية  ثم  ذاتية، 

أحوالها ومقاماتها.

     ومن ثم؛ فإّن سبيل التحرر من دائرة ذلك 
التعدد املفهومي؛ اللغوي و االصطالحي للتصّوف، 
أظنه  جمعة-  لحسني  بقول  األخذ  إىل  يدفعني 

إحاطة عامة لتجربة التصّوف- بعّده:

جاملية  أدبية  خلقية؛  اجتامعية  دينية  »ظاهرة 
بها  اشتغل  وموضوعية  ذاتية  فلسفية؛  ثقافية 
واختلفوا  وخاصتهم،  عامتهم  الناس  من  كثري 
النشأة  الختالف  تبعا  ومذاهب؛  مشارب  فيها 

واملفاهيم.«13 

 - بني الشعر و التصّوف: 

التجربة  الشعر- ال سيام عند رواد  يُعرّف        
مبارشة  ليس خطابية  بأنّه   ، املعارصة-  الشعرية 

َتَضاُيف الّشعِر و الَتَصّوف  )ِقَراءة في نَماذَج من شعر البّياتي(
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وكشف  رؤيا  هو  وإمنا  التقريرية،  يف  إرسافا  أو 
إىل  حاجة  يف  أبدا  يظل  عامل  عن  دائم  متجدد 
 14)René char( الكشف حسب قول رونيه شار
ويقصد بالرؤيا«قفزة خارج املفاهيم القامئة...]و[
إليها«15،  النظر  نظام  ويف  األشياء  نظام  يف  تغيري 
إنّها«السبيل إىل قول ما ال يقال، أو ما ال يستنفده 
الرشارة،  أو  اإلشارة  تلك  إالّ  ليس  وقولهـا  القول 
التي تفتح، بالدنو عىل املغايرة واالمتناع«16 ولعّل 
هذا ما قصده البحرتي  يف وصف الشعر قدميا، 

حني قال:

الشعر ملٌح تكفي إشارته
وليس بالهذر طُّولَْت ُخطَُبه17   

      وتبعا لهذا املنظور الرؤيوي، فقد ظّل«الشعر 
إىل  الصوفية  لجأ  ما  كثريا  و  التصّوف  عمدة 
الشعر وتوسلوا به يف بناء تجاربهم أو يف اإلشارة 
منها  لقدر  ترسيبا  مكابداتهم،  و  أحوالهم  إىل 
وتفعيال لها بقوة الشعر النوعية، إلعادة شحنها، 
وتركيز وقعها واالحتفاظ بإمكان معايشتها، ذلك 
لدقائق  فقط  يستجيب  ال  بطبيعته،  الشعر  أّن 
بواطنها  من  بيشء  يبوح  إذ  التجربــة،  هذه 
ويشّف عن خلجاتها، بل هو عالوة عىل ما سبق 
يضطلع بتشكيل التجربة؛ فيؤسسها يف مفارقاتها 

وتواتراتها.«18

     و ميكننا أن نخنزل معامل التامثل بني التجربتني؛ 
واستنادا  مضمونيا،  و  فنيا  والصوفية،  الشعرية 
الدراسات يف هذا  الكثري من  عىل ما استخلصته 

املجال، يف النقاط اآلتية:19

مامرسة  كالهام  والشعرية،  الصوفية  التجربتان؛ 
حياتية كتابية، من خاللهام تنشد الذات، التحرر 
من سجنها الوجودي  ومحنة اغرتابها، بالكشف 
تخطي  منهام؛  فالغاية  الحقيقي؛  الوجود  عن 

الجاهز املسبق وخلق عامل أو واقع أسمى؛ فكام 
الرشيعة  تجاوز  عىل  الصوفية  التجربة  عملت 
الشعرية  التجربة  عملت  الحقيقة،  بلوغ  ألجل 
والثقافية  االجتامعية  املؤسسة  تجاوز  عىل 
أن  تقدر  ليك  اإلنسان،  تغيّب  التي  والسياسية 

تكشف عن الوجود الحقيقي. 

ليس  والشعرية،  الصوفية  الرؤيا  عنه  تسفر  ما 
التجربتني؛  يف  فالحقيقة  الحقيقة؛  من  جانبا  إالّ 
تومض إىل نفسها بالقول خطفا وتلميحا؛ وليس 
ترصيحا وإفصاحا وهذا يف األساس جوهر اللقاء 
من  التوّجه  هذا  ومرّد  الرؤيا،  حيث  من  بينهام 
بهاجس  مأخوذ  منهام  كال  أن  مرّده  التجربتني، 

العمق وارتياد املجهول.

اقتصادا يف  يتطلب  والتصّوف،  الشعر  بني  اللقاء 
اللغة، و تكثيفا يف الداللة، فكام قال النفري:«كلام 
اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة«، ويقصد بذلك، أن 
الرؤيا يف التجربة الصوفيـة ال تؤطّرها وال تحّدها 
تضيق  متزايد،  اتساع  دامئا يف  فهي  لغوية  طاقة 
الشعرية  الرؤيا  املعرفة، وكذلك هي  معه عبارة 

يف شمولها واتساعها.

هي  واحدة،  تعبري  طريقة  التجربتان  تعتمد 
اللغة  فلنئ«كانت  واإلشارة؛  الرمز  بلغة  التعبري 
ذات  لرموز  ومتعدد  كبري  نسق  املتصوفة  عند 
طابع تصويري غامض وخاص و السيام حني ترتبط 
واإلشارة  الرمز  فإن  الصويف«20،  الفيض  بنظرية 
ومن  الشعرية،  التجربة  يف  أسلوبية  فنية  سمة 
رهينة،  التواصل  عملية  وإثراء  تفعيل  فإن  ثّم؛ 
بإدراك املتلقي لحقيقة الرمز؛ بفّك شفراته داخل 
التجربتني و إضاءة عواملهام  النصني، لسرب أغوار 

املعرفية الباطنة.

التجربتني، من حيث الرؤيا،  تتجّسد العالقة بني 
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يرقى  فالصويف  والحلم؛  الخيال  بني  الربط  يف 
بتجربتـه إىل درجة يتخطّى ويتجاوز فيها خياله، 
حجاب الذات وحجاب العامل ليصل إىل حالة من 
املظاهر  إعادة  الصويف؛ هي محاولة يف  الكشف 
التي بها قسمة وتعارض؛ وليدة اغرتاب األصل عن 
نفسه، إىل وحدتها وإنهاء ظاهرة اغرتابها، والحال 
نفسه مع الذات الشاعرة، التي تحاول االنفكاك 
من أغالل املكان والزمان االجتامعيني، عن طريق 
اغرتابها.  من  وتحرر  انفالت  فيه  حامل،  خيال 
فالرؤيا بهذا املنظور، تصون الصويف والشاعر من 
دائرة التالش يف ضحالة الوجود املبذول، وترتقي 

بهام إىل عامل من الخلق الجاميل.

و  الشعر  بني  الحاصل  التامثل  ويكشف        
مل  الصوفية  أن  مفادها،  حقيقة  هنا،  التصّوف 
اعتقاديا،كام  فكريا  اتجاها  أو  دينيا  تكن مذهبا 
قال  -كام  أيضا  هي  إمّنا  و  فحسب،  لها،  رّوج 
أدونيس- تجربة يف الكتابة و حركة إبداعية لها 
الحديث؛ كونها وهبته  العريب  الشعر  فضل عىل 
الكثري من املزايا؛ إذ غرّيت من مفهومه داخـــل 
وأضافت  حدوده  من  ووسعت  العريب  النقد 
فإّن  بـذلك،  و  جديدة  وزنية  شعرية  أشكاال  له 
يف  اليوم  تكمن  ال  الصوفيـة  التجربــة  أهميـة 
األسلوب  يف  تكمن  ما  بقدر  االعتقادية  مدّونتها 
تصل  ليك  نهجتها  التي  والطريقة  سلكته  الذي 
إيل مدونــة الشعر العريب؛ إّن أهميتها تكمن يف 
الحقل املعريف، الذي أسست له ويف األصول التي 
تولدت عنه، وهي أصول خاّصة ومختلفة للبحث 

والكشف.21

الشعري  الخطاب  و  الصوفية  التجربة 
البيايت22*:

)عبد  العراقي  الشاعر  شعر  يف  املتمّعن  و       

الصويف  املوروث  أثر  يدرك  البيايت(،  الوهاب 
معطيات  تتشكل  فمنه  الشعرية  رؤيته  بناء  يف 
قرأ  فقد  مضامينه؛  وتتبلور  الشعري  مقوله 
والزهاد   التصوف  رجــاالت  من  للعديد  البيايت 
املسلمني، و تأثّر بتجاربهم الفاعـلة، ومن هؤالء: 
والخيام   السهروردي   و  الرومي  الدين  جالل 
ابن  و  الحالج  عن  ناهيك  واملعري،  والشافعي  
عريب وغريهم من األسامء، التي وجد طريقه إىل 
الدينية  املكتبة  من  البدء-  ودواوينها-يف  كتبها 
لجده، ناهيك عن أّن الشاعر، نشأ يف حي ببغداد 
بالقرب من مسجد الشيخ«عبد القادر الجيالين« 
ورضيحه، ومام دأب عليه البيايت آنذاك؛ زياراته 
ألرضحة املتصّوفة وأولياء الله، وقد سئل يوما عن 
سبب ذلك؛ فأجاب:«ألنني كنت أريد أن أشحذ 
من طاقاتهم الصوفية قوًة لشعري بعد املوت«23، 
وبالفعل، قد أفاد البيايت«من معاناة هؤالء، محنة 
حقائقه  عن  الكشف  ومحاولة  العامل  استبطان 
املمتزجة  التصّوف  تجربة  خالل  من  الكلية 
دفعت  التجربة  هذه  النافذة؛  الشعرية  بالرؤية 
الشاعر إىل تأّمل الطبيعة الصامتة، ومحاولة فك 
اليشء  تحوالتهــا«24  عند  والتوقف  لغتها،  رموز 
تطفح  وقصائدها  الشعرية  دواوينه  جعل  الذي 
استلهام  أو  ومفرداتها  الصوفية  اللغة  بـ«إيقاع 
حياتها  وسرية  التصّوف  يف  البـارزة  الشخصيات 
النّص  املتخيّل  وإقامة  أقوالها،  أو  التاريخية 

اعتامدا عليها، كلّيا أو جزئيا«25. 

     لقد وجد البيايت مبعطيات التجربة الصوفيـة ما 
يعرب عاّم يشغله من قضايا وألفى بكيانها املـــادة 
و  والحارض  املايض  بني  الربط  تسعفه عىل  التي 
التوفيـق بني متناقضات حارضه  وما يعّج به من 

اختالالت ومفارقات. يقول البيايت:

َتَضاُيف الّشعِر و الَتَصّوف  )ِقَراءة في نَماذَج من شعر البّياتي(
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ال  ما  و  ما ميوت  بني  أوفق  أن       “حـــاولت 
الحارض  بني  متناهي  والال  املتناهي  بني  ميوت، 
وتجاوز الحارض، وتطلب هذا مني معاناة طويلة 
يف البحث عن األقنعة الفنية ولقد وجدت هذه 
كام  واألسطورة”26،  والرمز  التاريخ  يف  األقنعة 
وهبت  التي  وشخصياته  التصّوف  يف  وجدها 
الذاتية  التجربة  بني  رؤيا27ۖ«التوحيد  شعره 
من  القصيدة  وأنقـذت  االجتامعية  والتجربة 
الشاعر  مبواصفات  وزّودته  املحض«28،  الغنائية 
الثائر الذي تتوق نفسه إىل تغيري واقعه؛ فتجربة 
البيايت الشعرية، هي تجربة رفض ومترّد«ورؤيته 
للكون هي تجربة ثورية وحياته مليئة بالخربات 
رؤية  ورؤيته  والثقافية،  الحياتية  والتجارب 
إنسانية؛ فهو يرى الشاعر وسيطا بني الكون وبني 
اآلخرين عن طريق الكلامت...وهو ال يبحث عن 
املطلق وال يتطلع إىل السامء، بل إىل اإلنســان يف 
يبحث  ومرضه،  فقره  ومعاناته،  وثقافته  وجوده 
املظلومني  للبرش  والجامل،  والحق  الخري  عن 

واملضطهدين«29.

     ولذلك؛ فإّن ما يحقق الفرادة يف التفاعل الشعري 
/ الصويف لدى البيايت، أنّه يتجاوز دائرة التعامل 
االجرتاري ملعطيات املوروث الصويف؛ واالستحضار 
يتناغم  وفاعٍل  واٍع  استدعاء  إىل  لها،  السلبي 
ومقاصدها؛”فالكتابة  الفنية  تجربته  أبعاد  مع 
تتعلّق  أسلبة  وفق  التصّوف  تشغيل  تعيد  لديه 
العصب  متثّل  التي  األيديولوجية  الجذب  ببؤرة 
التعبريي و جهازه الرمزي حيث  الرئيس لنظامه 
الفردية  التعبري عن املحنة االجتامعية والكونية، 
املرتبط  واإلنساين  السيايس  والنضال  والجامعية 
بقضايا العدالة واملساواة والحرية.”30 ولهذا فإن 
تصّوفـــا  ليس  البيايت  لدى  الشعري  التصّوف 

مألوفا أو طبيعيا وإمنا كام يقّر بنفسه:

    “أنا لست متصوفّا تقليديا، لكّن التصّوف يشحذ 
والحدس  االسترشاف  قادرة عىل  ويجعلها  نفيس 
والتشّوف والرؤيا” ولعلّه يقصد؛ التصّوف امللتزم 
يقول  نزعة-كام  واملجتمع، وهذه  الواقع  بقضايا 
بوصفه  تضع”الشعر  إسامعيل-:  الدين  عز 
أن  له  وتكفل  الحياة  من  الصحيح  موضعه  فنا، 
يحقق رسالته مبنطقه الخاص...ومن خالل الرؤية 
الشعرية والحلم والوعي يرى ]الشاعر املعارص[ 
الواقع الكائن والواقع املمكن وهو بذلك يخرتق 
فيؤدي  املستقبل،  الزمن  إىل  اآلين  الزمن  حجاب 

بالنسبة لعرصه دوره القديم، دور النبوة...”3

البيايت و متثل تجربة محيي الدين بن عريب:

    و نقف عىل تجليات تجربة التصّوف ودرجة 
خالل  من  لها،  املعارص  الشعري  الخطاب  متثّل 
الوهاب  )عبد  للشاعر  شعرية  لنامذج  مقاربتنا 
من  املقام  هذا  يف  حديثنا  نستهل  و  البيايت(، 
قصيدته املعنونة بـــــ: )عني الشمس أو تحّوالت 
الّدين بن عريب يف ترجامن األشواق( من  محيي 

ديوانه )قصائد حّب يف بوابات العامل السبع(.

    أول ما يستوقفنا بهذه القصيدة عنوانها، الذي 
يحيلنا أيقونيا عىل ثالثة أقطاب تحدد املرجعية 
التي اشتغل عليها عبد الوهاب البيايت يف نظمها، 
ميثّل القطب األول رمز تصّوٍف بارٍز هو املتصّوف 
)محيي الدين ابن عريب)560-638هـ((32، و يشري 
القطب الثاين إىل اسم ديوانه )ترجامن األشواق(، 
ويومئ القطب الثالث إىل )عني الشمس(33 لقب 
األصفهاين،  زاهر  بنت  هي  )نظام(  مساّمة  فتاة 

التي نظم فيها ابن عريب أشعار هذا الديوان.

البيايت البن عريب، ومتثّل تجربته       واستدعاء 
يعود  وإمّنا  العدم،  من  يأت  مل  بشعره  تصّوفه 
حني  السبعينيات،  أوائل  به”منذ  الشاعر  ارتباط 
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قرأ له الفتوحات املكية وديوان ترجامن األشواق 
جبل  سفح  عىل  قربه  زيارة  فرصة  له  أتيحت  و 
قاسيون، و منذ ذلك الحني، ظل ابن عريب رفيقا 
الذي  حلمه  و  بخياله  ساكنة  ودمشق  للبيايت، 
تبدو  الباحثة- ريتا عوض-،  يراوده، و كام تؤكد 
قصيدة الشاعر )عني الشمس أو تحّوالت محيي 
وكـأنّها  األشواق(  ترجامن  يف  عريب  بن  الّدين 
وذلك  دمشق،  بأرض  املوت  عرب  التحامه  نبوءة 
كانت  فقد  قرن،  ربع  عن  يزيد  مبا  موته  قبل 
بعد  األخرية،  الشاعر  استقرار  محطة  دمشق 
مغادرته ملوطنــــــــه األم ) العراق ( و بعد عمر 
األقــدار  شاءت  فقد  العامل،  مبدن  التطواف  من 
أن ميوت البيايت بدمشق و يدفن بها، و بجانب 
شهر  من  الثالث  يوم  عريب،  ابن  شيخه  رضيح 
أغسطس سنة 1999م عمال بوصية له، تركها قبل 
يبقى مطال عىل معشوقته دمشق،  وفاته، حتى 
إىل  و  عريب  ابن  إطاللة  و  قاسيون  جبل  إطاللة 

األبد34. 

     يشّكل القصيدة مثانية مقاطع شعرية، يحاول 
البيايت من خاللها أن يبتعث شخصية )ابن عريب( 
جديدة،  حياة  بذلك  لتعيش  قناعا  يرتديها  وأن 
تحّوالت  وترتاد  الرتايث  نطاقها  تحّوالت  تتجاوز 
زمن الشاعر، تعبريا عن تجربة معارصة يف سياق 
مقام  من  الخطاب  فيها  يتحّول  صوفية،  تجربة 

التجيل35ۖ الصويف إىل مقام الكشف الوجودي.

املقطع  بهذا  القصيدة  البيايت  يستهّل   و        
الشعري:

أحمل قاسيون
غزالة تعدو وراء القمر األخرض يف الديجور

ووردة أرشق فيها فرس املحبوب
وحمال يغثو وأبجدية

أنظمه قصيدة، فرتمتي دمشق يف ذراعه قالدة من 
نور

أحمل قاسيون
تفاحة أقضمها
وصورة أضّمها

تحت قميص الصوف
وبردى املسحور

فكّل اسم شارد ووارد أذكره: عنها أكّني واسمها 
أعني

وكل دار يف الضحى أندبها: فدارها أعني
توحد الواحد يف الكل

والظل يف الظل
وولد العامل من بعدي ومن قبيل36

من  االستهاليل  الشعري  املقطع  يفعم هذا       
البيايت، بروح صوفية، نلمس من خاللها  قصيدة 
تزاوجا وتناغام جميال بني لغة الشعر وملفوظات 
يعطي  مام  مرجعها  إىل  تحيـل  لغة  املتصوفة؛ 
مجاال للرؤية وزاوية للقراءة؛ حيث يومض هذا 
عريب  ابن  لحياة  البيايت  ببعث  الشعري  املقطع 
من َموِضع َحِفَظ ُجثاَمنَه، وكان شاهـدا عىل آخر 
محطّات تصّوف هذه الشخصية، حني يأيت الشاعر 
عىل ذكر )جبل قاسيون( بدمشق؛ مكان رضيح 
ابن عريب، دومنا إشارة )ملّكة املكرّمة( مكان بدء 
ترجامن  ديوان  نظم  وبداية  العشق،  تحّوالت 
استحضار  يّعلل  وقد  )سنة598هـ(.  األشواق 
البيايت ملدينة دمشق دون سواها”باعتبارها آخر 

مكان للتجيّل والثورة”37 

هذه  مقاطع  يضّمن  البيايت  كان  لنئ  و       
القصيدة، تجربة الحب الصويف عند ابن عريب و 
لحظات الحلول الروحي بني العاشقني؛ فإّن غايتة 
التجربة  هذه  عن  الحديث  ليس  الحقيقة،  يف 

َتَضاُيف الّشعِر و الَتَصّوف  )ِقَراءة في نَماذَج من شعر البّياتي(
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وتحوالتها وإمّنا هو يتمثّل رؤيا ابن عريب ويغرتف 
من تجربة حبه ما يسعفه عىل التعبري عن تجربته 
الخاّصة وبلورة معطيات مقوله الشعري؛ فالبيايت 
يتخذ من ابن عريب قناعا له و ميرر حديثه عىل 
لسان هذه الشخصية، بيد أّن الفارق بينهام؛ أّن 
ابن عريب يتحدث عن محبوبته )عني الشمس(، 
)الثورة(،  محبوبته  عن  يتحدث  البيايت  بينام 
ومن  للثورة  رامزة  داللة  الحب  من  يجعل  فهو 
تديم  التي  للحرية،  موضوعيا  معادال  املحبوبة 
إليها،كام  تتوق  نفسه  وتظّل  عنها،  البحث  ذاته 
عامة  املقهورة  الشعوب  من  العديد  إليها  تتوق 
ومنها األّمة العربية، وهذا ما يفصح عنه البيايت 
عبور  هي  التي  الثورة  فكرة  خالل  بقوله:«من 
من خالل املوت ومن خالل فكرة وحدة الزمان 
واملوت والحب، عرّبت عن سنوات الرعب والنفي 
واألمة  عامة  اإلنسانية  عاشتها  التي  واالنتظار 

العربية خاصة«38.

      ومن ثّم، فمحبوبة البيايت هنا، هي الثورة. 
التجربة  مرتكزات  من  يعّد  الحب  أّن  ومبا 
القلبية  الروحية  الحالة  بل«أساس  الصوفية، 
سلّم  درجات  أّول  وهو  الصوفية  التجربة  يف 
االرتقاء الصويف نحو معرفة الله و االتحاد به«39 
من  البيايت  حلم  أّن  مبا  و  املتصّوفة،  يعتقد  كام 
اللقاء  ذلك  تجسيد  هو  القصيدة،  هذه  خالل 
مل  فإنه  =الحرية(،  )الثورة  مبحبوبته  واالتحاد 
يجد ما يشّخص أبعاد هذه العالقة املفقودة، و 
يرتجم هّمها الذي يعتلج بداخله، بديال عن رؤيا 
التجربة الصوفية؛ ومن حيث مرتكز الحب فيها. 

التجربة  لرؤيا  الشامل  البيايت  متثّل  ونتيجة       
الصوفية البن عريب بهذه القصيدة، فقد لّف هذه 
األخرية غموضا فنيا كبريا فالقصيدة نظمت عىل 

طريقة التعبري الصويف وألقت دوال ومصطلحات 
التصّوف بضالل وارفة عىل بساطها اللغوي، ممـا 
يف  إيغالها  نتيجة  وهذا،  دالليا  مضمونها  كثّف 
الدوال  واإليحاء، ومن هـذه  اإلشارة  الرمز ولغة 
نذكر: )غزالة، القمر األخرض، فرس املحبوب، بردى 
املسحور، الظل، القطب، املريد، الربق، الشوق..( 
عىل  القصيدة  تفتح  التي  الدوال،  من  وغريها 
املعنى  إىل  الوصول  بغية  التأويالت،  من  فيــض 
املقصود أو إدراك الصيغة الكلّية للقصيدة؛ التي 
لن تتأىت- طبعا- دالالتها  ومعانيها للقارئ، دون 
عودته إىل قراءتها وفهمها من مصدرها؛ فاملتلقي- 
للنص الشعري/ الصويف«يظّل مشدودا إىل قصدية 
مبقاماتها  يتعلّق  وما  وتجربته  الصويف  مفاهيم 
إلغازا وترميزا وإشارة وإيحاء«40، حتى  وأحوالها 
يدرك كنهها ومقاصدها يف نّصها األصل، ثّم ميكنه 
بالنّص  معانيها  تداعيات  يتتبع  أن  ذلك،  بعد 

الوافدة عليه. 

و  الصوفية  األلفاظ  من  العديد  وتحتاج       
الصويف  املصطلح  فهم  القصيدة،  بهذه  تعابريها 
عند ابن عريب لتحصيل مراده من قصيدة البيايت، 
ال سيام إذا وضعنا يف الحسبان أّن ابن عريب ينفرد 
عن بقية املتصّوفة، بإيغاله يف لغة الرمز واإلشارة، 
بل”الرمزية عنده منهج تعبري عن حقيقة هامة 
تتعلّق مبوضوعات الفكر األساسية: الحق، والعامل، 

واإلنسان”41  

      ومن الدوال اللغوية الرمزية التي تستوقفنا 
البيايت  قصيدة  معاين  عليها  بنيت  قد  و  هنا 
استدعاه  الذي  )غزالة(  نذكر:الرمز  مبجملها، 
الشاعر من ديوان«ترجامن األشواق« البن عريب، 
صور  من  صورة  عن  ديوانه  يف  به  كنى  والذي 
جانبني؛«الشتقاقه  من  وذلك  املحبـــوب  تجيل 
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والنسيب،  واملحبة  التشبيه  وهو  الغزل  من 
القفر..«42؛  يألف  الذي  الوحش  اآلخر،  والوجه 
غزالــة ترتعي نارها بني أضلعه، فـــ«ال تقوى لها 
فغاية  وتقويها،  تشعلها  املحبة  فإن  تنعدم،  وال 

األمر أن تخمد«43:

 بأيب، ثّم بـي َغـزَاٌل َرِبْيٌب   

يرتَِعي بَنْيَ أَْضلُِعي يف أَمـاِن   

ما َعلَيْه ِمن نَـارَِها فَُهو نُوٌر   هَكـَذا النُّوُر ُمْخِمُد 
الّنيـرَاِن44

     بينام يكني البيايت-كام أسلفنا الذكر- بالغزالة 
يف هذا التعالق )الشعري/ الصويف( عن )الثورة(، 
التي تتوق إليها نفسه وتديم انتظارها، عىل أمل 
حصولها؛ فبحلولها تطمس معامل االغرتاب وتتالىش 

وحشة املنفى وتتحقق أمنيات املقهورين.

ونلمس باألسطر األخرية لنّص البيايت:
فكّل اسم شارد ووارد أذكره: عنها أكّني واسمها 

أعني
وكل دار يف الضحى أندبها: فدارها أعني

توحد الواحد يف الكل
والظل يف الظل

وولد العامل من بعدي ومن قبيل

عريب،  ابن  كلامت  لصدى  وترجيعا  بيّنا  تعالقا    
قيَّدَها تُرجامُن أشواقه:

أكّني،  فعنها  الجزء  هذا  يف  أذكره  اسم  فكّل   «
وكّل دار أندبها فدارها أعني«45 

َملِْهَمته األصفهانية      ويقصد ابن عريب بذلك، 
األشواق(  )ترجامن  يف  »قلّدها  التي  ))نظام(( 
وعبارات  الرائق  النسيب  بلسان  القالئد  أحسن 
الغزل الالئق.«46 كام تتبّنى كلامت البيايت )توحد 
الواحد يف الكل/ والظل يف الظل(، معاين )العشق 

الوجود وأزليته( وهي معان  والحلول( و)وحدة 
ابن  عند  التصّوف  تجربة  من  انتزعها  صوفية، 

عريب، ومنها: 

فنحن، وإن كّنا مثًنى ُشخوُصنا         
   فمـا تَنظُُر األبَصاُر إالّ موّحدا

وما ذاك إالّ من نُحويل، ونُورِِه        
            فلَوال أَنِْيِني ما َرأَْت يل َمشَهَدا47

    يف املقطع الشعري املوايل من القصيدة، يعلمنا 
التي أهداها له محي الدين  البيايت، بأّن الغزالة 
إىل  تقوده  منفاه،  من  تخلّصه  ليك  عريب،  ابن 
تّم اصطيادها من طرف  الضالني، قد  نور يهدي 

األغراب، وسلخوها قبل أن تذبح أو متوت:

كلّمني السيّد و العاشق واململوك

والربق والسحابة

والقطب واملريد

وصاحب الجاللة

أهدى إيّل بعد أن كاشفني غزالة

لكنني أطلقتها تعدو وراء النور يف مدائن األعامق

الوطن  مراعي  يف  وهي  األغراب  فاصطادها 
املفقود

فسلخوها قبل أن تذبح أو متوت48

   وذكر البيايت لـكلامت:)الربق والسحابة، املريد 
استحضار  هو  األسطر،  هذه  يف  والقطب...( 
عريب؛  البن  الصويف  املعجم  من  ملصطلحات 
فــ)الربق والسحابة( هام إشارتان لرؤية الحق يف 
الخلق أو حدوث التجيل؛ الذي يعني ما ينكشف 
قلوب  عىل  الحق  ألنوار  إرشاق  من  للقلوب 
و  ابن عريب49،  املقبلني عليه، كام ورد ذلك عند 
من  الخــالص  يف  األمـل  إىل  البيايت،  بهام  يرمز 

َتَضاُيف الّشعِر و الَتَصّوف  )ِقَراءة في نَماذَج من شعر البّياتي(
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شقاء املنفى و واقعه املثقل باإلحباطات...

      ومن الواضح أّن البيايت ال يحجم عن الخوض 
إىل  يسعى  حيث  معشوقته؛  عن  الحديث  يف 
تعميق تجلياتها و تحوالتها، فبعد أن أبلغنا بأّن 
إليه،  املهداة  الغزالة  اصطادوا  قــــد  األغراب 
أنّهم مل  الخرب، مؤكدا  أن يستدرك هذا  يلبث  ما 
فنور”املعرفة  نورها  إخامد  محاولة  يف  يفلحـوا 
بذلك  ويعيد  يطمس؛  ال  و  يخمد  ال  اإللهية”50، 
بّر  إىل  بيده  لتأخذ  جديد،  من  الحياة  إىل  بعثها 
األمان، بيد أنّها تقوده مرّة ثانية إىل منفاه، بعد 
مبملكة  معا  يصلّيان  وهاّم  ومتلّكها  متلكته  أن 
برق،  يومض  أو  فجر  أن يرشق  انتظار  الرّب، يف 
من  ويخلّصها  منفاها  من  الشاعرة  الذات  يحرر 

محنة اغرتابها:
تقودين أعمى إىل منفاي عنُي الشمس

متلّكتني مثلام امتلكتها تحت سامء الرشق
الرب  مملكة  يف  ونحن  وردة  ووهبتني  وهبتها 

نصيّل يف انتظار الربق
لكّنها عادت إىل دمشق

مع العصافري ونور الفجر
تاركة مملوكها يف النفي

عبدا طروبا آبقا ُمهّيئا للبيع
وميتا وحي

يرسم يف دفاتر املاء وفوق الرمل
جبينها الطفل وعينيها وومض الربق عرب الليل

وعاملا ميوت أو يولد قبل صيحة املوت أو امليالد51

  ويدّل أمر عودة الذات الشاعرة إىل أرض املنفى 
يف هذا الشاهد الشعري، عىل تجدد مظاهر عقم 
األرض وخرابها؛ فقد أمست يبابا؛ ال ماء بها وال 
املتعّفنة، و قد  الخيل والنساء  عشب غري لحوم 

أبان الشاعر عن هذه العودة، بقوله:

وهو  الشمس(،  عنُي  منفاي  إىل  أعمى  )تقودين 
إشارة إىل انقطاع أنوار التجيل عن الذات الشاعرة 
وتالش ما استأنست به من إرشاقات له، مام جعل 

وعيها يعود أدراجه إىل عاملها الدنيوي املحبط.

 و يضّمن البيايت السطرين الشعريني املواليني:

متلّكتني مثلام امتلكتها تحت سامء الرشق

الرب  مملكة  يف  ونحن  وردة  ووهبتني  وهبتها   
نصيّل يف انتظار الربق

 تعبريا صوفيا  البن عريب، يحمل معنى اإلتحاد؛ 
بتصيري الذاتني واحدة ؛كل منهام ملك لصاحبه:                            

 متَلَّكِنـي َومَتَلّْكتُـُه     فَُكلٌّ لَِصاِحِبِه قَـْد َملَْك52

واقعه  إىل  املتكررة  عودته  يف  البيايت  يبقى  و   
الفج، عىل وقع صدمة من اإلحباط واليأس من 
تغرّي حال أرضه؛ يقف حائرا،  مستفهام عن الذي 
العقيم  أرضه  محاريب  نزيف  يوقف  أن  مبقدوره 
ويخلّص محكوميها من اإلعدام قبل أن يشنقوا: 

قريبة دمشق
بعيدة دمشق

باإلعدام  املحكوم  ذاكرة  يف  النزيف  يوقف  من 
قبل الشنق

ويرتدي عباءة الويل والشهيد؟
ويصطيل مثيل بنار الشوق؟

أيتها املدينة الصبية
أيتها النبية

أَكُِتَب الفراق واملوت علينا، كُِتب الرتحاْل
يف هذه األرض التي ال ماء ال عشب بها ال نار

غري لحوم الخيل والنساء
وجثث األفكار.

تنّئ  التي  الحرية وتساؤالتها      ويف خضّم هذه 
بحملها الذات الشاعرة؛ املثخنة بالجراح والنازفة 
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له  تتعرّض  ما  ورغم  املدينة،  حال  من  باليأس 
من  خالصه،  ورمز  البيايت  معشوقة  )الغزالة(، 
تتكرر،  تبقى  والدتها  فإّن  بها،  املحدق  املوت 
حيث تبعث يف حياة جديدة ويف عودة متجددة 
إىل دمشق أو جبل قاسيون، قبلة الشاعر وموطن 

التجيل الثوري الحضاري:
عدت إىل دمشق بعد املوت

أحمل قاسيون
أعيده إليها
مقبال يديها

فهذه األرض التي تحّدها السامء والصحراء
والبحر والسامء

طاردين أمواتها وأغلقوا عيّل باب القرب
وحارصوا دمشق

وأوغروا عيّل صدر صاحب الجاللة
من بعد أن كاشفني وذبحوا الغزالة
لكنني أفلت من حصارهم وعّدت

أحمل قاسيون
تفاحة أقضمها
وصورة أضّمها

تحت قميص الصوف
من يوقف النزيف؟

وكل ما نحبه يرحل أو ميوت
يا سفن الصمت ويا دفاتر املاء وقبض الريح

موعدنا والدة أخرى وعرص قادم جديد53

      ويؤكد إنهاء البيايت ملقطعه الشعري بحلم 
موت  كل  بعد  املتكررة-  والعودة  االنبعاث 
يستهدف ممعشوقته )الثورة(-، عىل”غلبة الحياة 
املصري  بتجاوز  األزيل  اإلنسان  وحلم  املوت  عىل 
البرشي املحتوم. ويؤكد الشاعر الرايئ إميانه بأّن 
الحرية  تتحقق  أن  ينتهي والبد  أن  البّد  الحصار 

املنشودة والبد أن يبزغ صباح جديد”54,

و  املتصّوفة  لرؤيا  متثل  التعبري  هذا  ويف        
موقفهم من املوت والحياة؛ فــــ”صورة املحبوبة 
الحقيقية ]بنظر البيايت[ ال ميكن أن توجد يف إطار 
معنّي أو مكان ال يحول و إمّنــــا هي موجودة يف 
كل صور الوجود. متاما  كام هي الثورة قامئة يف 
كل الصور واألحوال. وهذه الفكرة: فكرة الحب 
بفكرة  الشبه  قريبة  املتجدد  والوجود  والثورة 

الحلول عند الصوفيني”55

     يف ضوء ما تقّدم، نعتقد أّن هذه القصيدة 
بامتياز  أبانت  قد  معارصة،  شعرية  كتجربة 
من  رؤيتها  ومتثّل  الصوفية  النزعة  تجليات  عن 
والشعرية،  الصوفية  التجربتني،  كال  أّن  حيث 
مترير  يف  والتجريد  الرمز  لغة  فنيا،  اعتمدتا  قد 
التخيلية  الطاقة  ذلك،  ومرّد  الخطاب؛  معطى 
التي احتكمت إليها الرؤيتان و كان مصدرهــــا؛ 
العاطفة واالنفعال القلبي؛ فــ”الرؤيـــا تنبع من 
القلب ال العقل، بل تشــــّع يف غيابه وتتسع يف 
حالة الحلم والغيبوبة، وبها يرى الرايئ ما ال ميكن 
إدراكه يف حالة حضور العقل والحواس”56، ومنه، 
صوفيا  الرؤيوي،  بالخطاب  نلمس  أن  غرابة  فال 
برموزها،  الكثيفة  اللغة  تلك  شعريا،  أو  كان 
التعريف بنفسها،  التي تأىب  العميقة بدالالتهــا، 
ميتلك  ال  ملتلٍق  تتمنع عن كشف طالسمها  وقد 

شفرات خطابها.

متاهت  فقد  املضمون،  مستوى  عىل  أّما       
عريب  ابن  بشخصية  البيايت  تقّنع  حني  الرؤيتان، 
وتحدث بلسانه عن تجربة حبه، بيد أّن الفارق 
بينهام يكمن يف أن تجربة ابن عريب- فيام ذكرناه 
سابقا-، تعرّب عن حاالت نفسية روحية ارتبطت 
بنت  )نظام(  املسامة  الفتاة  أو  الشمس(  )بعني 
بها  ابن عريب وهام  أحبّها  التي  األصفهاين،  زاهر 
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اإللهي،  الحب  بفكرة  ممزوجة  تجربة  قلبه؛ 
إذ يزعم  املحبوبة،  التي تخفت يف حجاب هذه 
غري  أحد  أحب  عريب:”ما  ابن  ومنهم  املتصّوفة، 
زينب  بحب  تعاىل  عنه  احتجب  ولكن  خالقه 
سببه  الحب  أّن[  وليىل...]ذلك  وهند  وسعاد 
لذاته... محبوب  الجامل  ألّن  له،  وهو  الجامل 
الله تعاىل،  إالّ  وإّن أحببت للجامل، فام أحببت 
فإنّه الجميل، فعىل كل وجه ما متعلّق املحبة إالّ 
الله”57، بينام تحّدث البيايت يف هذه القصيدة عن 
تجربة حب ارتبطت مبحبوبته )الثورة(، التي ظّل 
ينتظرها ويالحقها، وظلت هي تتوارى، متأرجحة 
وبني  والحياة  املوت  بني  وعدمه،  املجيء  بني 

الحياة و املوت.

 البيايت و متّثل تجربة الحالج:

حضورها  لها  التي  الصوفية  التجارب  من       
البارز بالتجربة الشعرية البياتية، تجربة الصويف 
الذي«تعّذب  الحالّج58ۖ(  منصور  بن  )الحسني 
معاناة  بأن  منه  إميانا  فكرته  سبيل  يف  وصلب 
الذي  هو  الفكرة  سبيل  يف  واالستشهاد  العذاب 
مينح الفكرة وصاحبها معا البقاء والخلود، وكانت 
وقد  كفاحه«59،  يف  الحالج  سالح  هي  الكلمة 
بقصيدة  تجربته  وخّص  بشخصه  البيايت  تقّنع 
من ست  تشكلت  التي  الحالج(  )عذاب  مطّولة 

مقطوعات شعرية:                              

 - فسيفساء   - الكلامت  حول  رحلة   - )املريد 
املحاكمة - الصلب - رماد يف الريح(

      يحاول البيايت من خالل هذه املقطوعات أن 
يتمثّل بشعره تجربة هذا املتصّوف، حيث يعمد 
إىل مزج سامتها وأبعادها مبالمح ومرامي تجربته 
املعارصة ال سيام ما يالمس منها البعد السيايس 
الطبقات  ألفراد  االجتامعي  الواقعي  والجانب 

بالجانب  يهتم  مل  فالبيايت  واملقهورة؛  الكادحة 
بجانبه  اهتّم  وإمّنا  الصويف،  الخطاب  الّديني من 
للتعبري  لديه”إسرتاتجية  ميثّل  الذي  األيديولوجي 
الثورة والتحّرر االجتامعي،  تنطلق نحو مفاهيم 
وتغيري الواقع”60، وملّا ملس ذلك بالخطاب الصويف 
عىل  عكف  للفقراء،  نصريا  كان  الذي  للحالّج، 
لعنارص  بشكل«أتاح  بشعره،  تجربته  استدعاء 
التجربتني أن يندمجا وأن يتفاعال ويتحاورا بشكل 
نام خالق... بحيث نحّس أن هــذا امللمح أو ذاك 
وأن  بيايت  ملمح  هو  ما  مبقدار  حالجي  ملمح 
انتامئه  الطرفني ليس بأوىل من  انتامءه إىل أحد 

إىل اآلخر.«61 

    وبهذا، تكون العالقة بني التجربتني الحالجية 
و البياتية، تنبني”عىل عالقة جدلية وجاملية بني 
مأساة الشاعر ومأساة الحالج، تعمق يف وجداننا 
املتكررة  احباطاته  العرص”62 و  اإلحساس بهموم 

عرب العصور.

    وقد هيّأ التامزج بني أبعاد تجربتي الحالّج و 
البيايت إىل مشرتك لفظي داليل، ناهيك عن تداخل 
الخطاب  نصوص  من  العديد  عليه  دلّت   ، قويل 
الشعري البيايت، ومن ذلك ما تبوح به املقطوعة 

الشعرية الثانية )رحلة حول الكلامت(:       
ما أْوَحش الليل إذا ما انطفأ املصباح 

 وأكَلْت خبَز الجياعِ الكادحني زُمُر الذئاب
 وَصائدو الُذباب 

وخّربْت َحِديقَة الصباح 
 الُسحُب السوداُء واألمطاُر والريّاح

 وأوحَش الخريُف فوق هذه الِهَضاب
خامئَل  يِف  الزَّقوم،  َشَجِر  عروِق  يف  يَدّب  وُهو   

الَضَباب
يا ُمْسِكِري ِبُحِبه
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ُمَحرْيِي يِف ُقرِبه 
يا ُمغلِق األبَْواب

الُفقَراء َمنُحوين هذه األَساَمل
وَهذه األقوال 

َنوات املَوت والِحَصار63 َفُمّد يِل يَديْك َعرْب َسَ

   يكشف البيايت/ الحالّج من خالل هذه املقطوعة 
عن الحال املزرية التي آلت إليها حياة الفقراء، 
فهم وسط عامل موحش جائر مل يحظوا فيه برغيف 
خبز، وأرض جدب يباب أىب الخريف أن يُبارَحَها 
فقرر  أرجاَءها،  الخراُب  وعّم  االخرضاُر  فغادرها 
الحــــــالّج يف هذه الحال أن يتبّنى قضية هؤالء 
لنرصتهم،  نفسه  يَِهَب  وأن  املقهورين  الفقراء 
عبارة  للنّص  املتلّفظ  بوصفه  البيايت  يدرج  وهنا 

للحالّج، فيتوّحد الصوتان ومتتزج الرؤيتان:

                   يا ُمْسِكِري ِبُحِبه

                   ُمَحرْيِي يِف ُقرِبه64 

وهي استدعاء شبه حريّف لعبارة الحالّج:

“يا َمن أسَكرين بحبِه، وَحريين يف ميادين قُربه”65.

     بيـد أن مراد الحالّج باملُْسِكر هنا ليس مبراٍد  
الصفاء  إىل  منفذ  الصويف  لدى  فالَسَكُر  للبيايت، 
مأساة  من  انفالت  الشاعر  عند  بينام  الروحاين، 
الواقع و سوداويته والبحث عن عامٍل مثايل، بديٍل، 

للواقع الفّج الذي تحياه الذات الشاعرة. 

   وتيش املقطوعة الرابعة )املحاكمة( باملواجهة 
الجائر،  الحاكم  عىل  املبارش  والتمرّد  العلنية 

مضطهد الفقراء الضعفاء:
                   بحت بكلمتي للسلطان

                   قلت له : جبان
                   ومنت ليلتني 

                   حلمُت فيها بأيّن مل أعد لفظني

                   توّحَدْت 
                   تَعانَقْت

                   وباَركْت – أنَت أنَا
                   تعاستي

                   ووحشتي66

      الشك أن البيايت ميرر من خالل هذا املقطع 
الذي  العام  للمبدأ  الصويف،  الشعري وعرب قناعه 
النضال  إنه  الشعري؛  مبقوله  وانتهجه  به  التزم 
يف سبيل السالم، إنّه الرفض والتمرّد والثورة ضد 
جحافل الرش؛ فوظيفة الشاعر الحقيقي- برأيه- 
هي التعبري عن قضايا األمم املقهورة و تطلعاتها 
اإلنسان  ظلم  ضد  الثورة  هي  األزمنة،  كل  عرب 
ليس  “فالشعر  العصور؛  كل  عرب  اإلنسان  ألخيه 
أداة يف يد السلطان، بل هو ما يجب أن يكون 
عليه، وسيلة للتعبري عن تجربة اإلنسان املعارص، 
ويجب أن يوظف كسالح لتغيري الواقع املوضوعي 

املعارص، ويرتّسم مخططا ملستقبل اإلنسان”67.

الحقيقي  الشاعر  وظيفة  هي-إذن-  تلك       
التي ال ميكنه أن يجّسدها، دون أن يدرك معنى 
أن”الفنان  يف  معناه،  البيايت  حّدد  الذي  االلتزام، 
مطالب من أعامق أعامقه أن يحرتق مع اآلخرين 
الضفة  الوقوف عىل  أّما  يحرتقون.  يراهم  عندما 
فليس  الكهنوتية،  الصالة  يف  واالستغراق  األخرى 

من صفات الفنان الحقيقي.”68

هذه  من  األخرية  بالكلامت  نستشعر  و     
املقطوعة ) توحّدت/ تعانقت/ وباركت أنت أنا( 
-كام  وتشري  الحالّج،  نظمها  أبيات  ملعاين  صدى 
واالتحاد(؛  الحلول   ( معنى  إىل   - الذكر  أسلفنا 

بتصيري الذاتني واحدة:

مازَجْت روُحَك روِحـي         فـي ُدنـّوِي وِبعـاِدي
 فـأنـا أنت كمـا أنـ            نّك أنســي وُمـراِدي69
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    ويتكرر املعنى ذاته يف قوله:

أنـا أنت  بـال شـٍك       فسبحـانَك ُسبحـانـي
وتـوحيدَك توحيـدي       وعصيـانُك عصيانِـي70

الشعرية  املقطوعة  إىل  انتقلنا  ما  وإذا       
املشهد  عىل  وقفنا  الّريح(  يف  السادسة)رماد 
األخري من مأسـاة الحالّج، بعد أن ُصلِب ثّم أُْحرِق 
يجّسد  شعري  َمشهٌد  الريح،  يف  وُذِري  جثامنُه 
وبأدق تصوير لفظي جسامة املعاناة واآلالم التي 

تكبّدها ِقَناُع البيايت:
                   عرش ليال وأنا أكابد األهوال 

                   وأعتيل صهوة هذا األمل القتال 
                   أْوَصال جسمي َقطَّعوها

                   أحرقوها
                   نرثوا رمادها يف الريح

                   دفاتري تناهبوا أوراقها
                   وأخمدوا أشواقَها71

   و تستوحي أسطر هذا الشاهد )أوصال جسمي 
الريح(  يف  رمادها  نرثوا  أحرقوها/  قطّعوها/ 
صلبه  ليلة  قالها  قد  الحـالج  أّن  يُعتقد  كلامٍت، 

وهو بسجنه:

          “إين أُخذت وُحبست وأُحرضت وُصلبُت 
الذاريات  السافياُت  واِحتملت  وأُحرقت  وقُتلت 

أَجزايئ”72

حياة  طالت  التي  املأساة  هذه  أّن  بيد         
إزهاق  يف  تفلح  مل  املضطهدين،  حليف  الحالج، 
روحه وإخامد ثورتها، وإمّنا ستظّل أوصاُل جسمه 
سامدا لبذرة تنمو وتتجدد إىل األبد حتى يُزَهق 

الباطل وتَُدان ِقوى الظُلِم واالّضِطَهاد:
أوصاُل ِجْسِمي أصبحت َساَمْد

 يف غابة الرَّماد 

ستكربُ الغابُة، يا معانقي
 و عاشقي 

 ستكرب األشجاُر
 َسَنلَتِقي بَعد َغٍد يف َهيكَِل األَنَْوار

فالَزيُت يف املِْصبَاِح لَْن يَِجّف، واملَْوِعد لن يفوت 
                   والجريح لن يربأَ، والبَْذرَُة لَن مَتُوت73

     و لعل البيايت يقصد من خـالل هذا التعبري، 
مفهوم الثورة ووهجها الذي لن ينطفئ بإزهاق 
روح صاحبها أو حياة الكلمة التي تحمل معاين 
الثورة؛ ذلك السالح الذي ال ميكن الفتك به و إن 

أخمدت أيدي البطش صوَت قائِــلها.

     و يحيلنا الشاهد الشعري عىل أبيات للحالج 
قالها متحّديا أعداءه الذين أدنوه افرتاًء وصلبوه 
ظلام؛ بأّن املوت حياة لروحه وبعث متجدد لها:  

أُقُتلوين يـا ثُقـايت         إّن يف َقتيل حيـايت
وماميت يف حيـايت         وحيايت يف ممـايت74

     ما ميكن اإلشارة إليه يف ختام هذه القصيدة؛ يف 
سياق مقارنتها مع القصيدة السابقة، من حيث 
التجربة  ملعطيات  الشاعر  ومتثّل  تعبري  طريقة 
)عذاب  البيايت  قصيدة  أّن  يتّضح  بهام،  الصوفية 
الدين  )محيي  أكّد  حسبام  جاءت–  الحالج(، 
صبحي( يف كتابه )الرؤيا يف شعر البيايت(- أضخم 
تعبريها  طريقة  أّن  بيد  كشفا75،  وأوضح  بناء 
إىل  جنحت  الصوفية،  التجربة  ملعطيات  ومتثّلها 
البساطة والوضوح، إىل درجة أن القارئ ال يجد 
هذه  صاحب  البيايت  قناع  عىل  تعرّفه  يف  عنتا 
عىل  هذا  ملعطياتها،  فهمه  عن  ناهيك  التجربة، 
خالف قصيدة الشاعر )عني الشمس(، التي متثّل 
فيها البيايت التعبري الصويف بطريقة أشد خصوصية، 
فقامت عىل شء من اللبس و الغموض، الذي ال 
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ميكن للقارئ إزالته دون فهم وإدراك للمصطلح 
الصويف عند ابن عريب. 

      صفوة القول: نعتقد أن الشاعر عبد الوهاب 
رؤيا  القصيدتني  هاتني  خالل  من  قّدم  البيايت، 
إبداعية، شعرية صوفية، ناضجة؛ حيث استطاع 
التجربة  معطيات  متثّل  يحسن  أن  من خاللهام، 
رؤيته  يجّسد  وأن  وأحداثها،  برموزها  الصوفية، 
الشعرية الخاّصــــة ويوفّق إىل حّد ما يف التعبري 
عن كل ما يعتلج يف داخله من هواجس وهموم 

أدونيس: الّصوفيّة والسوريالية، دار الساقي، ط03، 	 
دت.

يف 	  والشاعر  الصويف  بني  الرؤيا  بوزيان:  أحمد 
الثقافية،  التجربة الشعرية املعارصة، مجلة عامن 

ع132، أمانة عامن الكربى، األردن. 
األثر 	  والتصّوف،  الشعر  منصور:  محمود  إبراهيم 

املعارص)1995-1945(،  العريب  الشعر  يف  الصويف 
دار األمني للنرش.

املعارص، 	  العريب  الشعر  اتجاهات  عبّاس،  إحسان 
سلسلة عامل املعرفة، الكويت، 1978. 

يف 	  وجاملياته،  التصّوف  تجليات  جمعة:  حسني 
العرب،  الكتاب  اتحاد  والفاريس،  العريب  األدبني 

دمشق، 2013.
الفكر، 	  دار  املقّدمة،  الرحامن:  عبد  خلدون  ابن 

سوريا.
رجاء عيد: لغة الشعر، منشأة املعارف باألسكندرية، 	 

دط، دت.
عبد 	  لرحيل  الرابعة عرشة  الذكرى  ريتا عوض: يف 

الوهاب البيايت...الشاعر يلتحم مبعشوقته دمشق، 
الكويت،  لدولة  اإلعالم  وزارة  العريب،  مجلة 

العدد661، ديسمرب2013م.

هذا  عرصه،  وبقضايا  الشاعرة  بذاته  ارتبطت 
سامت  من  الشعري  خطابه  أفاده  ما  غرار  عىل 
وتجربة  تجربته  بني  الفاعل  التفاعل  بذلك  فنية 
التعبريي،  واإليجاز  الداليل  كالتكثيف  التصّوف؛ 
شعراء  حرص  محورية،  فنية  سمة  عن  ناهيك 
يف  املتمثلة  تحقيقها؛  عىل  املعارصة  القصيدة 
التي  الوجدانية،  و  الغنائية  قيود  من  التخلّص 
ترّدى معها الشعر العريب؛ بتكريس مبدأ االلتزام 
االجتامعي بالقصيدة، ومن ثّم؛ الجنوح بها نحو 

املوضوعية ونزعة الحس الدرامي.

زيك مبارك: التصّوف اإلسالمي يف األدب واألخالق، 	 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، دط.

 سهيل عرويس: التصّوف بني الفقه و اإليديولوجيا، 	 
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق

عىل الخطيب: اتجاهات األدب الصويف بني الحالّج 	 
وابن عريب، دار املعارف، القاهرة.

آليات 	  و  الصويف  الخطاب  هيمة:  الحميد  عبد 
التأويل، موفم للنرش، الجزائر، 2008.

يف 	  الروحية  الثورة  التصوف  عفيفي:  العال  أبو 
االسالم، دار الشعب للطباعة والنرش، بريوت، دت.

املعارص. 	  العريب  الشعر  إسامعيل:  الدين  عز 
الفكر  دار  واملعنوية«،  الفنية  وظواهره  »قضاياه 

العريب، ط3، دت.
العربية 	  القصيدة  بناء  عن  زايد:  عرشي  عيل 

الحديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة والنرش والتوزيع، 
القاهرة ط4، 2002.

قاسم محمد عباس: الحالج، األعامل الكاملة، دار 	 
الحكمة للطباعة والنرش، ط2، 2005

عبد 	  تح:  القشريية،  القشريي:الرسالة  القاسم  أبو 
الحليم محمود ومحمود بن الرشيف، مطابع دار 

الشعب، القاهرة،1989م.
تص: 	  التصّوف،  أهل  ملذهب  التعرّف  الكالباذي: 

قامئة املصادر واملراجع:
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 -

القاهرة،  الخانجي،  مكتبة   ، أريري  رجون  أرث 
ط02، 1994م.

 - لطيفة إبراهيم برهم: دراسات يف نقد النقد، دار 	 
الينابيع، دمشق، ط01، 2009.

- محيي الدين بن عريب: ديوان ترجامن األشواق، 	 
داراملعرفة،  املصطاوي،  الرحمن  اعتناء:عبد 

بريوت،ط1، 2005.     
شمس 	  أحمد  مراجعة:  املكية،م3،  الفتوحات   -

الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1،1999.
معجم 	  املهندس:  وكامل  وهبة  مجدي   -  

مكتبة  واألدب،  اللغة  يف  العربية  املصطلحات 
لبنان، بريوت، ط02، 1984م.

الرتاث 	  يف  األدب  الخفاجي:  املنعم  عبد  محمد   -
الصويف، مكتبة غريب، دط، دت.

البيايت 	  الخطاب  حسانني:  عىل  مصطفى  محمد   -
القاهرة،  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  الشعري، 

ط1، 2009م.
البيايت، دار 	  - محي الدين صبحي: الرؤيا يف شعر 

ط1،  العراق،  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون 
1987م.

- محمد إبراهيم الفيومي: الشيخ األكرب ابن عريب، 	 
صاحب الفتوحات املكية، الدار املرصية اللبنانية، 

د ط، د ت.
- محمد رضوان: مملكة الجحيم )دراسة يف الشعر 	 

العرب  الكتاب  اتحاد  منشورات  املعارص(،  العريب 
دمشق، 2001.

- محمد عزّام: الحداثة الشعرية، منشورات اتحاد 	 
الكتّاب العرب، دمشق،1995م.

العرب 	  الشعراء  موسوعة  البعييني:  نجيب   -
املناهل،  دار  ومختارات،ج1،  دراسات  املعارصين، 

بريوت، ط1، 2009م.
الحوار 	  دار  والتصوف،  الشعر  سليطني:  وفيق   -

للنرش والتوزيع، سوريا، الالذقية، ط1، 2013. 
م2، 	  الشعرية،  البيايت:األعامل  الوهاب  عبد   -

املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1995م. 
- ديوان البحرتي، 1/ص 209. 	   17

تص:  التصّوف،  أهل  ملذهب  التعرّف  الكالباذي:   -  1
أرث رجون أريري ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط02، 

1994م، ص5.
عبد  تح:  القشريية،  القشريي:الرسالة  القاسم  أبو   -  2
دار  مطابع  الرشيف،  بن  ومحمود  محمود  الحليم 

الشعب، القاهرة،1989م، ص466.
- ينظر: أبو العال عفيفي: التصوف الثورة الروحية يف   3
للطباعة والنرش، بريوت، دت،  االسالم، دار الشعب 

ص34-29.
4  - مجدي وهبة وكامل املهندس: معجم املصطلحات 
العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بريوت، ط02، 

1984م، ص 228.
-  عىل الخطيب: اتجاهات األدب الصويف بني الحالّج   5

وابن عريب، دار املعارف، القاهرة،  ص11

الفكر،  دار  املقّدمة،  الرحامن:  عبد  خلدون  ابن   -  6
سوريا، ص497.

الرتاث  يف  األدب  الخفاجي:  املنعم  عبد  محمد   -  7
الصويف، مكتبة غريب، دط، دت، ص07.

- زيك مبارك: التصّوف اإلسالمي يف األدب واألخالق،   8
دط،  القاهرة،  والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة 

دت، ص69.
الرتاث  يف  األدب  الخفاجي:  املنعم  عبد  محمد   -  9

الصويف، ص07. 
- إبراهيم محمود منصور: الشعر والتصّوف، األثر   10
الصويف يف الشعر العريب املعارص)1945-1995(، دار 

األمني للنرش، ص21.
- سهيل عرويس: التصّوف بني الفقه و اإليديولوجيا،   11

ص25.

الهوامش
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يف  وجاملياته،  التصّوف  تجليات  جمعة:  حسني   -  12
العرب،  الكتاب  اتحاد  والفاريس،  العريب  األدبني 

دمشق، 2013، ص34.
- املرجع نفسه، ص 17.  13

14  ينظر: وفيق سليطني: الشعر والتصوف، دار الحوار 
 ،2013 ط1،  الالذقية،  سوريا،  والتوزيع،  للنرش 

ص09. 
يف  والشاعر  الصويف  بني  الرؤيا  بوزيان:  أحمد   -  15
الثقافية،  عامن  مجلة  املعارصة،  الشعرية  التجربة 

أمانة عامن، األردن،ع132، ص04 
- املرجع نفسه، ص05.   16

- وفيق سليطني: املصدر السابق، ص12-11.   18
- لالستزادة ينظر: وفيق سليطني: الشعر والتصّوف،   19
والسوريالية،  الّصوفيّة  أدونيس:  وينظر:  ص96-9. 

ص9- 139.
     ينظر: عبد الحميد هيمة: الخطاب الصويف و آليات 
التأويل، موفم للنرش، الجزائر، 2008، ص162-157.

- ينظر: حسني جمعة: تجليات النصوف وجاملياته،   20
ص143.

دار  والسوريالية،  الّصوفيّة  أدونيس:  ينظر:   -  21
الساقي، ط03، دت، ص25-22

البيايت)1926 - 1999(  الوّهاب  *-عبد   22
عىل  منها  تحّصل  يف بغداد،  :شاعر عراقي ولد 
سنة  1950،  وآدابها  العربية  اللغة  شهادة 
ثم  بني)1953-1950(،  ما  مدرسا  واشتغل 
الثقافة  عام 1954 مع مجلة  الصحافة  مارس 
كام  وظيفته،  عن  وفصل  أغلقت  الجديدة لكنها 
ذلك  بعد  سافر  الوطنية،  مواقفه  بسبب  اعتقل 
زار االتحاد  القاهرة،  إىل سوريا ثم بريوت ثم 
واشتغل  عامي 1959 و 1964،  بني  السوفيتي ما 
أستاذاً يف جامعة موسكو الحكومية، ثم باحثاً علمياً 
يف معهد شعوب آسيا، كام زار معظم أقطار أوروبا 
عام  املعلمني  بدار  التحق  الرشقية والغربية. 
مثل:  العراق،  يف  املعلمني  كبار  عىل  ودرس   1944
الفتاح  عبد  اللغوي مصطفى جواد واملؤرخ  املؤرخ 
الرسنجاوي، ومحمد مهدي البصري.  و هناك تعرف 

السياب وسليامن  شاكر  املالئكة وبدر  نازك  عىل 
العيىس.

    يف سنة 1963 أسقطت عن البيايت الجنسية العراقية، 
ورجع إىل القاهرة 1964 وأقام فيها إىل عام 1970.

واسمى  إسبانيا،  أقام يف   )1980-1970( الفرتة  ويف 
هذه الفرتة باملرحلة االسبانية يف شعره، حيث صار 
وكأنه أحد األدباء اإلسبان البارزين، إذ كان معروفا 
عىل مستوى رسمي وشعبي وترجمت دواوينه إىل 
اإلسبانية، بعد حرب الخليج 1991 توجه إىل األردن 
الزمن شارك فيها بعدد من  وأقام بعامن فرتة من 
األمسيات واملؤمترات ثم سافر إىل بغداد حيث أقام 
فيه 3 أشهر ثم غادرها إىل دمشق واقام فيها حتى 

وفاته عام 1999.
23  - نقال عن حوار أجراه أسعد الجبوري مع البيايت: 
عبد  عنوان:  تحت  األخبار،  بجريدة  نّصه  ينظر 
من  جزء  الخصوم  من  االنتقام  البيايت:  الوهاب 
http://www. اآليت:  الرابط  عىل  الشعري،  اإلبداع 

 251513/al-akhbar.com/node
نقد  يف  دراسات  برهم:  إبراهيم  لطيفة  ينظر:   -  24

النقد، دار الينابيع، دمشق، ط01، 2009، ص20.
البيايت  الخطاب  حسانني:  عىل  مصطفى  محمد   -  25
القاهرة،  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  الشعري، 

ط1، 2009م، ص380.
دار  البيايت،  شعر  الرؤيا يف  الدين صبحي:  محي   -  26
ط1،  العراق،  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون 

1987م، ص36.
ۖ- الرؤيــا التي توحي باملحسوس الحي، كام توحي   27
بالنموذج البديئ واملثايل والروحي، رؤيا ذات نظرة 
ويشمل  املايض  يفرس  الحياة،  من  وموقف  شاملة 
ومنفذ  املعارص،  الشعر  عامد  والرؤيا  املستقبل. 
يطّل بها الشاعر عىل عامل خفي عن طريق املعرفة 
غري  معريف  كبعد  اإللهام  عىل  معتمدا  الحدسية 
للعقل، بتحويل ما هو ذايت إىل موضوعي،  خاضع 
والفوض  هندسة  إىل  الهالمي  ماّدي  إىل  الروحاين 
نفسه،  الدين صبحي:املرجع  نظام.ينظر:محيي  إىل 
ص21-22، وينظر: أحمد بوزيان: الرؤيا بني الصويف 
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والشاعر يف التجربة الشعرية املعارصة،ص06
العريب  الشعر  اتجاهات  عبّاس،  إحسان  ينظر:   -  28
 ،1978 الكويت،  املعرفة،  عامل  سلسلة  املعارص، 

ص129. 
ص  والتصّوف،  الشعر  منصور:  محمود  إبراهيم   -  29

.170-169
البيايت  الخطاب  حسانني:  عىل  مصطفى  محمد   -  30

الشعري، ص 380.
- ينظر: عز الدين إسامعيل: الشعر العريب املعارص،   31

ص415 .
ابن عريب،  بن محمد  بن عيل  ابن عريب: محمد   -  32
أبو بكر الحامتّي، الطايئ، األندليس، لقب  بـ«محيي 
الدين« باعتبار مصّنفاته التي بلغت نحو أربعامئة 
ابن رُساقة، ولد يف  باسم  باألندلس  كتاب، ويعرف 
مرسية باألندلس، وانتقل إىل إشبيلية، ثّم قام برحلة 
إىل املرشق العريب فزار الشام وبالد الروم والعراق 
والحجاز أنكر عليه أهل الّديار املرصية« شطحات« 
صدرت عنه فعمل بعضهم عىل إراقة دمه، فحبس 
ثّم أطلق رساحه، فاستقّر يف دمشق، وتويف بها، قربه 
جبل  باسمه يف سفح  يعرف  بالصالحية يف مسجد 

قاسيون. 
       ينظر: ديوان ترجامن األشواق، اعتناء:عبد الرحمن 
املصطاوي، داراملعرفة، بريوت،ط1، 2005، ص11.     
رستم  بن  زاهر  شجاع   أيب  بنت  الشمس:  عني   -  33
عريب:«بنت  ابن  فيها  قال  األصفهاين  الرجا  أيب  بن 
املََحارِض  وتزين  النظر،  تقيّد  هيفاء،  طفيلة  عذراء 
وتلّقب  بالنظام  تسّمى  املناظر،  وتحرّي  واملُحارض، 
العاملات  العابدات  من  والبها،  الشمس  بعني 
البلد  الحرمني، وتربية  الزاهدات شيخة  السائحات 
األمني األعظم... ]ويستطرد القول مشريا إليها بنظم 
يف  نظمنا  من  فقلدناها  األشواق[  ترجامن  ديوان 
هذا الكتاب أحسن القالئد بلسان النسيب الرّائق، 
بعض  ذلك  يف  أبلغ  ومل  الالئق.  الغزل  وعبارات 
وّدها،  كريم  من  األنس،  ويثريه  النفس،  تجده  ما 
وقديم عهدها، ولطافة معناها، وطهارة مغناها. إذ 
هي السؤال املأمول، والعذراء البتول، ولكن نظمنا 

فيها بعض خاطر االشتياق.« ينظر: ديوان ترجامن 
األشواق، ص 21- 24.  

- ينظر: ريتا عوض: يف الذكرى الرابعة عرشة لرحيل   34
مبعشوقته  يلتحم  البيايت...الشاعر  الوهاب  عبد 
دمشق، مجلة العريب، وزارة اإلعالم لدولة الكويت، 

العدد661، ديسمرب2013م، ص90.
ما  عريب:  ابن  ومنهم  املتصوفة  لدى  التجيّل   -  35

ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. 
م2،  الشعرية،  البيايت:األعامل  الوهاب  عبد   -  36
1995م،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة 

ص225. 
البيايت،  شعر  يف  الرؤيا  صبحي:  الّدين  محيي   -  37

ص311.
املعارف  منشأة  الشعر،  لغة  عيد:  رجاء  ينظر:   -  38

باألسكندرية، دط، دت، ص356.
- سهيل عرويس: التصوف بني الفقه واإليديولوجيا،   39

ص 100.
- ينظر: حسني جمعة: تجليات التصّوف وجامليته   40

يف األدبني العريب والفاريس، ص147.
- محمد إبراهيم الفيومي: الشيخ األكرب ابن عريب،   41
صاحب الفتوحات املكية، الدار املرصية اللبنانية، د 

ط، د ت، 53.
- ديوان ترجامن األشواق، ص102.  42

- الديوان نفسه، ص 103  43
- الديوان نفسه، ص103-102.  44

- الديوان نفسه، ص24.  45

- الديوان نفسه، ص15.  46
- ديوان ترجامن األشواق، ص 201.  47

- األعامل الشعرية، م2، ص226.  48
- ينظر: ديوان ترجامن األشواق: ص 74 وص 227.  49

)الغزالة(  رمز  إىل  ابن عريب  بها  أشار  - هي معان   50
وأرسار  إلهية،  وأنوار  ربانية،  )معارف  بشعره: 

روحانية...(
م2،  الشعرية،  البيايت:األعامل  الوهاب  عبد   -   51

ص227-226.
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52  - ينظر: ديوان ترجامن األشواق، ص 202.
- األعامل الشعرية، م2، ص229.  53

- ريتا عوض: يف الذكرى الرابعة عرشة لرحيل عبد   54
دمشق،  يلتحم مبعشوقته  البيايت...الشاعر  الوهاب 

ص95.
ينظر: رجاء عيد: لغة الشعر، ص363.  55

- أحمد بوزيان: املرجع السابق، ص04.   56
- ينظر: محي الدين بن عريب: الفتوحات املكية،م3،   57
مراجعة: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1،1999،ص489.
البيضاوي،  حّمى  بن  الحسني  بن  املغيث  أبو   -ۖ  58
عام  حوايل  ولد  فاريس،  ومتكلّم  متصّوف 
من  البيضاء  من  بالقرب  الطور  يف  244هـ/858م 
أعامل فارس، وقد قىض الحالّج أعواما يف خلوة مع 
شيوخ الصوفية أمثال عمرو امليك والجنيد، ثم انفصل 
عنهم وخرج إىل الدنيا يدعو إىل الزهد والتصّوف، 
اتهمه املعتزلة بالشعوذة، أمر بقتله بعد محاكمة 
القايض  أقرّها  فتوى  مبقتىض  أشهر  سبعة  دامت 
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تتغلب  املعارص حيث  العامل  يف  اللغات  تتنافس 
واللغة  الضعيفة.  اللغة  القوية عىل  اللغة  وتؤثر 
العربية تتميز بأنها لغة غنية باملرتادف وحصيلتها 
اللغوية، فهناك مرتادفات تامة وغري تامة أي الفرق 
بني هذا الرتادف قد يزيد أو ينقص، فالرتادف هو 
من ميزة اللغة العربية وليس الرتادف عيب من 
اللغة  يكون من ضعف  قد  ولكن  اللغة.  عيوب 
االصطالح  مقابل  املرتادفات  من  عددا  وضع  إذا 
األجنبي الواحد، ألنه يؤدي ويفرس مبعان مختلفة 
بخزانة  معرفة  عندهم  ليس  الذين  أولئك  من 

ألفاظ اللغة العربية.

وكذلك توجد يف اللغة العربية لهجات مختلفة مبا 
فيها اللهجات يف الفصحى واللهجات يف العامية 
حيث إنها اللغة الرسمية يف إثنني وعرشين بلدة 
العربية  البلدان  هذه  وكل  األوسط،  الرشق  يف 
التعددية قد  مستقلة بحكومتها وإدارتها. فهذه 
تؤدي عند وضع املقابالت العربية للمصطلحات 
توجد  ال  عندما  العامية  اختيار  إىل  األجنبية 
اللغة العربية الفصحى. ويف  مقابالت مبارشة يف 
عربية  بلدة  اللغة يف  علامء  يضع  األحيان  بعض 
أو  الفصحى  اللهجة  من  املصطلح  أو  اللفظ 
ولكن  بلدته  يف  الشائعة  أو  املستخدمة  العامية 

لعل هذا االصطالح غري معروف أو يكون غريبا يف 
دول عربية أخرى، فال تقبله هذه الدول العربية 
وتضع أو تستبدل بألفاظ محلية أخرى مألوفة يف 
الدكتور نارص  الحقيقة يشري  بلدتهم. وإىل هذه 
التعريب  عن  يتكلم  عندما  السويدان  محمد 

بقوله:

اللفظ  يختار  قد  عريب  بلد  يف  املعرب  أن  »كام 
يف  أكرث  املستخدمة  الفصحى  اللهجة  حسب 
دارجة  غري  األلفاظ  هذه  تكون  وبالتايل  بلده. 
بسهولة  تقبلها  يتم  فال  أخرى  عربية  دول  يف 
وتستبدل بألفاظ محلية أخرى وهذا ما يعرف يف 
ازدواجية  أو  اللغة  )ازدواجية  اللغوية  الدراسات 
التامة  املعرفة  يتطلب  األمر  فإن  لذا  اللسان(. 
هو  لغته  يف  املعرب  ضعف  ألن  العربية  باللغة 
يف  الفاحشة  األخطاء  ظهور  يف  يسبب  الذي 
اللغة  وصف  ميكن  ال  فإنه  هنا  ومن  التعريب. 
العربية بالعجز عن استيعاب املفاهيم الجديدة 
قبل الغوص يف أعامقها واستخراج كنوزها. ومن 
املهم يف هذا الصدد استيعاب ما جاء يف الرتاث 
العرب  العلامء  وضع  فقد  الفاظ.  من  العريب 
املسلمون مصطلحات يف مختلف مجاالت العلم 
واملعرفة تزخر بها كتب الرتاث، غري أن املالحظ 

توحيد المصطلحات وسالمة 
اللغة العربية

د. علي نوفل ك.
 األستاذ المساعد ورئيس القسم، قسم دراسات الماجستير

 والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، كيراال، الهند



75

أن الرجوع إليها ال يتم مبا فيه الكفاية لالستفادة 
منها، بدال من طرح تسميات جديدة أو استعارة 
يف  نجد  املثال  سبيل  وعىل  أجنبية.  مصطلحات 
من  حشدا  للخوارزمي  العلوم(  )مفاتيح  كتاب 
الصطلحات يعد باملئات يف الدين واألدب والطب 
والصيدلية وغريها. كام نجد أيضا كتابا آخر زاخرا 
يف  العلوم  )جامع  وهو  وتعريفها  باملصطلحات 
العلامء(  بدستور  امللقب  الفنون  اصطالحات 
إىل  أحوجنا  فام  نكري.  األحمد  القايض  ألفه  قد 

الرجوع إىل تراثه واالستفادة منه«1.

العربية   اللغة  حصيلة  خزانة  إىل  يشري  وهو 
والرضورة إىل رجوعها واالستنباط منها قبل اللجوء 
من  ونقحرتها  واملصطلحات  األلفاظ  اقرتاض  إىل 
أصالة  ضعف  إىل  تؤدي  ألنها  األجنبية،  اللغات 

اللغة العربية.

لها  توضع  التي  األجنبية  اللغة  يف  والرتادف 
ازدواجية  يف  تسبب  أيضا  العربية  املقابالت 
املصطلحات العربية، ألنه يف بعض األحيان بقلة 
ألفاظ  بأنها  تفهم  لعلها  املصدر  لغة  يف  اإلملام 
فيضعون  مرتادفات  أنها  يعرفون  وال  مستقلة 
املقابالت لكل منها. فيتعدد املصطلحات ملفهوم 
اإلنجليزية  بني  اختالف  هناك  أن  فمثال،  واحد. 
تختلفان  الربيطانية وهام  واإلنجليزية  األمريكية 
يف بعض مفرداتهام. فعىل املرتجم أن يعرف هذه 
االختالفات بني اللغات وإال ليضع مقابلتان ملفهوم 
لغة  ضعف  إىل  تؤدي  التعددية  وهذه  واحد. 
الضاد وفشل شأنها، فعىل مسؤويل دول العربية 
أن يتقدموا إىل األمام ألن يقوموا بخطوات قيمة 
من  وسالمتها  العربية  اللغة  حفظ  سبيل  يف 
الضعف والشقاء يف ميدان منافسة اللغات عىل 

منصة العامل.

وقد خطط بعض البلدان العربية خطوات لسالمة 
قام  ما  ومنها  الحديث،  العرص  العربية يف  اللغة 
للحفاظ  قانون  بترشيع  الثورة2  قيادة  مجلس 
مبوجبه  تلتزم  التي  العربية  اللغة  سالمة  عىل 
وشبه  الرسمية  الدوائر  من  يتبعها  وما  الوزارات 
الرسمية واملؤسسات واملصالح والرشكات العامة 
وكذلك الجمعيات والنقابات واملنظامت الشعبية 
واعتامدها  العربية  اللغة  سالمة  عىل  باملحافظة 
يف وثائقها ومعامالتها وذلك بجعل اللغة العربية 

وافية باغراضها القومية والحضارية. 

للعناية  مخلصة  محاولة  القانون  هذا  كان 
التزام  تستوجب  كانت  التي  العربية  باللغة 
الجهاتالرسمية وشبه الرسمية واملصالح والرشكات 
واملنظامتالشعبية  والنقابات  والجمعيات 
واعتامدها  العربية  اللغة  سالمة  عىل  باملحافظة 
يف وثائقها وعامالتها.وقد تم تشكيل هذا القانون 
يف  العراقي  العلمي  املجمع  اقرتحه  ما  عىل  بناء 
واستجابة  باللغةالعربية  للنهوض  خطة  نطاق 

لتوجيهات مجلس قيادة الثورة3.

الرتبية  عن  املسؤولة  الجهات  تستوجبالتزام  كام 
الفصيحة  واعتامد  اإلعالمربعايتها  وعن  والتعليم 
منها اداة للتعليم ولألعالم وتنمية املهاراتألدائها.
السابع  لثورة  السياسية  القيادة  كانت  لوما 
مسؤولياتهاالقومية  بعمق  تدرك  متوز  من  عرش 
العربية  اللغة  صيانة  يف  والحضارية،ومهامتها 
وملقومات  األمة  تأكيدالشخصية  باعتبارها 

ذاتها،وعامال من عوامل وحدتها.

»ملادة  هو  القانون  هذا  مادات  أهم  ومن 
الدوائر  من  يتبعها  وما  الوزارات  تلتزم  األوىل: 
واملصالح  واملؤسسات  الرسمية  وشبه  الرسمية 
والنقابات  الجمعيات  وكذلك  العامة  والرشكات 

توحيد المصطلحات وسالمة اللغة العربية
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واملنظامت الشعبية باملحافظة عىل سالمة اللغة 
وذلك  ومعامالتها  وثائقها  يف  واعتامدها  العربية 
القومية  باغراضها  وافية  العربية  اللغة  بجعل 
املؤسسات  عىل  الثانية:  واملادة  والحضارية. 
اللغة  اعتامد  الدراسة كافة  التعليمية يف مراحل 
عىل  تحرص  ان  وعليها  للتعليم  لغة  العربية 
سالمتها لفظا وكتابة وتنشئة الطالب عىل حسن 
التعبري والتفكري بها وادراك مزاياها واالعتزازبها. 
واالعالم  النرش  مؤسسات  تلتزم  الثالثة:  املادة 
التي تكون مطبوعاتها ومناهجها باللغة العربية 
ألفاظا وتراكيب  العربية  اللغة  ان تعنى بسالمة 
من  ومتكينهم  للجامهري  وتيسريها  وكتابة  نطقا 
العامية اال  فهمها عىل ان ال يجوز لها استعامل 
عند الرضورة القصوى مع السعي اىل تقريبها من 
منظمة  بها وفق خطة  الفصيحة والرتفاع  اللغة 

ومقصودة«4. 

لحفظ  العراق  دولة  من  جريئة  خطوة  وهذه 
سالمة اللغة العربية. وحقا إنها محمودة يف هذا 
املجال حيث كانت البلدان الهامة يف بداية األمر 
يف  األجنبية  اللغة  وتفضل  العربية  اللغة  تهمش 
أخرى  دول  وهناك  دولهم.  يف  هامة  مجاالت 
سبيل  يف  الجريئة  الخطوات  هذه  مبثل  قامت 
الرسمية  املجاالت  يف  العربية  اللغة  تفضيل 
بتعريب  قامت  التي  السوريا  ومنها  والقومية 
السعودية  العربية  واململكة  الجامعي  التعليم 
التي أوجبت اللغة العربية يف املجاالت الرسمية. 

توحيد املصطلح العلمي

اللغة  يف  العلمية  املصطلحات  تولدت   
العرص  يف  العلمية  الحركة  تقدم  منذ  العربية 
العلم  أنواع  مختلف  يف  رائعا  تقدما  العبايس 
يف  املعارف  هذه  العربية  واستوعبت  واملعرفة، 

عبد  حسن  محمد  الدكتور  يقول   العهد.  ذلك 
العزيز حول مساهمة علامء هذا العرص يف هذا 

املجال بقوله:

املصطلحات  العلامء  عالج هؤالء  »وقد   
ومن  املعامل،  واضح  علمي  منهج  وفق  العمية 
الخوارزمي  أبداها  التي  املالحظات  جملة 
هذا  خيوط  تتجمع  البيطار  وابن  سينا  وابن 
نبه  ولقد  املصطلح،  صياغة  يف  املتكامل  املنهج 
يتعدد  قد  الواحد  املصطلح  أن  إىل  الخوارزمي 
أنه  كام  استعامله،  مجاالت  باختالف  مدلوله 
ما  كتابه  يف  الوارداة  املصطلحات  أكرث  إىل  أشار 
هي إال أسامي وألقابا اخرتعت وألفاظا من كالم 
العجم أعربت. أما ابن سينا فقد استوىف الحديث 
أشار  أنه  كام  جامعا،  استيفاء  الوضع  طرق  عن 
إشارة مستنرية إىل ما يحدث لبعض املصطلحات 
املدلول  إىل  العام  املدلول  من  بانتقال  تغري  من 
الخاص، وارتباط هذا التغري بأهل االختصاص«5.

وضع  يف  والتعدد  االختالف  ولكن   
املصطلحات العلمية كان قليال يف العرص العبايس 
الذي حدث فيه نشاطات علمية كثريا بالنسبة إىل 
العرص الحديث الذي حدث فيه سيل املفردات 
أن  إىل  يرجع  والسبب  العلمية.  واملصطلحات 
فيام  يتعاونون  كانوا  العبايس  العرص  يف  العلامء 
فيام  واملعرفة  اآلراء  يتبادلون  كانوا  كام  بينهم 
عبد  حسن  محمد  الدكتور  يشري  وإليه  بينهم. 

العزيز عىل لسان الدكتور شوقي ضيف:

عىل  ضيف  شوقي  الدكتور  »ويستدل   
توحيد املصطلحات يف هذه الفرتة بأن مصطلحات 
سينا  البن  القانون  كتاب  يف  مثال  الطب  علم 
الدين  كانت هي نفس املصطلحات عند مهذي 
الدخوار وابن القف الدمشقيني وعند ابن رضوان 
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وابن النفيس املرصيني وعند ابن رشد وابن زهر 
األندلسيني... وبأن نفرا من العلامء كانوا يرحلون 
زمالءهم  يلقوا  يك  أخرى  بالد  إىل  بلدانهم  من 
فيام  أو  كتبهم  يف  قرروا  فيام  معهم  ويتحاوروا 
حققوا من تجاربهم عىل نحو ما صنع ابن بطالن 
طبيب بغداد، إذ رحل إىل مرص للقاء ابن رضوان 
طبيب القاهرة عام 441هـ  بعد أن كرثت بينهام 
الطب  يف  يؤلفان  فيام  واملراجعات  املراسالت 

والعلوم الحكمية«6.

»هيأ  ضيف:  شوقي  الدكتور  ويضيف   
مشارق  يف  مثمرا  خصبا  علميا  تعاونا  علم  لكل 
العامل العريب ومغاربه، فام يؤلفه عامل وينفذ إليه 
من تجارب ونتائج علمية يف أي بلد عريب يشيع 
توا يف األمة ويتدارسه أبناؤها يف كل مكان، ويبني 
فيه الخالف عىل ما أسس السالف مام أتاح لكل 
بجميع  األمة  فيه  تضافرت  إذ  نهضة كربى،  علم 

علامئها«7.

ويف رأي الدكتور شوقي ضيف أن أهم   
توحيد  أسالفنا  لزمان  العلوم  ازدهار  األسباب يف 
بني  علمية  وحدة  هيألقيام  مام  مصطلحاتها، 
علامئهم يف جميع بيئاتهم وأقطارهم، من أقىص 
إيران إىل أقىص األندلس، فمهام رشق العلم العريب 
ومهام غرب كانت مصطلحاته واحدة، وكان لذلك 
آثار بعيدة، فالعامل يف قرطبة مثال اليقرأ ما كتبه 
العامل يف القاهرة أو بغداد أو الري بايران ولكن 
ويضيف  يسهم  بل  فحسب،  الفهم  حق  يفهمه 
إىل ما يقرأ ويصبح من العلامء املشهورين يف هذا 

العلم أو ذاك يف العامل العريب.

ولكن يف العرص الحديث ال يتفق القطران   
من الدول العربية عىل املصطلحات العلمية عىل 
هذا السبيل، والسبب يرجع إىل االحتالل األجنبي 

الذي أدى إىل اختالف لغة املصدر للمصطلحات 
العلمية يف األقطار العربية، ألن بعض منهم عربوا 
أو ترجموا من اللغة الفرنسية والبعض اآلخر من 

اللغة االنجليزية. 

ولبنان  املغربية  واململكة  والجزائر  تونس  فمثال: 
بينام  الفرنسية،  عن  وعربت  ترجمت  وسوريا 
عربت وترجمت مرص والعراق واألردن والسودان 
إىل  العنارص  هذه  أدت  فقد  االنجليزية،   عن 
للمصطلحات  املختارة  الصيغ  يف  واسع  اختالف 
الغرب  ملصطلحات  املقابلة  العربية  العلمية 
العلمية، وخاصة أن هذا الصيغ ظل زمنا طويال 
عامل  كل  يتخذ  كان  األفراد،آلنه  عىل  يعتمد 
كل  لتأدية  يختار  التي  األلفاظ  يف  وموقفه  رأيه 
مصطلح، فقد يؤثر فيه التأدية عن طريق الرتجمة 
باسم عريب جامد أو مشتق أو طريق التعريب أو 
طريق النحت، ويختلف الذوق يف اختيار اللفظ 
عامل.وإىل  إىل  عامل  من  الغريب  للمقابل  املطابق 
العلمية  املصطلحات  توليد  اصبح  هذا  جانب 
عمال شاقا بانفجار العلوم واملعلومات يف العرص 
الحديث حيث حدثت سيل غزير من املفردات 

واملصطلحات يف مجال العلوم والتكنولوجيا.

وواضح مام تقدم أن وضع املصطلحات   
العلمية كان عمال شاقا منذ عرص النهضة العربية، 
وفيه إشارة إىل صعوبة توحيدها حيث يتفاوت 
علامء اللغة يف مختلف األقطار العربية يف جودتهم 
ونظريتهم وثقافتهم. ألن كل هذه األمور تسيطر 
مناهجهم  باختالف  املصطلحات  وضع  عىل 
واالشتقاق  الوضع  مثل  املصطلحات  توليد  يف 
املصطلحات  توحيد  ولكن  والتعريب.  والرتجمة 
توحيد  إىل  يؤدي  رضوري  أمر  العربية  العلمية 
العلمية والفكرية فيها.  العربية والحياة  البلدان 
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بتعريب  قامت  قد  العربية  البلدان  بعض  اللهم 
العلوم وتعريب التعليم الجامع الذي يؤدي إىل 

توحيد العلوم بتوحيد املصطلحات.

خطر التأثر من اللغات األجنبية:

وقد أظهر علامء اللغة منذ وقت مبكر   
اللغة  يف  يالحظ  الذي  األسلويب  التغري  يف  قلقهم 
العربية الحديثة. وإذا أمعنا النظر إىل الصحائف 
واملجالت وغريها من الدوريات العربية نرى فيها 
كثريا من االستعامالت التي ليس لها عهد باللغة 
العربية التقليدية أو الفصيحة. فمثال: نرى التعابري 
)يف طريقه إىل كوالالمبور متوجها لحضور املؤمتر 
العربية  ملاذا؟(  الفالن...  فالن  قال  وكذا  الكذا 
طريقه  يف  وهو  الفالن  فالن  هي)قال  الفصيحة 
إىل ممباي، متوجها لحضور... إلخ(ولكن االسلوب 
اللغة االنجليزية مبتدئا بـ  األول هو مرتجم من 
)on his way to Mumbai(وهو الدخيل طبعا.

اللغة  دخلت  عجمية  كلامت  هناك  وكذلك 
االمتثال  لعدم  نتيجة  مناسبات شتى  العربية يف 
السينام( ومنها)ارشيف  العربية،  اللغة  بأصالة 
السينام( أو)املحفوظات  وذلك يف معنى )وثائق 
القدمية(ألنه ال داعي إىل استعارة كلمة أخرى ما 
يرجع  والسبب  متوفرة.  العربية  الكلمة  دامت 
إىل تأثر اللغة العربية الحديثة باللغات األجنبية 
أبناء  بني  وخاصة  االنجليزية،  اللغة  فيها  مبا 
وتتغري،  تتأثر  أخذت  فاألسلوب  الناشئ.  الجيل 
فنظرا إىل سالمة اللغة العربية هذا ليس مرجو، 
هذه  مثل  يرتكوا  أن  العربية  اللغة  محبي  وعىل 
اللغة  تضعف  التي  واالستخدامات  االستعامالت 
العربية وتجعلها عاجزة يف تنافس اللغة العاملية.

دور املرااصد والبنوك اللغوية

املصطلحية  والهيئات  املؤسسات  نشأت  وقد 
العربية  بالدول  الحديث  العرص  يف  واملعجمية 
مظاهرا للنهضة العلمية واللغوية ووسيلة لتفعيل 
العلمي.  التقدم  ليساير ركب  العمل املصطلحي 
يقول الدكتور عبد اللطيف عبيد حول املؤسسات 
الجهود  جانب  »وإىل  الغرب  دول  يف  اللغوية 
املبذولة يف مجال البحث املصطلحي النظري، شهد 
جديدة،  مصطلحية  ألنشطة  كبريا  تطورا  العامل 
واستوجب التقدم العلمي والثقايف وبخاصة بعد 
عىل  املعلومات  تبادل  الثانية  العاملية  الحرب 
الدويل  املعلومات  مركز  فتأسس  عاملي،  نطاق 
لعلم املصطلح )انفوترم Infoterm ( عام1971م 
أوثق  تعاون  وتأمني  الجهود،  ازدواجية  لتجنب 
بني  الدويل  والتنسيق  املعنية،  الجهات  كل  بني 
يف  املركز  هذا  بعث  وقد  املصطلحية.  األنشطة 
فيينا يف إطار برنامج النظام العاملي للمعلومات 
ملنظمة  التابع  )اليونيسست(  والتقانية  العلمية 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 
وقد وجهت )االنفوترم( جهودها منذ البدء نحو 
)ترمنت  تدعى  للمصطلح  دولية  شبكة  إرساء 
Term net  ( وتهدف إىل تطوير األسس العلمية 
لوضع املصطلحات وإرساء تعاون أوثق يف مجال 
مقروء  شكل  يف  وتسجيلها  املصطلحيات  إعداد 
املصطلحية  واملعلومات  البيانات  وجمع  آليا، 

وتسجيلها ومعالجتها ونرشها”8.

مراصدا  تقتيض  أيضا  الحديثة  العربية  واللغة 
اثنني وعرشين  يف  رسمية  لغة  انها  لغوية حيث 
إنها  هذا  جانب  وإىل  األوسط،  الرشق  يف  دولة 
تستعمل يف دول عديدة ومؤسسات عديدة مثل 
التاسع  القرن  أواخر  فمنذ  دوليا.  املتحدة  األمم 
عرش أخذ األدباء واللغويون يرصدون ما طرأ عىل 
التفكري  وبدأ  الفصيح من دخيل،  العريب  اللسان 
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جامعي  لعمل  إطارا  لتكون  املجامع  تأسيس  يف 
جهة  من  العربية  اللغة  سالمة  عىل  يحافظ 
ويرثيها باأللفاظ الجديدة واملصطلحات العلمية 
عبد  الدكتور  يقول  أخرى.  جهة  من  والحضارية 
مجمع  قرارات  من  كان  وقد   « عبيد:  اللطيف 
كلمة من  تدرس كل  أن  بالقاهرة  العربية  اللغة 
الكلامت الشائعة عىل ألسنة الناس وتتبع األلفاظ 
واملجالت  الصحف  يف  إن  الشائعة،  واألساليب 
واتخاذ  والكتب،  الرسائل  أو  واإلذاعة،  واملرسح 
واالتصال  الجمهور...  عىل  تنرش  فيها  قرارات 
إلرسال  التجارة  وغرف  واملصالح  بالوزارات 
مندوب للبحث معه فيام يستعمل من العبارات 
أو  الوزارة  هذه  يف  الصحيحة  غري  والكلامت 
املصلحة إلخ... وقد رصدت املجامع العربية ويف 
مقدمتها مجمع القاهرة ومجمع بغداد ومجمع 
اللغة العربية األردين بعامن عددا كبريا مام سمي 
بـ ألفاظ الشؤون العامة أو ألفاظ الحياة العامة 
تارة أخرى، مستفيدة من  الحضارة  وألفاظ  تارة 
جهود بعض اللغويني واألدباء الذين من أبرزهم 
مقابالت  له  ووضعت  تيمور  محمود  املجمعي 
رصد  نشاط  أن  إال  معربة.  أو  فصيحة  عربية 
الواقع اللغوي قد توقف يف ايامنا هذه أو كاد يف 
حني أن االهتامم قد انصب عىل املصطلح العلمي 
والثقايف سعيا إىل تذليل صعوبة مفتعلة يف طريق 
التعريب عامة وتعريب التعليم العايل يف أغلب 

األقطار العربية خاصة«9.

لرصد  مؤسسات  تأسيس  أهمية  إىل  يشري  وهو 
نشاطات التي تبذل يف مجال املصطلحات العربية 
العربية يف  اللغة  كام يشري إىل مساهمة مجامع 

هذا املجال.

يقول الدكتور عبد اللطيف عبيد عن ظهور البنوك 

الجديدة:«وقد  املصطلحات  خدماة  يف  اللغوية 
من  املعلومات  وقواعد  املعلوماتية  تطور  أدى 
بنوك  وإنشاء  املصطلح  علم  وازدهار  جهة 
بداية  منذ  الصناعية  البلدان  يف  املصطلحات 
بعض  إنشاء  عىل  أخرى،  جهة  من  السبعينات 
العربية  األقطار  من  عدد  يف  املصطلحات  بنوك 
مام كان له دور كبري يف توفري الوعي بأهمية رصد 
املصطلحات العربية وتوثيقها وحوسبتها، ال فقط  
وإمنا  وتبادلها  واسرتجاعها ونرشها  بهدف خزنها 
يف  واستكاملها  وتحديثها  دراستها  ألغراض  أيضا 
إطار العمل املصطلحي. وهذه البنوك أو قواعد 
التي  »املعريب:  املعجمية  املعطيات  أو  البيانات 
واألبحاث  الدراسات  معهد  1978م  عام  أنشأها 
بالرباط،  الخامس  محمد  جامعة  يف  للتعريب 
)باسم(  للمصطلحات  السعودي  اآليل  والبنك 
امللك  مدينة  إطار  يف  1983م  عام  تأسس  الذي 
وبنك  بالرياض،  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد 
األردين  العربية  اللغة  مجمع  يف  املصطلحات 
املعلومات  وقاعدة  1985م،  عام  تأسست  وقد 
الرباط  يف  التعريب  تنسيق  مبكتب  املصطلحية 
التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
البنوك  هذه  وتركز  2000م.  عام  أنشأت  وقد 
وضعها  التي  املصطلحات  تخزين  عىل  األربعة 
وتضمنتها  التعريب،  مؤمترات  وأقرتها  املجامع، 
املعاجم املتخصصة األجنبية، العربية يف مختلف 
املتخصصة  واملجالت  واملرتجامت  املؤلفات 
يف  يتم  ملا  خالفا  اإلعالم،  ووسائل  والصحف 
واملصطلحية  املعجمية  املولدات  ومراصد  مراكز 
ليست  محتوياتها  أن  كام  الصناعية،  البلدان  يف 
الذي  الكايف  بالقدر  أو  بتاتا  للمسفيدين  متاحة 
والحضارية  اللغوية  العلمية  األغراض  يخدم 

القومية«01. 
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فتتطلب التنمية الدائم واملتواصلة للمصطلحات 
بنوك  قيام  ويعد  منظمة،  متابعة  الجديدة 
مجال  يف  املعارصة  التحوالت  أهم  املصطلحات 
ضبط املصطلح وتخزينه واسرتجاعه. وهذه البنوك 
أنها  املرتجمني  ملساعدة  قامت  أغلبها  أن  رغم 
املصطلحات  توحيد  قيمة يف  ساهمت مساهمة 

الحديثة وسالمة لغة الضاد يف العرص الحديث. 

وقد اتضح مام تقدم أن بنوك املصطلحات هي 
خري وسيلة لتوحيد املصطلحات الذي هو عنرص 
العرص  العربية. وخاصة يف  اللغة  هام يف سالمة 
الذي شاع فيه استخدام الحواسيب يف املجاالت 
لإلستخدام  الطرق  أسهل  من  ألنه  اللغوية. 
أن  املستحسن  ومن  واالسرتجاع.  والتخزين 
يصمم برنامج للعثور عىل ازدواجية املصطلحات 

مستخدما الحاسوب والربامج الخاصة.

املصطلحات والتعريب والوحدة العربية

تتصاحب  الثالث  اإلصطالحات  هذه   
وتتعلق فيام بينها ألن املصطلحات هي رأس املال 
يف نشاطات التعريب يف معناها الواسع وللتعريب  
دور بارز يف الوحدة العربية. والتعريب يف معنى 
املجتمع وهي  العربية يف  اللغة  آخر هو سيادة 
ال شك تؤدي إىل وحدة األمة العربية، ألن اللغة 
لها وثيقة الصلة بالثقافة والثقافة هي التي تتخذ 
اللغة  كانت  وقد  األخرى.  من  ومتيزه  املجتمع 
إىل  األمة  والثقافة االسالمية توحد هذه  العربية 
قرون طويلة واالستعامر األجنبي هو التي شتت 
ورضب  لغتهم  وضّعفت  جمعهم  وفرق  شملهم 

عىل وحدتهم. 

الدخيلة  الكلامت  سيل  يف  نرى  مام  وواضح 
واملنقحرة يف اللغة العربية املعارصة. ألن الجيل 
بدراساتهم  األجنبية  بالثقافات  املثقف  الناشئ 

اللغة  يف  والفتيهم  مهارتهم  األجنبية  الدول  يف 
األم  لغتهم  يف  جودتهم  من  أكرث  االنجليزية 
املجامع  جهود  يف  يبقي  الرجاء  ولكن  العربية. 
اللغوية واملؤسسات اللغوية التي تبذل يف مجال 
حفظ سالمة اللغة العربية، والرجاء منها أن تعيد 
بني  والتعاون  التنسيق  يف  وعنايتها  مناهجها  يف 
املؤسسات يف العامل حيث ال تتعدد املصطلحات 

ملفهوم واحد. والله هو املوفق واملستعان.

الخامتة

فاملصطلح شء يظهر مع ظهور اللغة ويتطور مع 
العريب  املصطلح  وشأن  الزمان.  عرب  اللغة  تطور 
العاملي.  اللغوي  وضعه  من  يختلف  ال  أيضا 
واللغة العربية لغة غنية باملفردات واملرتادفات. 
ويف العرص القديم كانت اللغة العربية منحرصة 
الدولة  اتسعت  ملا  ولكن  العرب  جزيرة  يف 
اإلسالمية اتسعت معها آفاق اللغة العربية أيضا. 
الجديدة  املفاهيم  العربية  اللغة  فاستوعبت 
الجديدة.  ومفرداتها  ومصطلحاتها  بألفاظها 
املصطلحات  وضع  يف  اللغة  علامء  يختلف  ومل 
الجديدة للتعبري عن املعاين الجديدة كام مل يربز 
العهد  يف  املصطلحات  ازدواجية  مشكلة  أمامهم 

االسالمي والعبايس.

الدول  عىل  العثامنيون  استوىل  وملا   
بتفضيل  العربية  عىل  الرتكية  غلبت  العربية 
الحكامء لغتهم الرتكية أكرث من العربية، وكذلك 
املستعمرين  أيدي  يف  العربية  الدول  وقعت  ملا 
عىل  واالنجليزية  الفرنسية  لغتهم  سادت  قد 
البلدان العربية. فأثرت عىل اللغة العربية حتى 
املفردات  ويستخدمون  يستعملون  العرب  أخذ 

األجنبية أثناء كالمهم وكتابتهم. 

حكم  من  العربية  الدول  استقلت  وملا   
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للنهضة  خطوات  خططوا  واملستعمرين،  األتراك 
العلوم والفنون املختلفة،  العربية وقاموا بإحياء 
العربية.  لغتهم  إىل  األجنبية  العلوم  فرتجموا 
فدخلت إىل العربية مفاهيم مختلفة من اللغات 
شأن  يف  واالزدواجية  التعدد  فربز  املختلفة 

املصطلحات العربية الجديدة.

و انفجرت العلوم واملعلومات يف القرن   
العرشين عىل املستوى الدويل. وانقرص العامل إىل 
العوملة والخصخصة.  قرية دولية نتيجة لظاهرة 
فحدث سيل املفردات واملصطلحات الجديدة يف 
اللغات. فوضع علامء اللغة العربية مقابالتها يف 
العربية. وقد طرقوا واستخدموا مناهج مختلفة 
والنحت  واالشتقاق  والرتجمة  الوضع  مثل 

والنقحرة وغريها من مناهج علم اللغة العربية.

العربية  املناطق  يف  األفراد  جهود   
يف  والتعدد  االزدواجية  إىل  أدت  قد  املختلفة 
املصطلحات. فكرثت املصطلحات العربية مقابل 
مفهوم واحد يف اللغة األجنبية، وذلك ليس مرجو 
فاهتم  العربية،  مثل  لغة حية  إىل شأن  بالنسبة 
التأثر  العربية بخطر  البلدان  العلامء واألمراء يف 
األجنبي عىل اللغة العربية، فأسست املؤسسات 
اللغة  املجامع  مثل  العربية  البلدان  يف  اللغوية 
العربية واتحاد مجامع اللغة العربية التي كانت 
العريب.  العامل  يف  اللغوية  املجامع  اعامل  تنسق 
قيمة  جهودا  واملجامع  املؤسسات  هذه  وبذلت 
يف سبيل توليد املصطلحات الجديدة وتوحيدها 

يف العامل العريب. والدول العربية ومسؤويل هذه 
اللغة  بعناية  تقوم  التي  واملؤسسات  املجامع 
العربية يجتهدون يف توحيد املصطلحات العربية 
ملستقبل  اضافية  خطوات  ويتخذون  الحديثة 
أحسن لللغة العربية ولألمة العربية واملسلمة إن 

شاء الله.

الجديدة  املصطلحات  وضع  ان  القول  وخالصة 
الحديث  العرص  مقتضيات  الستيعاب  والحديثة 
العلامء  قبل  من  تامة  عناية  إىل  يحتاج  أمر 
واصحاب التقنية الذين عندهم إملام تام باللغة 
يف  كبرية  مسؤولية  العربية  وللبلدان  العربية. 
هذا الصدد كام عىل الهيئات واملنظامت العربية 
وتوحيدها.  املصطلحات  لتعريب  مسؤولية 
النظر  تعيد  أن  واملنظامت  الهيئات  هذه  وعىل 
تعدد  لعدم  الخطوات  تخطط  حيث  وضعها  يف 
العربية  املصطلحات  يف  واالزدواجية  الوضع 
العربية.  اللغة  سالمة  عىل  يحفظوا  يك  الحديثة 
ومن املقرتح أن تؤسس املؤسسات اللغوية مثل 
املجامع يف مناطق غري ناطقي اللغة العربية التي 
لها صوالت وجوالت يف اللغة العربية، مثل الهند 
تستوعب  حيث  وغريها  وبنغالديش  والباكستان 
العربية الحديثة املصطلحات االقليمية التي تربز 
يف هذه املناطق كام تنترش املصطلحات الجديدة 
من الدول العربية يف هذه البلدان العجمية أيضا، 
الوكيل،  ونعم  الله  وحسبنا  املوفق،  هو  والله 

والحمد لله رب العاملني.

القرآن الكريم	 
العلمية 	  اللغوية  املجامع  اتحاد  مدكور،  ابراهيم 

عادل   – اخراج  سنة،  عرشة  خمس  يف  العربية 
املجامعالعربية،  اتحاد  سكرتري  حرب،  خليل  سعد 

املصادر واملراجع

القاهرة، مرص.
سلسلة 	  اللغوية،  الحصيلة  املعتوق،  محمد  أحمد 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  املعرفة،  عامل 
واآلداب، الكويت، 1996م. 
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النرش الدويل، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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يف 	  العربية  اللغة  مجمع  ضيف،  شوقي  الدكتور 
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يف 	  والدخيل  املعرب  التنوجي،  محمد  الدكتور 
اللغة العربية وآدابها، دار املعرفة للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، لبنان، 2005م.
يف 	  التعريب  العزيز،  عبد  حسن  محمد  الدكتور 

القاهرة،  العريب،  الفكر  دار  والحديث،  القديم 
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لها 	  ما  العوملة  حاتم،  القادر  عبد  محمد  الدكتور 
وما عليها، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2005م.

يف 	  اللغوية  الجهود  الزركاين،  عيل  محمد  الدكتور 
املصطلح العمي الحديث، منشورات إتحاد الكتاب 
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املكتبات واملعلومات وتوحيدها، مكتبة امللك فهد 
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ترجمة 	  الحديثة،  الفصحى  العربية  سنتكيفتش، 
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الدكتور نارص محمد السويدان، تعريب مصطلحات   1
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العربية،  اللغة  أهمية  البحث  هذا  يتناول 
الّتي  واألخطار  انتشارها،  وأسباب  وخصائصها، 
تواجهها، وكيفية النهوض بها،ويهدف هذا البحث 
الفصحى،  العربية  للغة  الدورالحضاري  بيان  إىل 
ودورها  يف مواكبة التطورات ومواجهة التحديات. 

اللغة  عىل  املحافظة  البحث:  أهمنتائج  ومن 
العربية الفصحى أصيلة ثابتة قوية يف الخطاب، 
والتدريس، والكتابة، والصحافة واإلعالم، وجاءيف 

ثالثة محاور وهي:

 املحور األول :
 أهمية اللغة العربية وخصائصها.

البرش،  بني  التواصل  وسيلة  هي  اللغة 
»الواقعاالجتامعي؛  عن  تعرب  التي  وهي 
تربطالجامعا ولهذاصارتواحدةمنأقوىالعرىالتي 
ولغتنا   )1(« املجتمع  ت،وقددانتبوجودهاإلىقيام 
ثم  األبجدية،  حروفها  الكنعانيون  وضع  العربية 
وتُعد  الحروف،  لهذه  أرقاماً  الفينيقيون  وضع 
تشكل  التي  الحضارية  الهوية  العربية  اللغة 
الوعاء الجميل للسان العريب، الذي نزل به القرآن 

الكريم.

 وقد نالت اللغة العربية رشف تكريم الله سبحانه 

وتعاىل لها بإنزال القرآن الكريم  بها، حيث يقول 
لََّعلَُّكْم تَْعِقلُوَن﴾  تعاىل :﴿ إنَّا أَنزَلَْناُه قُرْ آنًاَعرَ ِبيًّا 
2)2(وقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم ، وبذلك 

لغة  ألنها  العربية؛  اللغة  بحفظ  ضمناً  تكفل 
كْرَ  َوإِنَّا  القرآن فقال عزوجل :  ﴿ إِنَّا نَْحُن نَزَّلَْنا الذِّ

لَُه لََحاِفظُوَن﴾ )3(

التي متيز هوية  العربية الفصحى هي  اللغة  إنَّ 
والحضارية،  واألدبية  والعلمية  الفكرية   األمة 
وداللة   وتراكيبها  بنحوها  الفصحى  والعربية 
كان  سواء  املكتوبة،  للغة  األصلح  هي  ألفاظها 
النتاج  أنواع  وكل  والعلوم،  اآلداب  بكتابة  ذلك 
إىل  إضافة  والشعر،  واملقالة  كالقصة  الفكري 
األخبار الصحفية أو محارض االجتامعات الرسمية 

. يف الدواوين واملؤمترات واملحافل وغريها 

    ولكنَّ الغريب أنَّ العاميات ترسبت من خالل 
اللغة املنطوقة املحكية؛ لتزاحم الفصحى، وتهجم 
عليها هجوماً كاسحاً، ولعل ما يقلل من تأثري هذا 
الهجوم أن اللغة املنطوقة ال تصلح لحفظ نتاج 
الفكر واألدب والرتاث؛ ألنه  األمة ومخزونها من 
العربية  الكتابة  قواعد  عليها  يُطبق  أن  ميكن  ال 
لغة  هي  الفصحى  واللغة  عليها،  املتعارف 
واإلسالمية،وهذا  العربية  الشعوب  بني  التفاهم 

خصائص العربية، ومواجهتها 
لتحديات الواقع

د. عادل حسن أبو عاصي
األستاذ المساعد في العلوم  اللغوية،  المحاضر في الكلية الجامعية للعلوم 

والتكنولوجيا، غزة ، فلسطين .
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إيجاز ألهم خصائص اللغة العربية.

1ـــ خصائص اللغة العربية يف أصواتها وحروفها: 
العربية  اللغة  يف  الهجاء  حروف  عدد  يبلغ 
ومثانية  سيبويه،  عند  حرفاً  تسعة وعرشين 
يف  الختالفهام  املربد  عند  حرفاً  وعرشين 
اعتبار الهمزة حرفاً مستقالً 4 ، وميزة العربية 
إمنا يف سعة املدرج الصويت من الشفتني إىل 
أوفر  العربية  تكون  وبالتايل  الحلق،  اقىص 
عدداً يف أصوات املخارج التي ال تلتبس وال 

تتكرر.

عىل  تحتوي  أنها  الصوتية،  خصائصها  ومن    
أخواتها  يف  وردت  التي  األصوات  جميع 
الثاء  بأصوات:  عنها  وزادت  الساميات، 
والذال والظاء والعني والضاد5 وأكرث الحروف 
تعرضتا  حيث  والظاء(  اختصاصاً)الضاد 
تُستبدل  والعربية،  اآلكادية  ففي  للتغيري، 
اآلرامية  يف  أما  أخرى،  بصاد  والظاء  الضاد 
قاف6)3(،  أو  عني  إىل  الضاد  تحولت  فقد 
وبذلك يبقى إطالق )لغة الضاد( عىل اللغة 

العربية صحيحاً إىل حد كبري.

2ـــ من خصائص اللغة العربية أنها لغة اإلعراب: 
آخر  بحركة  يهتم  الذي  النحو  هو  اإلعراب 
الكلمة داخل الرتكيب، وتنبع أهمية اإلعراب 
من خالل توضيح املعاين وإزالة اللبس، وقد 
أورد الزجاج يف أن اإلعراب » أويت به للداللة 
عىل وظيفة الكلمة يف الرتكيب، وعليه فإن 
حتى  أوالً؛  بالكلمة  التلفظ  الواجب  من 
نعلم حقيقتها، ثم يُؤىت مبا يدل عىل حالتها، 

ووضعها يف الجملة »7. 

3ـــ من خصائص اللغة العربية أنها لغة االشتقاق: 
مع  أخرى  من  كلمة  أخذ   « واالشتقاق 

اتفاقهام معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب 
لها؛ ليدل بالثانية عىل معنى األصل بزيادة 
وسائل   أهم  من  واالشتقاق   )2(8« مفيدة 
التوسع اللغوي، ومن أنواعه العام )الصغري( 
والكبري والكبَّار، وقد أكسب االشتقاُق اللغَة 
بعد  العربيَة ثروًة لغويًة هائلًة تتزايد يوماً 
يوم، كام أعطى العربية مرونة يف استيعاب 

مخرتعات وأدوات العرص.

عرفه  وقد  اإليجاز:  العربية  خصائص  من  4ـــ 
القزويني بقوله: » أداء املقصود من الكالم 
بأقل العبارات، وقد قيل: » البالغة: اإليجاز 
العربية  اللغة  من غري عجز«9)3(، وتوجد يف 
يف  عنها  التعبري  يصعب  مخترصة  أساليب 
لغات أخرى مثل: )هيهات، وشتان( ومثل: 
ونلزمكموها(  ونستمنحكم،  )نستعطفكم، 
ومكانة  أهمية  له  العرب  عند  01)4(واإليجاز 

يف العربية، حيث يعترب بحق سمة من أبرز 
سامت اللغة العربية .

فهو  املجاز  أما  املجاز:  لغة  العربية  اللغة  5ـــ 
استخدام الكلمة يف غري ما وضعت له لعالقة 
وجود  مع  واملجازي،  الحقيقي  املعنيني  بني 
الحقيقي،  املعنى  إرادة  من  مانعة  قرينة 
ومعظم  ومتعددة،  كثرية  فروعه  واملجاز 
عىل  تدل  وضعها  أصل  يف  كانت  األلفاظ 
وتطور  الزمن  مرور  ومع  محسوسة،  أشياء 
مجردة  أخرى  معاٍن  إىل  انتقلت  الحياة، 
العربية تتجىل  بها عالقة ما، وميزة  تربطها 
بوضوح يف هذه العالقة، حيث توجد كلامت 
شيوع  مع  الحقيقي  معناها  لها  بقي  كثرية 
األلسنة، فال لبس بني  املجازي عىل  معناها 
قولنا: فالن يقيِّد شوارد الفكر، ويقيِّد األسري 
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بالحديد11 . 

املحور الثاين : بني الفصحى والعامية  

الفعل فصح كام ورد  اللغة،من      الفصحى يف 
فَِصيح،  فهو  فَصاحة  الرجُل  فَُصَح   « اللسان:  يف 
بالعربية،  تكلم  فَصاحة  بالضم  األَعجميُّ  وفَُصح 
والَفِصيُح يف اللغة املنطلق اللسان يف القول الذي 

يَْعرف َجيَِّد الكالم من رديئه، »12 

الرفيعة  األدبية  الصورة  تلك  هي  والفصحى    
التي متثل فصاحة األدباء، وهي مزيج من لهجات 
معينة،  لقبيلة  محكية  لهجة  وليست  متعددة، 
أنها ال  إال  بينها،  قريش من  لهجة  اشتهرت  وقد 
متثل وحدها اللغة العربية الفصحى، إمنا كان لها 
 « فهي:  املشرتكة  اللغة  هذه  يف  األوفر  النصيب 
إضافة  والرتاكيب،  الصيغ  يف  القواعد  من  خليط 
إىل وجود الكثري من املرتادفات؛ مام يستحيل أن 
تكون لهجة قبيلة واحدة »13  وقد أكد هذا الرأي 
ابن جني من قبل فقال : » كلام كرُثت األلفاظ 
تكون  بأن  أوىل  ذلك  كان  الواحد،  املعنى  عىل 
لغًة لجامعات » 14)3( واملعنى واضح أن يف اللغة 
الواحد، وتجمعت  للمعنى  كثرية  ألفاظاً  العربية 
القبائل  لغة  والتأثر بني  الـتأثري  املعاين من  هذه 
العربية التي شكلَّت يف مجموعها اللغة الفصحى 
فثبتت عىل حالها  إلينا،  والتي وصلت  املشرتكة، 
األلفاظ  تطور  عن  الناتج  التغيري  بعض  من  إال 
أو  أخرى  لغات  من  معربة  أللفاظ  واستيعابها 

استجابة لتطور الحياة الحديثة .  

    فاللغة العربية مبا متتلك من خصائص ومميزات 
لغة  فهي   ، والحضارة  العلم  لغة  لتكون  أهلتها 
املصطلحات  من  فالكثري  واالشتقاق،  التوليد 
صميم  من  وأصبحت  العربية  اللغة  أنتجتها 
 ) االنتفاضة   ( الفصحى فنحن أصحاب مصطلح 

يف  هو  كام  ُعرِّب  أنه  حتى  للعامل  الذي صدرناه 
فاملشكلة  وغريها،  اإلنجليزية  مثل  أخرى  لغات 
اللغة  اللغة وليس يف  الذين يحملون  الرجال  يف 
يتمتعون  أكفاء  رجال  إىل  تحتاج  فاللغة  نفسها، 
بالوعي بقواعد اللغة وأساليبهاـ، فاللغة الفصحى 
تبقى اللغة الخاصة، لغة الكتابة والـتأليف، فهي 
ويستوعب  يحفظ  الذي  الرائع  الرصني  الوعاء 
نتاج أمتنا العربية بكافة فروعه العلمية واألدبية 

والحضارية .

)العامة(  لفظة  فقد جاءت من  العامية  أما      
الفصحى،  خالف  وهي  العامة  لغة   « وهي: 
ما  الكالم  ومن  العامة،  إىل  املنسوب  و)العامي( 
نطق به العامة عىل غري سنن الكالم العريب«15)1(

باللهجات  واملقصود  )اللهجة(  يسميها  والبعض 
واعتدناها  عليها  نشأنا  التي  اللغات   : العامية 
يف  اليومي  الخطاب  لغة  وهي  منطوقاً،  كالماً 
وال  والعمل،  والسوق  واملسجد  واملدرسة  البيت 
والتبديل  التغيري  وتقبل  معينة،  لقوانني  تخضع 
وتُعرف  محددة،  قواعد  دون  الظروف،  حسب 
التي  اللغوية  الصفات  من  مجموعة   « بأنها: 
تنتمي إىل بيئة معينة، ويشرتك يف هذه الصفات 
من  جزء  هي  وبيئتها  البيئة،  هذه  أفراد  جميع 

بيئة لغوية أوسع وأشمل » 16 

املحكية  العربية  عىل  يُطلق  لفظ  والعامية     
البلدان  بني  تعددت  وقد  الناس،  يتداولها  التي 
الشام  بالد  ففي  الواحد،  البلد  وداخل  العربية، 
لهجات سوريا ولبنان واألردن وفلسطني، وداخل 
املثال  سبيل  فعىل  متعددة،  لهجات  لهجة  كل 
ولهجة  غزة،  لهجة  فيها  تتنوع  فلسطني  لهجة 
سوريا,  ويف  وهكذا  نابلس،  ولهجة  الخليل، 
حمص,عىل  ولهجة  حلب,  دمشق،ولهجة  لهجة 
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العربية  يف  املشرتكة,  القواسم  وجود  من  الرغم 
الفصحى, كام أن هذه اللهجات ال تكون مفهومة 
أحياناً ألهل القطر الواحد, فكيف تكون مفهومة 

لألقطار العربية األخرى.

فتسمى  للعامية  متعددة  تسميات  وهناك      
يف  نشأت  ألنها  املولدة(  )اللغة  أو  )الهجني( 
الثقافات  وتفاعل  الشعوب  اختالط  من  األساس 
كان  ما  أن نسمي  17 ، وال ميكن  البعض  ببعضها 
من لهجات عربية مختلفة يف السابق عاميات، إذ 
مل تكن اللهجات العربية قدميا بعيدة بعداً كبريا 

عن الفصحى.

املحور الثالث : اللغة الفصحى وتحديات الواقع

    إن هذه املرحلة التي تعيشها اللغة العربية 
أن  أهمها  من  ولعل  املراحل،  أخطر  من  اليوم 
الثقة  فيها  يفقد  ملرحلة  العريب  اإلنسان  يصل 
بذاته فينظر إىل لغته العربية نظرة دونية، حيث 
مبفردات  محشوة  كسيحة  هجينة  بلغة  يُعجب 
ولعلنا  يومياً،  فيها  التعامل  يف  فيتباهى  غريبة، 
نجد ذلك يف األسامء، وكأن اللغة العربية عجزت 
أسامء  يف  نجدها  كثرية  أمثلة  وهناك  ذلك،  عن 
الشوارع،  وأسامء  والرشكات  واملطاعم  املحالت 
إىل  االنحطاط  هذا  بنا  يصل  أن  الغريب  ولكن 
وظائفها  من  التي  العربية  املنظمة  نسمي  أن 
حامية اللغة الفصحى والدفاع عنها  باسم أجنبي 
للرتبية  العربية  املنظمة  وهي  )األليسكو(  وهي 
املخترص  اسمها  أخذت  وقد  والعلوم،  والثقافة 

التي تشتهر به من الرتجمة االنجليزية   

الواقع، نتساءل: من      ويف نظرة فاحصة لهذا 
الذي يؤلف لنا هذه األسامء؟ هل يتوافق الناس 
أفكارهم، وهذه هي  بنات  تأيت من  أم  عليها؟!، 
املصيبة كام يف حالة )األليسكو(، ويف هذا الشأن 

الذي  الكاتب  أو  املؤلف  زيدان:«  جرجي  يقول 
ل لغته مسؤولية ما يشعر به من نقص يف  يحمِّ
كتابته، هو مؤلف عاجز، وهو مسؤول عن هذا 
النقص، وهو مؤلف ينقصه الوعي اللغوي بقيمة 

لغته وعمقها وحضارتها »18 

  إذن املشكلة ليست يف القواعد اللغوية، فهي 
يكون،  ما  أبعد  والسهولةإىل  باملرونة  تتميز 
قواعد  يف  اللبس  أمن  تطويعها؛مثل:  فيمكن 
النحو، والرضورة الشعرية، والنحت والتعريب يف 
تحويل  ميكن  املثال  سبيل  فعىل  الرصف،  قواعد 
صوت أجنبي إىل صوت عريب عند التعريب مثل 
وكذلك  موسيقى  كلمة  يف  )ق(  إىل  حوِّل   )q(
كلمة) televi( تلفزيون حولت إىل ) تلفاز( إذن 

القواعد واضحة .

اللغة  تواجه  التي  التحديات  أكرب      ولعل من 
للعاميات،  الكاسح  الهجوم  الفصحى  العربية 
ألن  التخاطب؛  عامية  يف  ليست  واملشكلة 
القديم،  العامية املحكية موجودة منذ  اللهجات 
وتختلف حتى داخل البلد الواحد، ولكن املشكلة 
لتصبح  املشبوهة  الدعوات  يف  هي  الحقيقية 
أن  بعضهم  لغات مكتوبة، ولعل قول  العاميات 
تصبح العامية مكتوبة تطور طبيعي للغات، فهذا 
قول مردود حيث كشف االستاذ محمود محمد 
وأسامر«   »أباطيل  كتابه   يف  الله(  شاكر)رحمه 
الذين  واملنارصين  واملسترشقني  املبرشين  أسامء 

هم وراء هذه الدعوات19 .

    هذه العاميات أصبحت تزاحم الفصحى، حتى 
بات العرب يتحدثون بالعامية، وعامية العامية، 
واملصيبة أن بعض من يدعون الثقافة يذهبون إىل 
أنَّا للهجة العامية هي اللغة العربية الراقية حيث 
املعاكس  االتجاه  برنامج  يف  روحانة  رفيق  يقول 
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الذي تبثه الجزيرة:« اللغة العربية هي تطورت، 
وكل شء أفضل هو األرقى “ ويف نفس الربنامج 
يرد عليه عيل عقلة عرسان فيقول: العامية ليست 
لغة علم, و ال لغة أدب، ولكن عند ما نتعام ملع 

الفكر فإننا نحتاج اىل لغة عالية »20 

    أما عن التحدي الكبري الذي تواجهه الفصحى 
تأثرياً  تؤثر  حيث  واإلعالم،  الصحافة  لغة  فهو 
كبرياً يف نرش العاميات، حيث متثل وسائل اإلعالم 
مصدراً كبرياً من مصادر التشكيل الثقايف، وخاصة 
ثقافتهم  تتشكل  حيث  الناشئني  األطفال  عىل 
ولغتهم يف هذه الفرتة الحرجة 21)3( إال أن اإلعالم 
يتشبث باللهجة العامية يف برامجه، وأعىل نسبة 
للهجة العامية يف برامج االطفال واألرسة، والربامج 
ساعات  وتستغرق  وغريها،  والرتفيهية  املنوعة 
البث املتواصلة أكرب وقت  من مشاهدة الناس، 
ويشكل األطفال الذين مل يبلغوا سنا لدخول اىل 

املدرسة أوسع رشيحهم نم شاهدي التلفاز.

 ومن هنا ينبغي االهتامم باللغة العربية الفصحى 
عىل  كبري  تأثري  من  لها  ملا  اإلذاعية  الربامج  يف 
م  يُقدَّ إذاعي  برنامج  يؤثِّر  املشاهدين، حيث قد 
الكتب،  تؤثِّره عرشات  ال  ما  معدودة  دقائق  يف 
تغيري  يف  كبري  دوٌر  الصحافة  للغة  أصبح  حيث 
اليوم مل  العربيَّة  اللُّغة   « الناس؛ ألنَّ  لدى  اللُّغة 
تعد اللُّغة التي يعرفها الباحثون يف الرتاث العريب 
القديم؛ فقد أصابها كثري من التغيري: يف معجمها، 
تجاهل  يعد  ومل  فيها،  الجملة  بناء  طريقة  ويف 
هذه التغيريات يجدي كثريًا، ومل يعد يجدي أيًضا 
العلامء  منها  يعاين  التي  املصاعب  عن  التغايض 
واملرتجمون عندما يقصدون إىل التعبري الصحيح، 
تطويع  سبيل  يف  كبريًا  جهًدا  يقتيض  األمر  وإن 
يلقي  وهذا  وأولئك،  هؤالء  بحاجة  للوفاء  اللُّغة 

عبئًا كبريًا عىل كاهل العلامء واللغويني لتحقيق 
هذا الهدف »22 

عن  الله(  )رحمه  السامرايئ  إبراهيم  عرب  وقد   
العربية  اللغة  تشكيل  يف  الصحافة  لغة  أهمية 
من  مجموعة  أحىص  فقد  عليها،  والـتأثري 
األلفاظ والرتاكيب التي شاعت يف لغة الصحافة، 
والسمة الغالبة فيها الخروج عىل قواعد، وأصول 
مجموعة  وضع  وقد  الفصحى،  العربية  اللغة 
كام  الصحافة،  للغة  األسلوبية  الخصائص  من 
اللغوية  الرتاكيب  استيعاب  إىل  السامرايئ  دعا 
اللغة  إىل  وإدخالها  تعريبها  خالل  من  األجنبية 
عن  ناتجة  ألخطاء  أمثلة  ويذكره  العربية، 
تان  الرتجمة االرتجالية مثل استخدام تعبري )القوَّ
غري  الوصف  يأيت  حيث  الصحافة،  يف  األعظم( 
مطابق للموصوف املقرتن بـ)أل(، ترجمًة ركيكًة 
The Two super-( للمصطلح اإلنجليزي املقابل
أن  التعبري  لذلك  الفصيحة  powers(،والصورة 
يأيت الوصف مطابًقا للموصوف فيُقال: )القوتان 
يدركها  الَّتي  البَدهيَّات  من  وهذه  الُعظَميان(، 
أصغر طالب يدرس اللُّغة العربيَّة، فضالً عن أن 

تحتاج إىل مراكز البحث أو املجامع اللغوية.23

استخدام  يف  كبرياً  تأثرياً  تؤثر  الصحافة  لغة  إذن 
لغة  يف  املثال  سبيل  وعىل  العامية،  الكلامت 
واملعلقني  املذيعني  من  الكثري  نجد  الرياضة 
يستخدمون ألفاظاً عامية جاءت من لغات أخرى 
دون التنبيه إليها مثل: )بلنتي، كورنر، أوفصايد، 
شاع  وقد  فاول(،  باك،  ثرد  ونق،  باك،  لفت 
فهذا  الناس،  جمهور  إىل  وانتقلت  استخدامها، 
من  تسللت  كثرية  مجاالت  وهناك  واحد،  مجال 
جاءت  التي  األلفاظ  أو  العامية  األلفاظ  خاللها 
الفصيح  البديل  وجود  مع  أخرى  لغات  من 
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العربية،  اللغة  يتناسب مع أصول وقواعد  الذي 
معربة  بدائل  لها  السابقة  الرياضية  فالكلامت 
ركنية،  جزاء، رضبة  )رضبة  فنقول:  الفصحى  يف 

تسلل، ظهري أيرس، جناح، ظهري ثالث، خطأ( 

)الباص،  يستخدمون  أيضاً  املواصالت  مجال  ويف 
األوتوبيس، ميكرو باص، اترونبيل( وميكن إيجاد 
البديل الفصيح فنقول: )الحافلة، الحافلة الصغرية، 
كلامت  تغزونا  أن  وهكذا،والخطورة  السيارة( 
الصحافة  لغة  خالل  من  الحياة  مجاالت  كل  يف 
واإلعالم، وخاصة يف ظل ثورة االتصال والتواصل 
ومن  االجتامعي،  التواصل  وشبكات  الجوال  عرب 
أن  وهي  الخطورة،  هذه  إىل  التنبيه  يجب  هنا 
إىل انتشار العاميات بشكل  يؤدي ذلك تدريجياً 

كبري، وتصبح اللغة الفصيحة غريبة يف بالدها.

اللغة  بتحرير  العوملة  دعاة  من  الكثري  ويطالب 
لغة  تواكب  مل  أنها  بحجة  قيودها  من  العربية 
عاملية،  لغة  هي  االنجليزية  اللغة  وأن  العرص، 
العلمية  التخصصات  من  الكثري  تدريس  ولعل 
باللغة اإلنجليزية قد أثر يف هذا املفهوم الخاطئ، 
وكذلك االنبهار بكل ما هو أجنبي، وأنَّ الشخص 
يشعر بالنقص إذا مل يقل )OK( بينام يوجد يف 
لغتنا العربية عرشات الكلامت التي تعرب عن هذا 
جيد،  أجل،  نعم،  حسناً،  موافق،   ( مثل:  املعنى 
كل  يف  ملاذا  هنا  أتساءل  وأنا  الحال...(،  ماش 
الوظائف التي تعرض يوضع فيها رشط أن يجيد 
اللغة اإلنجليزية كتابة ومحادثة؟!، فإجادة اللغة 
حساب  عىل  ليس  ولكن  جيد،  شء  اإلنجليزية 

اللغة العربية.

 ويزداد التحدي من خالل التدريس يف الجامعات 
العربية باللغات األجنبية، وهذا له انعكاس كبري 
الحياة،  العربية يف مجاالت  اللغة  استعامل  عىل 

التخصصات  تدريس  استمرار  نفرس  فكيف 
الجامعات  يف  االنجليزية  باللغة  وغريها  العلمية 
العربية، ويف هذا املوضوع يقول فهمي هويدي 
: » سياسة االنفتاح املنفلت التي أنتجتها الدول 
العربية بدرجات متفاوتة، أدت إىل ما نشهده من 
هجوم واسع النطاق للثقافة األجنبية؛ حتى أصبح 
املتميزين،  هم  األجنبية  اللغات  يجيدون  الذين 
غري  بإقبال  تحظى  األجنبية  املدارس  وصارت 

عادي«24)1(.

اللغة  تواجهه  تحٍد  أخطر  العوملة  وتعد      
العامل  تشكيل  إىل  ترمي  فالعوملة  العربية، 
اقتصادياً واجتامعياً وثقافياً وفق الرؤية الغربية، 
الهدف،  هذا  لتحقيق  والربامج؛  الخطط  وتضع 
فقد أمر بوش بحذف بعض اآليات التي وصفها 
الثقافية  العوملة  مرشوع  شق  وقد  باإلرهابية، 
طريقه إىل التنفيذ من خالل التدخل يف املناهج 

الرتبوية والتعليمية.

هو  الجسيمة  التحديات  هذه  مواجهة  إن      
بنرش اللغة الفصحى، وتعلم قواعدها، وأساليبها، 
والعمل بقوة عىل تعريب املناهج والتخصصات 
عىل  إبراهيم  حافظ  الشاعر  رد  وقد  العلمية، 
من يدعون أن اللغة العربية ال تستطيع مواكبة 
العرص ومخرتعاته، حيث يقول عىل لسان اللغة 

العربية:

وسـعـُت  كـتـاب الله لفـظـاً وغـايـة           
   وما ضقت يوماً عن آي به وعضاِت

فكيف أضيق اليوم عن وصف           
 آلــة  وتــنسيــق  أسـمـاء  لـمخـتـرعــاِت 25 

 وبعد ذلك ميكن القول بأن اللغة العربية واجهت 
تحديات جمة عرب تاريخها الطويل منذ الجاهلية 
التي  التحديات  أخطر  ولعل  هذا،  يومنا  وحتى 
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الحديث، ألن  االستعامر  مع  اللغة هي  واجهتها 
وعمل  جوهرها  يف  اللغة  هاجم  االستعامر  هذا 
عىل تقويض دعامئها من حيث الدعوة إىل كتابة 
من  وثانياً  أوالً،  الالتينية  باألحرف  العربية  اللغة 
وهذه  الفصحى،  بدل  العاميات  استخدام  خالل 
واليهود  املسترشقني  من  عدد  قادها  الدعوات 

ومن سار يف فلكهم من العرب .
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 قد ظهرت الطباعة العربية يف الهند مع الطباعة 
الفارسية واألردية ولكنها كانت محصورة بطباعة 
اهتم  قليل  وقت  بعد  فقط،  الدينية  الكتب 
العلامء الهنود باصدار املجالت والجرائد العربية 
حتى صدرت باللغة العربية جريدة باسم »النفع 
العظيم ألهل هذا اإلقليم« سنة  1871من مدينة 
الهور تعتربها أول جريدة عربية يف القارة الهندية 
وكانت لهذه الجريدة أثر صادق يف انتشار اللغة 
الجريدة  لهذه  تبعا  الهند،  يف  العربية  اللعة 
ظهرت يف الهند جرائد ومجالت يف اللغة العربية 
»البيان«  الصدور« وجريدة  منها جريدة »شفاء 
ومجلة«  »الجامعة«  وجريدة  »الهالل«  وجريدة 
“البعث  ومجلة  الهند”  “ثقافة  ومجلة  الضياء« 
اإلسالمي” ولكن معظم هذه الجرائد التي صدرت 
باللغة العربية انقطعت عن صدورها بعد سنوات 
قليلة بسبب الظروف اإلقتصادية والسياسية أما 
مجلة “البعث اإلسالمي “التي صدرت سنة1955 
برئاسة موالنا محمد الحسني  مبساعدة  زميليه 
ووقف  الندوي  األعظمي  سعيد  موالنا  الدكتور 
نفسه لخدماتها وجعلها شهرية يف مجال الصحافة 
العربية. وقد قال  محمد الحسني  يف أول يومها 
ووقت إصدارها “تنال كام نالت الضياء اإلعجاب 

والتقدير يف األوساط العلمية واألدبية”)1(. 

مجلة » البعث اإلسالمي« ونظريتها

مجلة » البعث اإلسالمي« أعظم مجلة يف تاريخ 
العربية،  البالد  ويف  الهند  يف  العربية  الصحافة 
العربية  باللغة  تعتني  دار  أعظم  من  وتصدرها 
وآدابها يف الهند وهي دار العلوم ندوة العلامء)2( 
التي اشتهرت بواحة اللغة العربية يف الهند، انشأ 
األستاذ محمد الحسني هذه املجلة العربية ويرأس 
ويشرتك  وكتابها  العربية  اللغة  أدباء  تحريرها 
فيها ببحوث الشخصيات الكبرية وأصحاب الفكر 
والعلامء الكبار من سائر البالد اإلسالمية. عندما 
1955م،  سنة  اإلسالمي  البعث  مجلة  نرشت 
فانترشت يف أكرث بقاع الهند  التي ما كانت تعرف 
الصحافة ، وال تعلم أهميتها وال تدري دورها يف 
الحياة اإلنسانية. وساهمت يف الصحافة العربية 
الهندية منذ سنة 1955م وصارت سفريا وترجامنا 
لندوة العلامء بخدمات جليلة يف ميدان الصحافة 
البعث  مجلة  عرفت  الحقيقة  ويف  العربية. 
اإلسالمي  منذ نحو نصف قرن يف جميع األوساط 
العربية  الدول  يف  واألكادميية  واألدبية  العلمة 
مجلة  تعالج   التي  واملوضوعات  واإلسالمية. 

دور مجلة البعث اإلسالمي ومحرريها  
في الصحافة العربية الهندية

شبانة. ن
باحثة الدكتوره في اللغة العربية، جامعة كيراال          
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البحوث  خاصة  جدة،  عديدة  اإلسالمي  البعث 
والكتابات العلمية واملوضوعات األدبية بأساليب 
اإلسالمي  البعث  مجلة  ونالت  واإلبداع.  الحجة 
وأصبحت  وغريها  العربية  البالد  يف  حسنا  قبوال 
أشهر املجالت الصادرة من الهند باللغة العربية، 
مشاكلها  وتحل  اإلنسانية  القضايا  تعالج  ألنها 
التي تهب  الهدامة والعواصف  الحركات  وتقاوم 

ضد اإلسالم واملسلمني حينا بعد حني.

الهدف يف إنشاء مجلة البعث اإلسالمي

يف بداية القرن العرشين صدرت عن ندوة العلامء 
مجلة الضياء يف عام  1932 تحت إرشاف  العالمة 
إىل  الندوي)3(  ،استمرت صدورها  السيد سليامن 
جمود  هناك  وكان  احتجبت،  ثم  سنوات  أربع 
يف مجال الصحافة. فأسس األستاد السيد محمد 
سنة  األديب  املنتدى  بإسم  جمعية  الحسني)4( 
البارزين  العلامء  من  عدد  إليها  وانضم  1954م 
يف ندوة العلامء وقد كانوا يجتمعون مرة يف كل 
وأعاملهم  مقاالتهم  يقدمون  كانوا  أسبوع حيث 
وهناك  مناقشات    حولها  تجري  ثم  اإلنشائية 
رضورة  الحسني  محمد  الشيخ  عليهم  عرض 
عبد  السيد  والده  فاستشار  عربية،  مجلة  إنشاء 
العيل مدير ندوة العلامء وقتئذ فواقفه وشجعه 
الندوي  عيل  الحسن  أبو  الشيخ  عمه  ذلك  عىل 
وهو الذي اقرتح اسمها »البعث اإلسالمي« وكان  
أعضائه   من  األعظمي  الرحمن  سعيد  األستاذ 
للبعث  األول  العدد  ظهر  القيمة  وبجهودهم 
اإلسالمي يف شهر أكتوبر سنة 1955م وقد أعلن يف 
أول نرشها الهدف األول الذي تسري عليه املجلة 
يقول :« إنها ليست مجلة كبعض املجالت األدبية 
يف القاهرة وبريوت تلعب وتلهو باألدب وتبعث 
الغرب  أعالم  بحمد  وتسبح  والحىص  بالخزف 

واإلطراء  املدح  صناعة  تحسن  وال  لهم  وتقدس 
والتزلف إىل امللوك واألمراء إنها مجلة ذات دعوة 

وذات عقيدة وذات مبدإ وذات رسالة)5(.

وجمعيته  الحسني  محمد  أهداف  أهم  من  و 
»املنتدى األديب« يف إصدار مجلة البعث اإلسالمي 

مام يأيت:

الشباب،  يف  واألدبية  اإلسالمية  الروح  بعث 
والتعليم،  الدراسة  يف  للطلبة  رشيدة  وتوجيهات 
وإنشاء روابط ثقافية بني  طلبة املدارس العربية 
الصالت  توثيق  العريب،  العامل  وشباب  الهند  يف 
الهند،  يف  العربية  املدارس  بني  والثقافية  األدبية 
رفع قيمة اللغة العربية  واألدب العريب يف الهند

مزايا مجلة  البعث اإلسالمي

وهي  كثرية  اإلسالمي خصائص  البعث  وملجلة    
وسيلة  واصبحت  اإلسالمية  الدعوة  حال  لسان 
الذين  الدعاة  للدعوة اإلسالمية وربت جيال من 
تعالج  وقد  الجديد.  اإلسالمي  بالفكر  اعتصموا 
كوسيلة  ال  ديني  كواجب  الصحافة  أصحابها 
مواضيع ساخنة عن  ولذا نرشت  األموال.  لجمع 
اإلضطرابات الطائفية يف الهند أو يف بعض البالد 
أسلوب  يف  كتابتها  وتكون  اإلسالمية.  و  العربية 
املعارصة،  الصحافة  آداب  بالتزام  حديث،  قوي 
التحرير  رئيس  بقلم  اإلفتتاحية  والكلامت 
واألوضاع   العرص  مشاكل  عامة  فيها  يستعرض 
املعارصة ، ويؤيد عن الحركات اإلسالمية الصالحة 
مثل اإلخوان املسلمني يف البالد العربية ودعمها 
ونرش فكرها، ويعتني هذه املجلة  بشؤون البالد 
البحوث  وينرش  عليها،  والتعليق  خاصة  العربية 
القيمة مع عدم اإلنحياز الفكري، فإنها دامئا تنرش 
والجامعة  املسلمني  اإلخوان  شخصيات  بحوث 
ديوبند  ومدرسة  التبليغ  وجامعة  اإلسالمية 
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ومدرسة أهل الحديث يف الهند، وتعالج البحوث 
أو  األردية  بللغتني  تصدر  التزال  التي  القيمة 
اإلنجليزية وال يطلع عليها القارئ العريب بسبب 
اللغة ومن أهم  خصائص مجلة البعث اإلسالمي 
هذا  يومنا  إىل  بدايتها  منذ  مواظبة  تصدر  أنها 

وتصل اىل القراء قبل املوعد. 

مجلة » البعث اإلسالمي« والعامل العريب

عندما صدرت مجلة البعث اإلسالمي نالت قبوال 
العربية.  البالد  يف  املثقفة  األوساط  يف  وترحابا 
فتوسع نطاق توزيعها إىل سائر البالد العربية من 
جزيرة العرب ودول الخليج وبالد الشام والعراق 
العربية،  باللغة  الناطقة  األفريقية  البالد  وسائر 
كام تتناقل منشوراتها أهم دوريات البالد العربية 
مثل الدعوة القاهرية واملجتمع الكويتية واملنهل 
السعودية وغريها، وقد رشفها بتقديم اإلنتاج  ولها 

كثري من رواد الفكر اإلسالمي يف البالد العربية.

خدمات مجلة  البعث اإلسالمي

آفاق  يف  اإلسالمي  البعث  مجلة   خدمت  قد 
اإلسالمية  األمة  إىل  دعوة  تحمل  وهي  الصحافة 
ووجهت دعوتها إىل الشباب املسلم بالخصوص، 
الشباب  أوساط  يف  قبوال  املجلة  نالت  وقد 
دورا  ولعبت  املسلمني،  أوضاع  عن  ألسلوبها  
إىل  اإلسالمية  األمة  يف  الدينية  النهضة  يف  هاما 
والفلسفة  العربية  القومية  دعوة  نرشها  جانب 
اإلشرتاكية، نرشت كلامت قيمة عن مواضيع حية 
الجهاد  مثل  إليها،  بحاجة  اإلسالمية  األمة  كانت 
يف سبيل الله، والتصور الشامل للدين، واالقتصاد 
اإلسالمي، وتدوين الفقه اإلسالمي، والسرية النبوة 
العريب  الذوق  تعميم  يف  كبري  فضل  لها  وغريها، 
الصحافة  مجال  الرائدة يف  الهند، وهي  أرض  يف 

العربية  يف الهند

ومجلة  الحسني  محمد  السيد  األستاذ 
البعث اإلسالمي

بارز  وكاتب  جدي  ومفكر  معروف  هوعامل 
القرن  يف  الهند  شهدته  الذي  ممتاز  وصحفي 
الذين نذروا  العلامء  العرشين  ويعده من أحد 
أنفسهم للدفاع عن ثقافة األمة اإلسالمية الهندية 
وحضارتها وأدبها وتاريخها، ويعد محمد الحسني 

من قواد حركة تطوير الصحافة العربية

 نشأته وثقافته :

السيد  بن  الحسني  محمد  السيد  األستاذ  ولد   
الدكتور عبد العيل الحسني  عام 1935م   يف مهد 
العلم والرشف والده الدكتور عبد العيل الحسني 
وجده العالمة عبد الحي الحسني وعمه العالمة 
وترىب  فنشأ  الندوي  الحسني  عيل  الحسن  أبو 
الحسن  أيب  الحسني تحت إرشاف عمه   محمد 
أثر  له  الله   وكان  الندوي رحمه  الحسني  عىل 
عميق يف تكوين شخصيته كام يقول: “أن الصلة 
باإلبن  األب  صلة  الحسني  محمد  وبني  بيني 

واألستاذ بالتلميذ”.)6( 

بدأ األستاذ السيد محمد الحسني حياته العلمية 
العلوم  الدينية من بيته وأرسته وتلقى  ودراسته 
خاص  مبنهج  يتقيد  ومل  وعمه  أبيه  من  والفنون 
يف  املعروفني  الشيوخ  عىل  يقبل  وكان  لدراسته 
جامعية.  أو  مدرسية  شهادة  يحصل  ومل  عرصه 
وتلقى  عمره  من  عرش  السادس  العام  يف  وهو 
الرشيعة  وعلوم  الحديث  يف  الدروس  فيها 
أبو  يقول  كام  زمالئه.  بني  رفيعا  مكانا  واحتل 
وعنى  رباه  الذي  الندوي  الحسني  عيل  الحسن 
نشأ  إنه   “  : عنه  يقول  فهو  وعطفه  برعايته  به 
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العقيدة  سالمة  بني  جمع  مؤمن  والد  حجر  يف 
وقوة اإلميان والقلب املتفتح والعقل النري الواسع 
والعلم الحديث، ال يرى تناقضا بني العلم والدين 
والقديم والحديث ونشأ هذا الشاب تحت ظالل 
عقل  ملا  ثم  البيئة  هذه  حجر  ويف  الرتبية  هذه 
مجتمع  عينه عىل  فتح  األحداث  وعارص  وثقف 
والدين  والجاهلية  اإلسالم  بني  حائر  إسالمي 

والعلامنية”)7(.

دوره يف الصحافة العربية : 

يف  العربية   الصحافة  مجال  يف  حياته   بدأ  قد 
املقاالت  كتابة  فتبع طريقة عمه يف  صغر سنه، 
املوضوعات  شتى  حول  مقاالت  كتب  أنه  كام 
اإلسالميّة الدعوية والفكرية والعلميّة التي وضح 
فيها فضل اإلسالم وقيمة الحضارة اإلسالمية.  ويف 
معظم املقالت التي كتبها األستاذ محمد الحسني 
نراه ينتقد الحضارة الغربية نقدا عنيفا كام يقول 
مقاالت  عن  الندوي  عيل  الحسن  أبو  الشيخ 
التأمل  إىل  تدعو  »فإنها  الحسني  محمد  السيد 
جديدة  أفاقا  وتفتح  الفكرة  وتغذي  العميق 
للفكر اإلسالمي وتزود العاملني يف مجال الدعوة 
ووثائق  جديدة  ومعلومات  اإلسالمية   والفكرة 
وحقائق عن الحضارة الغربية«)8(. وبجانب هذا 
وتدريسا  دراسة  العربية  باللغة  األستاذ  اهتم 
الكبري  اإلسالمي  املفكر  ويذكر هنا عمه  وتأليفا، 
أبو الحسن عيل حسن الندي عن تأثري كتابته : » 
فصدرت هذه املقاالت يف أسلوب قوي ملتهب، 
هو نتيجة كل رصاع نفيس، رافقته قدرة بيانية، 
وقلم سيال رشيق، وثروة لغوية، وهذا األسلوب 
له قيمته يف ايقاظ الشعور ويف تحريك النفوس 
والعقول ومحاربة العدو وإعادة الثقة بصالحية 

الرسالة واألمة واالعتزاز  بالقيم واملفاهيم)9(.

خدماته العلمية

الحسني خالل عمره  األستاذ محمد  وقد ساهم 
يف مجال العلم بالتأليف والرتجمة وترجم العديد 
الحسن  أبو  الشيخ   التي كتبها عمه  الكتب  من 
إىل  ومنها  األردية  إيل  العربية  من  الندوي   عيل 
و«الرصاع  الرحمة«  »نبي  الكتاب  منها  العربية 
بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية«  و«الرصاع 
بني اإلميان واملادية« وكلها عربية األصل واملنقولة 
وافتتاحياته  مقاالته  جمعت  وقد  األردية  إىل 
»اإلسالم  كتاب  اإلسالمي يف صورة  البعث  ملجلة 
املمتحن« حيث تشتمل فيها نسبة خمس وثالثني 
مقالة يف صورة افتتاحية وهي إنتباهاته الصادقة 
وأول  والدنيوية  الدينية  القضايا  مختلف  عن 
املقالة التي ابتدأ بها محمد الحسني هي »العامل 
سنة  كتبها  وقد  الطريق«  مفرتق  عىل  اإلسالمي 
1954 يف مجلة« املسلمون« الصادر من القاهرة.

)01(

الشيخ الدكتور سعيد الرحمن األعظمي الندوي 

الدكتور سعيد الرحمن األعظمي الندوي يعد من 
العربية.   اللغة  البارزين يف  العلامء  أعظم هؤالء 
هو أديب بارع وناقد بارز ومؤرخ أمني وخطيب 
مصقع وكاتب بارز وصحفي ممتاز الذي شهدته 
الهند يف القرن العرشين. وقد اشتهر الندوي يف 
تنرشها  التي  القيمة  مبقاالته  كله  العريب  العامل  
اإلسالم  موضوع  يف  اإلسالمي  البعث  مجلة 

وتعاليمه ومبادئه. 

نشأته و حياته :

بلدة  يف  األعظمي  الرحمن  سعيد  األستاذ  ولد 
أنرتابرديش  والية  يف  كره  أعظم  مبدينة  مئو)11( 
يف  عرفت  رشيفة  أرسة  يف  1934م  مايو   14
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الشيخ املحدث موالنا محمد  الدين وكان والده 
تربية  يف  الصغار  األطفال  كان  الندوي)21(  أيوب 
مدرسة  إىل  به  والده  ويذهب  جيدة   صالحة 
مفتاح العلوم فهنا تلقى مبادئ العلوم اإلسالمية 
والعربية وكان والده وأخوه الشيخ عزيز الرحمن 
التحق  األعظمي)31( يهتامن برتبيته وتعليمه، ثم 
بجامعة مفتاح العلوم وتحرج فيها عام 1949م. 
لندوة  العلوم  بدار  والتحق  لكناؤ  إىل  سافر  ثم 
العلامء يف عام 1952م، وأكمل منها دراسته العليا 
يف اللغة العربية وأدابها عام 1954م، واستفاد من 
الشيخ  العلامء السيام من سامحة  ندوة  أساتذة 
أيب الحسن عيل الندوي املرحوم، والشيخ املفتي 
الندوي،  عباس  الله  عبد  والشيخ  سعيد  محمد 
األديب«  »املنتدى  جمعية  يف  مهام  عضوا  وكان 
التي أسسها األستاذ محمد الحسني سنة 1954م، 
اإلسالمي  البعث  مجلة  تصدير  يف  له  ومساعدا 
منصب  توىل  ثم  1955م)41(،   عام  بدايتها  منذ 

الرئاسة بعد وفاته عام 1989م)51(

الجوائز التقديرية

التقديرية  الهند  رئيس جمهورية  نال جائزة  أنه 
العريب 1944م،  األدب  تذكارا لخدماته يف مجال 
جائزة رس سيد أحمد خان التعليمية من مدرسة 
وجائزة  2004م  عام  بلكنؤ  النمودجية  اإلتحاد 
الخريية  لألعامل  نهيان  اّل  بن  زايد  مؤسسة 
زايد  الشيخ  كلية  افتتاح  مبناسبة  واإلنسانية 

للبنات عام 2011م)61(.

الشيخ  وعالقة  اإلسالمي  البعث  مجلة 
السعيد األعظمي بها

من  األعظمي  الرحمن  سعيد  األستاذ  وكان  
بدايتها حتى  البعث اإلسالمي منذ  أعضاء مجلة 

البعث  مجلة  يف  مسريته  الشيخ  بدأ  قد  األن، 
اإلسالمي كمدير التحربر فيها، وتعلم من األستاذ 
مجال  يف  واملنهج  الطريق  الحسني  مخمد  سيد 
للشيخ نرشت يف  العربية  وأول مقالة  الصحافة 
العدد األول للمجلة بعنوان« الشاعر محمد إقبال 
الشيخ  كتب  افتتاحية  وأول  العرب«)71(  يناجي 
الثالث  املجلد  يف  هي  اإلسالمي  البعث  ملجلة 
األستاذ  وفاة  وبعد  عام«،  إىل  عام  من  بعنوان« 
السيد محمد الحسني تويل رياسة مجلة البعث 
اإلسالمي واستبقى حرارة املجلة وقيمتها واحتفظ 

بسامتها وخصائصها ووسع انتشارها بعون الله.

الشيخ سعيد األعظمي رائد الصحافة العربية يف 
الهند

الشخصيات  من  هو  الندوي  األعظمي  سعيد 
العلمية  األوساط  يف  اشتهرت  التي  الفريذة 
العربية  العربية بوجه عام ويف أواسط الصحافة 
بوجه خاص. أنه يؤدي دورا فعاال يف رفع مستوى 
افتتاحيات  الهند من خالل  العربية يف  الصحافة 
ويخدم  »الرائد«  و«كلمة  اإلسالمي«  »البعث 
الفائقة  قدرة  وله  العريب،  واألدب  العربية  اللغة 
الصحافة.  مجال  يف  األديب  الذوق  تنمية  عىل 
وقد ساهم يف مجال الصحافة العربية منذ سنة 
 600 اإلسالمي  البعث  ملجلة  كتب  1952،وقد 
العربية يف ستني عاما  باللغة  أديب وفكري  مقال 
الشهرية 1250  النصف  الرائد  ولصحيفة  متواليا 
والبحوث  املقالت  عد  ما  تقدير  أقل  عىل  مقال 
التي  واملقاالت  األدبية،  للندوات  كتبها  التي 
واملفكرين  والفضالء  العلامء  وفاة  حول  كتب 

واملجددين.)81( 

السيد محمد واضح الرشيد الندوي

الشيح واضح الرشيد الندوي صحايف بارع، كاتب 
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اطالع  وله   . قدير  مرتجم  ماهر،  وأديب  قدير، 
تام عىل الفنون األدبية هو أيضا من أحد األعالم 
الرائدين للصحافة العربية يف الهند وخارجها.  ولد 
عام 1935 يف  تكيه كالن)91(  يف دائرة الشيخ علم 
الله الحسني  . هو ابن أخت العالمة أيب الحسني 
عيل الندوي واألخ الشقيق للشيخ محمد الرابع 
املدرسة  يف  البدائية  الدراسة  وتعلم  الحسني.  
اإليتدائية برايئ بريل كاألطفال اآلخرين، ثم دخل 
بجامعة ندوة العلامء حيث تعلم اللغة العربية 
ونال شهادة العاملية والتخصص  يف األدب العريب 
وتخرج منها سنة 1952م، ثم التحق  يف جامعة 
يف  الليسانيس  بشهادة  وفاز  اإلسالمية  عليكراه 
الكبار سامحة  أساتدته   ومن  اإلنجليزية.  اللغة 
العالمة أبو الحسن عيل الندوي واألستاذ محمد 
البلياوي  الحفيظ  عبد  واألستاذ  الندوي  ناظم 
العربية  للغة  حبه  فيه  غرسوا  الذين  .وهم 

وشجعواه للكتابة يف الكتابة باللغة العربية.

حياته العلمية

كمذيع   1953 سنة  العملية   حياته  بدأ  ثم   
ومرتجم من اإلنجليزة إىل العربية يف إذاعة الهند 
بدلهي، وظل يف هذا املنصب حتى سنة 1973م،  
وكانت هذه الفرتة مرحلة فعالة يف حياته العلمية 
والثقافية أنه شارك يف عدة الدراسات يف العلوم 
السياسية واإلجتامعية ، ووسع ثقافته اإلنجليزية 
اإلنسانية  حياة   يف  الغرب  سياسة  تأثري  وعرف 
السياسية  األحوال  هذه  فساعده  املعارصة، 
والبحوث  املقاالت  بكتابة  للنهوض  واإلجتامعية 
الخربة  ويهذه  والسياسية.   واألدبية  العلمية 
والتجارب األكادمية رجع  إىل دار العلموم  ندوة 
العربية  اللغة  العلامء عام 1973، وجعل يدرس 

اليوم  الحني وإىل  فيها،ومنذ ذلك  العريب  واألدب 
يقوم مبهمة تدريس العربية. وقد عني خالل ذلك 
الوقت عميدا لكلية العربية وأدابها بدار العلوم، 
والفكر  للدعوة  العايل  للمعهد  مديرا  عمل  كام 
الشئون  رئاسة  توىل   2006 عام  ويف  اإلسالمي. 

التعليمية لندوة العلامء.)02(

دوره يف الصحافة العربية الهندية

العربية  الصحافة  مجال  يف  بارز  دور  وللشيخ   
يف  ممتاز  أسلوب  وله  بدايتها،  منذ  الهندية 
للقضايا  سياسيا  تحليال   يقدم  فهو  الصحافة 
اإلسالمية من منظور اإلسالم. وال يبدو من كتابته 
وتعاليمه  اإلسالم  إال  يعرف  ال  ديني  أنه شخص 
بل يعرف  العلوم الرشقية والعربية. ولذا يعده 
من زمرة العلامء الذين نذروا أنفسهم للصحافة 
الصحافة  تطور  يف  الشيخ  ساهم  قد  العربية. 
األمين  الساعد  يعده  كام  الهندية  العربية  
مجلة  رئاسة  توىل  حني  الحسني  محمد  للشيخ 
يف  املشارك  التحرير  ورئيس  اإلسالمي،  البعث 
إلدارة  الشيخ  وفق  قد  اإلسالمي.   البعث  مجلة 
وكتاباته  مبقاالته  صوره  أحسن  يف  الصحافة  فن 
البعث  التي نرشت يف مجلة  وانتقاداته  وأفكاره 
اإلسالمي تحت عنوان« صور وأوضاع«.)12( وببعد 
وفاة األستاذ السيد محمد الحسني استقل الشيخ 
مبسئولية مجلة البعث اإلسالمي سنة 1979م.)22(  
الرائد)32(  لصحيفة  التحرير  رئيس  يعمل   حيث 
مجال  يف  شارك  أيضا  املنصب  هذا  يف  يزال  وال 
العربية  املجالت  يف  املستمرة  مبقاالته  الصحافة 
الهندية  الصحف  من  وعدد  الهند،  يف  املشهورة 

والعربية. 
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مساهامته العلمية واألدبية
متنوعة   موضوعات  يف  قيمة  مؤلفات  عدة  وله 
عدة  يف  املنشورة  املقاالت  من  عدد  إىل  إضافة 
الصحوة  مجالت عربية.  ومن مؤلفاته:(42) أدب 
يف  ومناهجها  اإلسالمية  اإلسالمية،الدعوة 
وتطور  الهند  يف  اإلسالمي  التعليم  الهند،حركة 
املنهج، اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد، وقد ترجم 
املحدث  الجليل  للشيخ  مهمتني  رسالتني  األستاذ 
محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعاىل باسم: 
“فضائل القرآن” و”فضائل الصالة عىل النبي صىل 
الله عليه وسلم”، وترجم كذلك كتاباً للشيخ عبد 
العقلية«.  والعلوم  “الدين  باسم  الندوي  الباري 
وحتى االن أنه ألف عديدا من  الكتب يف اللغة 
واألدب كام قام بنقل العديد من الكتب واملقاالت 

من األردو واإلنجليزية إىل اللغة العربية.
دور  اإلسالمي”  “البعث  ملجلة  أن  بالذكر  جدير 

بدايتها.   منذ  العربية  الصحافة  مجال  يف  هام 
ويعالج البعث اإلسالمي منذ نحو نصف قرن يف 
يف  واألكادميية  واألدبية  العلمية  األوساط  جميع 
أعظم  من  اليوم  تعد  العربية.ولذا  والبالد  الهند 
مجالت يف تاريخ الصحافة العربية يف شبه القارة 
األدب  حيث  ومن  اإلنتشار  حيث  من  الهندية 
العلمية  األوساط  يف  واضح  أثر  ولها  والبيان، 
عامها  يف  وتدخل  الهندية،  القارة  يف  واألدبية 
وعناوينها  مضمونها  يف  تغري  غري  من  الستني 
انظارها.  ووجهة  أهدافها  يف  تعديل  أي  وبدون 
وملحرري مجلة البعث اإلسالمي  دور عظيم  يف 
وترويج  وتطورها  اإلسالمي  البعث  مجلة  إنشاء 
اللغة العربية  وأدابها يف الهند.  فصدرت منهم 
مقاالت وبحوث، ولعبوا دورا بارزا يف مجال اللغة 
والدين حيث أنهم احتلوا مكانة مرموقة يف عامل 

الصحافة العربية يف العرص الحديث. 
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امللخص

املرأة لها مكانة مرموقة داخل املجتمع، ألنها من 
أساس اإلنسانية، وهي نصف املجتمع وتلد وتريّب 
النصف اآلخر، وال تتم الحياة اإلنسانية إال باملرأة 
بدونها،  األرض  سطح  عىل  لإلنسانية  بقاء  وال 
حياتها.  واقع  يف  شتى  صعوبات  تعاين  ولكنها 
يف  هاما  دورا  لعبت  الحديثة  العربية  والرواية 
تصوير املرأة ومشاكلها ومشاقها داخل املجتمع. 
الروائيني  أحد  وطار  الطاهر  الجزائري  والروايئ 
العربيني السابقني إىل عرض قضية املرأة البائسة 
الورقة  وهذه  وغمومها.  همومها  عن  والحديث 
تسلّط الضوء عىل صورة املرأة املعدمة ومشاكلها 
التي تعايشها داخل املجمتمع يف رواية »رمانة«.

من  بّد  ال  املوضوع  زبدة  إىل  الخوض  وقبل 
وطار  الطاهر  الكبري  الكاتب  حياة  الوقوف عىل 
والتعرف عىل مسريته األدبية. ولد الطاهر وطار 
يف  مداوروش  قرية  يف   1936 اغسطس   15 يف 
الجزائر يف عائلة فالحية متوسطة،1 وكانت والدته 
أمه  وكانت  قبله،  من  أشقاء  ثالثة  فقدان  بعد 
العربية  الطاهر وطار  العربية. وتعلّم  ال تحسن 
أفراد  ستة  من  مكونة  أرسته  وكانت  متأخرا. 

)وظيفة  البلدية  يف  صغريا  موظّفا  أبوه  وكان 
كاتب عادي(، وعزم أن يرسل اثنني من أبنائه إىل 
املدرسة الفرنسية واثنني إىل املدارس الحرة التي 
القسم  وطار  نصيب  وكان  العربية،  فيها  تُعلَّم 
مدرسة  من  والرصف  النحو  علم  ودرس  الثاين. 
جمعية العلامء يف قرية مداوروش، وبعد التحق 
مبعهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينية. وتلّقى 
دروسا باملراسلة يف الصحافة والسينام من مرص. 
وبعد تخرجه من معهد بن بادس التحق بجامعة 
الثورة  بداية  تونس سنة 1954 فرتة  الزيتونة يف 
الجزائرية2. ولكن انقطع عن الدراسة بعد عامني 
ملشاركته يف إرضاب نظّمه الطلبة الجزائريون يف 
فغادر  بعزله.  قرارا  الجامعة  وأصدرت  الجامعة 

جامعة الزيتونة قبل أن ينال أي شهادة.

ال  حيث  العربية  املكتبة  وطار  أثرى  وقد 
إال  الحديث  العريب  األدب  عن  الحديث  يتم 
األدب  أفق  يف  المع  كوكب  وهو  باستحضاره، 
العريب وخلّف وراءه آثارا أدبية قيمة قصة ورواية 
ومرسحية ومقالة، حيث كتب ثالث مجموعات 
 ،)1961( قلبي«  من  »دخان  وهي  قصصية، 
هذا  يعودون  و«الشهداء   )1969( »الطعنات« 
األسبوع« )1974(، وكتب مرسحيتني، وهي »عىل 

صورة المرأة الجزائرية  في 
رواية ‘رمانة’ للطاهر وطار

عبد الجبار سي يم
باحث الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة كاليكوت
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 )1961( و«الهارب«   )1958( األخرى«  الضفة 
وكتب احدى عرشة رواية، وهي »الالز« )1974(، 
 ،)1978( بغل«  »عرس   ،)1974( »الزلزال« 
املوت  و  »العشق   ،)1980( القرص«  و  »الحوات 
يف الزمن الحراش« )1980(، »رمانة« )1981(،« 
تجربة يف العشق« )1989(، »الشمعة و الدهاليز 
» )1995(،«الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزيك« 
بالدعاء«  يديه  يرفع  الطاهر  »الويل   ،)2005(

)2005( و« قصيد يف التذلل«)2010(3.

عاملية،  لغات  عدة  إىل  رواياته  ترجمت  وقد 
والروسية  واألملانية  والفرنسية  اإلنجليزية  منها 
والربتغالية والفيتنامية واليونانية واألوزبكستانية4، 
العريب  الصعيد  عىل  ليس  واسعة  شهرة  ونال 
حاز  وكذلك  العاملي.  الصعيد  عىل  بل  فحسب، 
األمم  منظمة  جائزة  منها  أدبية،  جوائز  عدة 
املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم »يونسكو« سنة 
العربية  الثقافة  لخدمة  الشارقة  وجائزة   ،2005
عيل  بن  سلطان  مؤسسة  وجائزة   ،2005 سنة 

العويس الثقافية للقصة والرواية سنة 2010.

خالصة الرواية

والرواية »رمانة« متّت  كتابتها سنة 1969  وظهرت 
ألول مرة سنة 1970 ضمن مجموعته القصصية 
و  الستينات  يف  النرش  ظروف  ألن  »الطعنات« 
الكاتب  فاضطّر  جدا،  صعبة  كانت  السبعينات 
عىل حد قوله »أن يعتمد عىل جمع أقىص حجم 
ممكن من كتاباته يف كتاب واحد ليتمّكن للناس 
االطالع عليها،ألن فرصة صدور كتاب آخر نادرة 
جدا، ولرمّبا لن تتكّرر مرة أخرى«5، إال أن وطار 
عاد ونرش »رمانة« يف كتاب مستقل سنة 1981 
يف  التوزيع  و  للنرش  الوطنية  الرشكة  وأصدرتها 

الجزائر.

‘رمانة’،  تدعى  فتاة  الرواية حول شخصية  تدور 
وهي يف السادسة عرش من عمرها. ولدت ونشأت 
أفراد،  ستة  من  مؤلفة  فقرية  بائسة  أرسة  يف 
مات أبوها املعيل الوحيد لألرسة، ومل يتسن لها 
مامرسة  إىل  فقرها  قذفها  املدرسة،  إىل  الدخول 
الضيوف،  تستقبل  مثينة  بضاعة  وصارت  البغاء، 
ألنها مل تجد طريقا آخر لكسب املعيشة وتعليم 
اختيها الصغريتني، وتوفري حياة طيبة لهام. وهي 
ترمز إىل الطبقة البائسة املعدمة يف الجزائر التي 
والجهل.  الفقر  من  بدافع  الفجور  يف  انغمست 
ولكّن  واختيارها،  بإرادتها  داعرة  تكن  مل  وهي 
املجتمع  يف  الفاشية  السيئة  االجتامعية  األوضاع 
هي التي أّدتها إىل مامرسة البغاء. ويصّور وطار 

يف الرواية استغالل طبقة األغنياء لـرمانة.

يربط وطار يف هذه الرواية بني التفاوت الطبقي 
شفقتنا عىل  مستثريا  الفجور،  وبني  املجتمع   يف 
رمانة التي وقعت ضحية للفقر والجهل. ويقول 
هو  املجتمع  يف  الطبقي  االختالف  إن  ضمنيا 
ويقدم  األخالقي.  لالنحراف  الرئييس  السبب 
رمانة،  تواجهها  التي  املآيس  هذه  إزاء  الكاتب، 
شخصية رجل متخّف يف زي بدوي، تدعوه رمانة 
إىل منزلها مثل ما تعامل مع زبائنها. ولكّن هذا 
كضحية،  يعاملها  بل  كعاهرة،  يعاملها  ال  الرجل 
و  بصحتها،  االغتناء  رضورة  إىل  انتباهها  فيدعو 
يعلّمها القراءة والكتابة إىل جانب حرفة تكسب 
بها قوتها وترعى أختيها الصغريتني. فتقول رمانة،  
»أحسست ألول مرة أنني إنسانة، أستقبل الحياة 
وال أوّدعها، أو أتسارع معها، وأنني لست بضاعة، 
صورة  يف  يظهر  الرجل  وهذا  مثينة...«6.  بضاعة 
املخلّص الذي يريد القضاء عىل مصدر كّل اآلالم 
يف املجتمع وتحقيق العدالة االجتامعية، ويقول 
لرمانة، »نطرد املستغلني ونستعيد خرياتنا ويتعلّم 
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يف  ويسكنون  ويشبعون،  ويتداوون  الناس  كل 
عليهم  يسيطر  وال  يذلون  وال  الضخمة،  املباين 

تاجر أو سمسار أو أي سيد آخر«7.

التي  لرمانة  البعث  مبثابة  الكالم  هذا  يصبح 
ذاقت مّر الفقر منذ طفولتها وحرمت من دخول 
املدرسة، وسكنت يف كوخ قصدري مظلم ومنعت 
يف صغرها من مقابلة الطبيب يف املستشفى، ألنها 
ال تحمل بطاقة فقر،  وتعرّضت بعد وفاة والدها 
إىل  الغنية. ولذلك فهي تشعر  الطبقة  الستغالل 
والطأمنينة،  الهناء  بأقىص  الرجل  هذا  جانب 
تسعى  التي  الراحة  ميثّل  فهو  »خاىل«.   وتناديه 
اليها دامئا الطبقة املعدمة يف الجزائر. يعلن هذا 
الرجل يف الرواية أنه من أجل القضاء عىل ظاهرة 
عىل  القضاء  من  بد  ال  الجزائر،  يف  االستغالل 

أسباب وجودها.

إىل  رمانة  شخصية  خالل  من  يرمز  والكاتب 
رضورة تحقيق العدالة االجتامعية ألجل القضاء 
عىل ظاهرة االستغالل. فالعدالة االجتامعية هي 
معينه الذي ال ينضب، وجميع روايات وطار متثل 
وجوها مختلفة لهذه القضية، ويقول وطار بهذا 
الصدد، »إن الروايئ الهادف ال يكتب روايات كثرية 
مهام تعددت عناوين كتبه ومضامني إنتاجه، إمنا 
يؤلفها  حياته  طوال  يظل  واحدة،  رواية  يكتب 
إىل أن تنتهي... إنه ينظر إىل موضوعه من شتى 

الزوايا...«8.

األم املومسة

تغرّيت حياة رمانة تغرّيا جذريا بعد وفاة والدها، 
طريق  تسلك  أن  والدتها  اضطرت  إثره  وعىل 
البغاء طلبا للمعيشة، تقول رمانة، » خرجت أمي 
وثالثا....  وثانيا  يوما  عمل  عن  تبحث  املسكينة 
وعارشا.... ولكنها كانت كل يوم تعود بقاذورات 

تلتقطها من مزابل أسواق الخرض......فانفتح باب 
كوخنا عىل مرصاعيه. كانت أمي جميلة، وكنت 
أجمل منها بكثري و استقبلناهم....متنعت أياما ثم 
تحطم كل شء. كان حيّنا القصدري كله منغمسا 

يف التافهة والضياع، فلم نجد غري فعل ذلك«9.

بل مل تجد  راضية،  البغاء  رمانة طريق  ومل تخرت 
وسيلة سواه لكسب معيشتها ومعيشة من معها، 

مرة سألها ‘صالح’ أحد زبائنها، 

» تبغني عيشة رشيفة ؟

»نعم«10.

ووالدتها  ‘رمانة’  شخصية  خالل  من  وطار  يشري 
توجد  خطرية  واقتصادية  اجتامعية  مشكلة  إىل 
يف كل عرص ومرص، وهي الفقر، ويصبح االنسان 
شيئا تافها أمام هذا الداء الفاتك. وتعترب الجزائر 
يتعرض  حيث  العامل  يف  عربية  دول  أفقر  من 
معظم الناس لهذه الحالة من البؤس والحرمان. 
التغذية وتنترش األمراض  و تنترش األمية وتسوء 
التعلّم  األبناء  ويرتك  الفاتك.  الداء  هذا  بسبب 
ولتوفري  الوالدين  ملساعدة  األعامل  ويطلبون 
متطلبات الحياة الرضورية. ويعجز الوالدون عن 
الذي  البسيط  الدخل  من  الصحة  عىل  االنفاق 
يحصلون عليه. ويرسم وطار أيضا معاناة الفقراء 
‘بوعالم’  يقول  حيث  آخر،  موضع  يف  الرواية  يف 
ميتون  »الفقراء  لـرمانة  الرواية   أحد شخصيات 

من يوم والدتهم«.11 

والفقر هو الذي جعل رمانة ووالدتها مومستني، 
الجرائم،  إىل  أصحابه  يدفع  الشديد  الفقر  ألن 
وذلك حينام تشتد الحياة عىل البؤساء  يهملون 
التي  األخالقية  واملبادئ  اإلنسانية  القيم  بعض 
يحكمها الضمري اإلنساين ويرتكبون عىل الجرائم 
إىل  وما  والدعارة  والرسقة  والغصب  النهب  من 
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الرزق.  يف  زيادة  توفّر  أن  شأنها  من  التي  ذلك، 
ويرى وطار هنا أن تردي الوضع االقتصادي لدى 
الفرد يؤّدي إىل ترديه الخلقي، والتفاوت الطبقي 
يف املجتمع هو الذي يؤّدي إىل حصول انحرافات 
حياة  توفّر  أن  الحكومة  عىل  ويجب  أخالقية، 

طيبة للبؤساء والفقراء.
ألن  الفقر،  مبشكلة  وثيق  ارتباط  لها  والدعارة 
الفقر  مساحة  يستغلون  املهمنة  هذه  أرباب 
املجتمع،  فئات  لبعض  الصعبة  الحياة  وظروف 
ويدفع الفقر الكثري من العائالت الفاقدة املعيل 
يلبّي  ال  بحيث  ضعيفا  دخلها  يكون  التي  أو 
حاجاتها إىل هوة الدعارة. وهذه القضية شائعة 
واليمن  الجزائر  مثل  الفقرية  العربية  البلدان  يف 
الفقر  يدفع  والفلسطني.  والعراق  والسوريا 
البغاء حتى يف سن  النساء إىل مامرسة  والبطالة 
املراهقة. يشري وطار إىل هذه الحقيقة من خالل 
أحد  األسمر،  الشاب  يسأل  إذ  رمانة،  شخصية 

زبائن رمانة، 
»ما اسمك ؟

رمانة.
كم عمرك ؟
ستة عرش.

ما شاء الله، وبقيت يف هذه الحالة التعيسة ؟ كم 
مّر عىل انشغالك ؟

شهران«12.

ومن أهم القضايا التي طرحها الكاتب يف الرواية 
شخصية  خالل  من  ناقشها  املرأة،  تعليم  قضية 
جميع  عند  التقدم  أساس  هو  فالعلم  رمانة. 
األمة  وأن  ومرص،  كل عرص  يف  املتطور  املجتمع 
املجد  يتم  وال  بالتعليم  إال  العىل  إىل  ترتقي  ال 
والتعليم.  بالعلم  إال  السعيدة  والحياة  والفخر 
يكسب  أن  املجتمع  من  واحد  كل  عىل  فيجب 

وتشجيع  العلم  مساندة  عليه  يجب  كام  العلم، 
وتعليم  العلم.  حصول  عىل  والتحريض  التعليم 
وهي  األم،  وهي  به،  يستهان  ال  مهّم  أمر  املرأة 
الجاهلة  واملرأة  والبنات،  للبنني  األوىل  املدرسة 
هي أكرث تعرضا لالستغالل من املرأة العاملة، وإذا 
كانت عاملة ومثقفة تستطيع أن تشّكل وتنشئ 
إىل  تصل  املعارص  العرص  يف  واملرأة  مثقفا.  جيال 
الوظائف واملناصب العليا بفضل الرتبية والتعليم.

هذا  أهمية  إىل  انتبه  كاتب  وطار  والطاهر 
الرواية  وتكلّم يف  املجتمع  الجانب وخطورته يف 
جهالتها.  ضد  وجاهد  املرأة  تعليم  أهمية  عن 
أن  “أريد  والجهل  الفقر  ضحيّة  رمانة،  تقول 
أهتّم بأختّي وأدخلهام املدرسة”13. وصارت رمانة 
عرضة لالستغالل لكونها غري عاملة فال تريد نفس 
مسريتها ألختيها الصغريتني بل تقّرر إرسالهام إىل 

املدرسة.

وكانت املرأة الجزائرية يف القديم تكاد محرومة 
من التعليم، ومل يهتّم املجتمع الجزائري بتعليم 
املرأة ال قبل االحتالل وال يف فرتته. وامتنع غالب 
الناس يف الجزائر عن إرسال بناتهم إىل املدارس، 
البنني، وأّدى كل ذلك إىل  وكانت األولية لتعليم 
عزمت  ولكن  باملدارس14.  البنات  التحاق  تأخر 
برنامج  تخطيط  عىل  االستقالل  بعد  الجزائر 
فقدان  ألن  واإلناث،  الذكور  يشمل  تعليمي 
املرأة التعليم يجعلها عرضة لالستغالل. وجعلت 
التعليم مجانيا وإلزاميا للبنني والبنات  الحكومة 
التعليم  هدف  وكان  سنا.  عرش  السادسة  إىل 
إرسال  من  البائسات  العائالت  متكني  املجاين 
أبنائها وخاصة البنات إىل املدارس. ألنه ال ميكن 
تصور مجتمع متطور ونصفه الثاين أّمي وجاهل. 
وصلت  والتعليم  الرتبية  حقل  يف  وبالّنهضة 
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املرأة  تعليم  مجال  يف  مرضية  نتائج  إىل  الجزائر 
ومحو األمية15.

الدراسية  املستويات  أقىص  إىل  املرأة  ووصلت 
التي أّهلتها ملشاركة يف تنمية املجتمع وازدهاره 
إىل جانب  الوظائف  من  العديد  وملساهمتها يف 
يف  هاّم  دور  لتعلمها  وكان  التقليدية.  الوظائف 
مختلف  يف  فعملت  أمامها،  العمل  أبواب  فتح 
عملها  أصبح  واليوم  االقتصادية.  القطاعات 
العمل  من  املجتمع  نصف  حرمان  ألن  رضوريا 
شّل  معناه  منتج،  غري  فقط  مستهلكا  وجعله 
أن  ذلك  ومع  تطّوره.  وعرقلة  الوطن  اقتصاد 
عملها يفسح لها املجال للتطور الفكري والثقايف 

واالجتامعي والسيايس.
الخامتة

عالج الكاتب الطاهر وطار قضية املرأة يف رواية 
»رمانة«، وصّور املرأة املعدمة الجزائرية مع إلقاء 
تواجهها  التي  واملصاعب  املشاكل  عىل  الضوء 

املرأة البائسة يف حياتها. ومع ذلك هذه الرواية 
وفتح  والتقاليد  القيود  من  املرأة  لتحرير  دعوة 
وطار  عمل  وقد  أمامها.  والعمل  العلم  أبواب 
املفاهيم  أهم  أحد  تغيري  عىل  الرواية  هذه  يف 
الخاطئة املتوارثة عن املرأة، وهو ضعفها وعدم 
بعد  األوالد  وإعالة  والحياة  اإلنتاج  عىل  قدرتها 
املرأة  تعرفت  وقد  حياتها.  من  الرجل  اختفاء 
عىل مكانتها وحقوقها وأظهرت طاقتها وقدرتها، 
وصارت  املختلفة،  األعامل  ميادين  واقتحمت 
وحتى  واملهندسة  واملحامية  والطبيبة  األستاذة 
أخيها  وبني  بينها  فرق  ال  أنه  وأثبتت  الرشطة. 
االقتصادية.  األنشطة  مختلف  مزاولة  يف  الرجل 
جميع  يف  تقريبا  املرأة  وجود  يوّضحه  ما  هذا 
الرجال،  جانب  من  املامرسة  املهنية  القطاعات 
التي  االمتيازات  بنفس  العاملة  املرأة  وتتمتّع 
يتمتع بها الرجل يف الوظائف العمومية، واليوم 

أصبح عملها رضوريا لتنمية الوطن.

دار 	  الرابع،  املجلد  العرب،  لسان   : منظور  ابن 
صادر، بريوت، 1992.

روبرت كامبل : أعالم األدب العريب املعارص، املجلد 	 
الثاين، دار النرش، بريوت، 1996.

و 	  للنرش  الوطنية  الرشكة  رمانة،   : وطار  الطاهر 
التوزيع، الجزائر، 1982.

املسلمة 	  املرأة  تربية  أصول   : أحمد  حفصة 

روبرت كامبل : أعالم األدب العريب املعارص، املجلد   1
الثاين، دار النرش، بريوت، 1996، ص 1371

الجزائري ضد  الشعب  بها  قام  التي  الثورة  و هي   2

الهــــــــوامش

املصادر واملراجع

املعارصة، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2001.
سلمى محمود : الثورة الجزائرية يف روايات الطاهر 	 

وطار، رسالة مقدمة لنيل شهادة أستاذ يف اآلداب، 
الجامعة األمريكية يف بريوت، لبنان، 2000.

الطاهر 	  األمام،  إىل  مع   لقائه  يف   : حسن  حميد 
وطار : لسست مبارشا يف كبابتي و إمنا عميق عمق 
 ،2222 العدد   ،) )أسبوعية  األمام  إىل  البساطة، 

بريوت، 1994.

االحتالل الفرسني عىل الجزائر، و استقلت الجزائر 
من االحتالل سنة 1962.

سلمى محمود : الثورة الجزائرية يف روايات الطاهر   3
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وطار، رسالة مقدمة لنيل شهادة أستاذ يف اآلداب، 
الجامعة األمريكية يف بريوت، لبنان، 2000، ص 25

الطاهر  األمام،  إىل  مع   لقائه  يف   : حسن  حميد   4
وطار : لسست مبارشا يف كبابتي و إمنا عميق عمق 
 ،2222 العدد   ،) )أسبوعية  األمام  إىل  البساطة، 

بريوت، 1994،  ص 52
و  للنرش  الوطنية  الرشكة  رمانة،   : وطار  الطاهر   5

التوزيع، الجزائر، 1982، ص 5
و  للنرش  الوطنية  الرشكة  رمانه،  وطار:  الطاهر   6

التوزيع، الجزائر، 1981، ص 5
ااملرجع السابق،  ص 7  7

و  للنرش  الوطنية  الرشكة  رمانه،  وطار:  الطاهر   8

التوزيع، الجزائر، 1981،  ص 6
املرجع السابق، ص 7  9

املرجع السابق،  ص53  10
11  املرجع السابق، ص 19

و  للنرش  الوطنية  الرشكة  رمانه،  وطار:  الطاهر   12
التوزيع، الجزائر، 1981، ص 1

و  للنرش  الوطنية  الرشكة  رمانه،  وطار:  الطاهر   13
التوزيع، الجزائر، 1981، ص 50

حفصة أحمد : أصول تربية املرأة املسلمة املعارصة،   14
مؤسسة الرسالة، بريوت، 2001، ص 286

15   املرجع السابق،  ص 287
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امللخص: 

 ملا أردت معرفة ما كتبه )الجرجاين( يف ) دالئل 
إليها  سبقني  قد  الفكرة  أن  وجدت   ، اإلعجاز( 
العديد من املفكرين و الدارسني ؛الذين يجمعون 
عىل أن هذا العامل الفذ يتفق من قريب أو بعيد 
 ، الحديث  اللغة  إليه علم  توصل  كثري مام  مع  
وبخاصة حول موضوعات لها عالقة مبارشة بحقل 
البالغية  األبواب  إىل  بالنظر  وذلك  النص(،  )نحو 
و)التقديم  والذكر(  كـباب:)الحذف  طرقها  التي 
و)االستعارة(  املجاز(  و  و)الحقيقة  والتأخري( 
مرتبطة  موضوعات  ألنها  غريها،  و  و)الكناية(.. 
مبدى تقبل املتلقي للنص، و األثر الذي يرتكه يف 

نفسه.

  هذا البحث يحاول أن يقدم للقارئ،تصور لساين 
ترايث مفاده أن )عبد القاهر الجرجاين(، قد تفطن 
أن  إىل  اإلعجاز(،  )دالئل  يف  كتبه  ما  خالل  من 
بل مجموعة  األلفاظ؛  ليست مجوعة من  اللغة 

من العالقات الداللية. 

دالالت املامرسة النصية، يف فكر الجرجاين:

   نظر علامء اللغة العرب إىل اللغة بوصفها نظاماً 
مواصفات  ذات  وحدات  من  يتكون  منضبطاً، 

يحددها)علم الرصف(، و تتعالق هذه الوحدات 
التالزم  هذا  عن  فينشأ  وتتالءم،  الجملة  داخل 
معنى نحوي، يتغري بتغري العالقة التي تربط هذه 
الوحدات، ويتم ذلك طبقاً لضوابط )علم النحو(.

   وقد كان علم النص، ملتقى تتعاون فيه جملة 
من العلوم لفك شفرته ، وما سبق طرحه متصالً 
مبفهوم النص عند املحدثني، كان» قد دار بخلد 
و   ، عنه  الكشف  العرب يف  عند  القدماء؛  بعض 
نحو  كعلوم  القرآين،  بالنص  عنيت  التي  بخاصة 
وعلم  العربية  البالغة  يف  املعاين  وعلم  اللغة 
أصول الفقه، وما عنيت بالداللة الذهنية وعالقة 
)الدال( بــ)املدلول( من جهود الفالسفة، واعتبار 
ذلك  من  ويعكس جزءاً  أيدلوجية؛  النص وحدة 
ألفاظ  بني  يفرقون  عندما  عنهم،  كثرية  نقوالت 
من  ومقولته  وروحه  جانب  من  ومبانيه  النص 

جانب ثان«.1

، من أجل     لقد سعى )الجرجاين( سعياً حثيثاً 
عالقة  لها  موضوعات  حول  نظره  وجهة  تقديم 
آليات  بيان  و  النص(،  )نحو  بحقل  مبارشة 
ملوضوعات  دراسته  خالل  من  وذلك  انسجامه، 
بالغية أساسية منها:)الحذف والذكر( و)التقديم 

قراءة حول مفاهيم التركيب اللغوي 
في فكر عبد القاهر جرجاني

د. لغزال لخضر
جامعة  أحمد دراية أدرار ، الجزائر
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و)االستعارة(  املجاز(  و  و)الحقيقة  والتأخري( 
هي  »إذ  وغريها،  و)الكناية(و)التعرض(.. 
يف  وأثره  النص  بجودة  مرتبطة،  موضوعات 
املتلقي، وتؤثر يف متايز النصوص بعضها من بعض، 
من حيث  النص  بناء  كيفية  ترتبط مبوضوع  وال 
هو نص، وقوانني إنشائه مبارشة، و إن كانت ذات 
أن  مع  ذاته،  النص  مفهوم  تحديد  يف  فاعل  أثر 
كثري من الدارسيــن رأوا يف دراسة تلك القضايا يف 
دالئل اإلعجاز وعياً من )الجرجاين( بنحو النص«.2

عرص  سبقت  متأخرة  مرحلة  يف  كان  وقد     
الترصيف  علمي  بني  الفصل  تم  )الجرجاين(، 
هذا  قبل  أما  مثالً-،  جني(  )ابن  عرص  والنحو- 
التاريخ، فكانت مشاغل اللغوي، نحوية ورصفية 
ولغوية- )الخليل( و)ابن فارس( مثالً-، ومشاغل 
وصوتية-  بل  ورصفية  ونحوية  لغوية  النحوي، 
)سيبويه( مثالً-. ويف عرص )عبد القاهر الجرجاين( 
تآلفت علوم اللغة النحو والبيان و)علم املعاين(، 
وبدا النحو علامً شامالً ، يجمع إىل اإلعراب دراسة 

الرتكيب والبيان.

بعض وجوه النظم و أدواته عند الجرجاين3:

   ال غرابة يف أن نقرر بأّن الحديث عن النظم » 
عالجه  بعيدة، وهو موضوع  تاريخية  أصول  ذو 
والبالغيون،  والنقاد  والقراء  واللغويون  النحاة 
و  موضوعه  فهم  أيسء  ساذجاً  يسرياً  عالجاً 
الشعر،  ونشاط  اللغة  بفاعلية  وعالقته  وظيفته 
بالتوضيح  القاهر( منحه سمة متتاز  ولكن )عبد 
العقيل  اإلمعان  الذهني، و  التأويل  والتفصيل و 
فأعاد تشكيل مادته من جديد، ووسع من داللته 
أو عدل منها و وثق االهتامم به ومناه ، ونبه يف 

قوة إىل رصيد هائل من تصوره  ومعانيه«.4

)عبد  أن  املحدثني  الدارسني  بعض  يعتقد  و     

اقرتحه من رؤى  مبـا   – يكون  الجرجاين(  القاهر 
لعهد  أسس  قد   ،- النظم  مفهوم  حول  متميزة 
جديد مع املنحى الوظيفي بإسهام عريب خالص، 
بل وأقام منهجاَ رائداً متميزاً يف تاريخ الوظيفية 
أن  الفائقة،  التحليلية  بقدراته  واستطاع  العربية 
ويجري  بها،  املتعلقة  اللغوية  الظواهر  يرشح 
عليها تطبيقات واسعة يف القرآن الكريم والشعر 
القديم، فمنح للظاهرة منهجاً وظيفياً فريداً من 
عليها  تقوم  أسس  عدة  يف  إياه  مجسداً  نوعه، 
أساساً نظريته يف النظم منه : التقديم والتأخري، 
والقرص  والوصل،  والفصل  والذكر،  والحف، 
النفي،  و  واالستفهام،   ، واالختصاص   ، والحرص 

واإلثبات..5

   ونحسب أن براعة )الجرجاين( تكمن يف قدرته 
لغوي،  حقل  من  أكرث  بني  املزج  عىل  الفائقـة، 
من  بكثري  تزخر  التي  اللوحة  هاته  بذلك  مكوناً 
بأصالة  الجرجاين  لقد درس  املتجانسة.»  األصباغ 
النظام  و)األرسار(،  كتابيه)الدالئل(  يف  نادرة 
الدرس  هذا  وفصل   ، الجملة  أركان  و  النحوي 
إىل تقديم وتأخري ،حذف وذكر، وتعريف تنكري، 
وإضامر  وصل،  و  وفصل   ، واختصاص  قرص  و 
العطف  أدوات  وظائف  عند  وقف  و  وإظهار، 
كلها  كانت  وإن  العنارص  وهذه  ومواقعها)..(، 
أن  ميكن  أننا  إال  البالغي،  الحقل  إىل  تنتمي 
أبواب  لتداخل  وهذا  النحو،  علم  ندرسها ضمن 

النحو والبالغة وعالقتهام بعلوم أخرى«.6

كرثة   « للنظم،  )الجرجاين(  رؤية  مييز  ما  إن     
صلة  ذات  لعبارات  كتب،  ما  بضع  يف  استعامله 
وثيقة مبا أقيمت عليه ظاهرة الرتابط، بني الجمل 
واالنسجام بني معانيها، ومن تلك العبارات ميكن 
أن نذكر: النظم، مبادئ اآلي، مجاري ألفاظ اآلي، 
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 ، اللفظ  سياق  االلتئام،  االتساق،  املثل،  مرضب 
الخرب،  مساق  اآلي،  ألفاظ  مواقع  اآلي،  مقاطع 
معرض  يف  األلفاظ  هذه  كل  وردت  و  النظام، 
حديث )الجرجاين( عن النظم، الذي اعتربه أساس 

اإلعجاز يف القرآن الكريم«.7

من  سنجعل  البحث  من  الجزء  هذا  يف  إننا     
الرئيس  منطلقنا  اإلعجاز(8،  )دالئل  كتاب 
نستقص منه رؤية )الجرجاين( ألقسام هامة من 
النظم  فكره يف  عليها  بنى  والتي  البالغة،  أبواب 
يف  األساس  بأنها  العتقادنا  منها9،  بعدد  مكتفني 
نظرية النظم. و ذلك من خالل النظر يف مجموع 
الشواهد املتنوعة التي قدمها، اعتقاداً منه بأنها 
يف  تبناه  الذي  املنهج  صحة  عىل  متكامل  دليل 
فهمه للنظم، هذا الشكل من النظم هو املدخل 
الطبيعي لفهم اإلعجــاز يف القرآن الكريــم كـام 

اعتقد )الجرجاين(.

أوالً- معيار التقديم والتأخري:10

مسألة  عن  الكالم  يف  الجزء  هذا  صفحات  متتد 
التقديم والتأخري يف)دالئل اإلعجاز(، من) الصفحة 
من  العديد  جمعت  قد  و   )142 غاية  إىل   106
وشاهد  العوام  لغة  من  شاهد  بني  الشواهد، 
من القرآن الكريم و آخر من الشعر. و إذا كان 
ظاهرة   « بأن  يرى،  املحدثني  الدارسني  بعض 
الرتب،  يف  الترصف  عىل  تقوم  والتأخري  التقديم 
التي تحتلها العنارص املكونة ملركب من املركبات، 
الذي  باملحل  يتأثر  ال  مبحث  الظاهر  يف  وهي 
وال  كل،  هو  حيث  من  املركب  ذلك  فيه  يتنزل 
يؤثر فيه باعتبار أنها تتعلق بوجه تركب العنرص 
وتكونه ال مبختلف املواضع التي يحتلها«11 ؛ فإن 
)الجرجاين( قد أمل مبسألة التقديم والتأخري، إملاماً 
خالله،  من  ميكن  مظهر  أهم  إياه  معترباً  كبرياً 

ذهب  التي  الكيفية  النظم بغري  مفهوم  تفسري 
إليها الدارسون قبله.   

التقديم والتأخري     يصف )الجرجاين( القول يف 
واسع  املحاسن  جم  الفوائد  كثري  باب   « بأنه، 
الترصف بعيد الغاية، ال يزال يفرت لك عن بديعة 
شعراً  ترى  تزال  ال  و   ، لطيفة  إىل  بك  ويفيض   ،
يروقك مسمعه و يلطف لديك موقعه، ثم تنظر 
فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه 

شء وحول اللفظ عن مكان إىل مكان«.12

وجهني:  عىل  يكون  اليشء  تقديم  أن  يقرر  ثم 
كل  يف  وذلك  التأخري،  نية  عىل  إنه  يقال  تقديم 
الذي كان  التقديم عىل حكمه،  أقررته مع  شء 
عليه كخرب املبتدأ إذا قدمته عىل الفاعل كقولك: 
)منطلق زيد( و) رضب عمراً زيد(. ثم يعقب:» 
معلوم أن )منطلق( و)عمراً( مل يخرجا بالتقديم 
ذلك  وكون  مبتدأ  خرب  كون  من  عليه،  كانا  عام 
مفعوالً ومنصوباً من أجله كام يكون إذا أخرت«.13

   وأما النوع الثاين فهو ما كان فيه التقديم عىل 
نية التأخري» ولكن عىل أن تنقل اليشء عن حكم 
غري  وإعراباً  بابه  غري  باباً  له  وتجعل  حكم،  إىل 
كل  يحتمل  اسمني  إىل  تجيء  أن  وذلك  إعرابه، 
واحد منهام أن يكون مبتدأ، ويكون اآلخر خرباً له 
فتقدم هذا عىل ذاك.  ومثاله ما تصنعه بـ)زيد 
وأخرى  املنطلق(  )زيد   : تقول  حيث  املنطلق( 
)املنطلق زيد(، فأنت يف هذا مل تقدم )املنطلق( 
عىل أن يكون مرتوكاً عىل حكمه، الذي كان عليه 
مع التأخري فيكون خرب املبتدأ كام  كان، بل عىل 
أن تنقله عن كونه خرباً إىل كونه مبتدأ و كذلك 
مل تؤخر )زيداً(، عىل أن يكون مبتدأ كام كان، بل 
عىل أن تخرجه عن كونه مبتدأ إىل كونه خرباً«.14

حيث  من  النحاة  إىل  )الجرجاين(  يلتفت  ثم     
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كون اهتاممهم بهذا الباب، مل يكن إال من جانب 
)العناية واالهتامم( بأمر املتقدم، و يقدم لذلك 
واملفعول(:»  )الفاعل  باب  يف  )سيبويه(  رؤية 
كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه 

أعنى، وإن كان جميعاً يهامنهم ويعنيانهم«.15

يف  تختلف،  هذا  يف  )الجرجاين(  رؤية  بينام     
العناية؟ ومبا  تلك  أين كانت  رضورة معرفة من 
كان أهم؟ »لتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم 
والتأخري، يف نفوسهم وهونوا الخطب فيه، حتى 
إنك لرتى أكرثهم يرى تتبعه والنظر فيه رضباً من 
أزرى عىل صاحبه من هذا  التكلف، ومل تر ظناً 

وشبهه«.16

ألمر  استغراب  يف  )الجرجاين(  نظر  ذلك  إىل     
أين  من   «: األبواب،  لهاته  إهاملهم  يف  النحاة، 
كان نظم أرشف من نظم ؟، و مبا عظم التفاوت 
واشتد التباين و ترقى األمر إىل اإلعجاز، وإىل أن 
يقهر أعناق الجبابرة ؟ أو ههنا أمور أخر نحيل يف 
املزية عليها ونجعل اإلعجاز كان بها فتكون تلك 
الحوالة، لنا عذراً يف ترك النظر يف هذه التي معنا 

واإلعراض عنها وقلة املباالة بها؟«.17

دور  تقييم  عن  حديثه  يف  )الجرجاين(  يرى     
)التقديم والتأخيـر(، أنه من الخطأ تقسيمه إىل 
مفيد وآخر غري مفيد :» وأعلم أن من الخطأ أن 
قسمني،  تأخريه  و  اليشء  تقديم  يف  األمر  يقسم 
يف  مفيد  وغري  الكالم،  بعض  يف  مفيداً  فيجعل 
بعض، وأن يعلل تارة بالعناية، وأخرى بأنه توسعة 
عىل الشاعر والكاتب، حتى تطرد لهذا  قوافيه و 
املفعول  لذلك سجعه)..(. فمتى ثبت يف تقديم 
مثالً عىل الفعل يف كثري من الكالم، أنه قد اختص 
فقد  التأخري،  مع  الفائدة  تلك  تكون  ال  بفائدة 
وجب أن تكون تلك قضية يف كل شء وكل حال، 

التقديم  وترك  التقديم  يجعل  من  سبيل  ومن 
سواء، أن يدعي أنه كذلك يف عموم األحوال، فأما 
أن يجعله  رشيجني، فيزعم أنه للفائدة يف بعضها، 
و للترصف يف اللفظ من غري معنى يف بعض، فمام 

ينبغي أن يرغب عن القول به«.18

من  أجزاء  تفصيل  يف  )الجرجاين(  يرشع  ثم     
عن  الكالم  جاعالً  والتأخري(،  )التقديم  يف  القول 

مسائل االستفهام بالهمزة و الفعل ماض:

01- التقديم والتأخري يف االستفهام :

أ- االستفهام بالهمزة والفعل ماض

   يقول صاحب)الدالئل( :» و من أبني شء يف 
أنك  عىل  الكالم  موضع  فإن  بالهمزة،  االستفهام 
إذا قلت:أفعلت ؟ فبدأت بالفعل، كان الشك يف 
الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم 
وجوده. وإذا قلت :أ أنت فعلت؟ فبدأت باالسم، 
كان الشك يف الفاعل من هو؟ و كان الرتدد فيه. 
ومثال ذلك أن تقول:أبنيت الدار التي كنت عىل 
الذي كان يف نفسك أن  تبنيها ؟ أقلت شعراً  أن 
تقوله ؟، تبدأ يف هذا ونحوه بالفعل ،ألن السؤال 
عن الفعل نفسه والشك فيه ألنك يف جميع ذلك 
مرتدد يف وجود الفعل وانتفائه، مجوزاً أن يكون 
قدا كان وأن يكون مل يكن. و تقول :أأنت بنيت 
هذه الدار؟، فتبدأ يف ذلك كله باالسم ذلك ألنك 
مل تشك يف الفعل أنه كان كيف ؟ و قد أرشت إىل 
الدار مبنية، و إمنا شككت يف الفاعل من هو؟«.19

   و يزيد )الجرجاين( هاته املسألة توضيحاً أكرث، 
حينام يقول : » و مام يعلم رضورة ، أنه ال يكون 
البداية بالفعل كالبداية باالسم أنك  تقول : أقلت 
؟  قط  شعراً  قلت  أأنت  قلت:  ولو  قط؟،  شعراً 
أنه ال معنى  باملحال(، و ذلك  أتيت  )أي  أحلت 
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للسؤال عن الفاعل من هو يف مثل هذا، ألن ذلك 
إمنا يتصور، إذا كانت اإلشارة إىل فعل مخصوص 
نحو أن تقول: من قال هذا الشعر ؟)..(، فأما قيل 
ألنه  فيه،  ذلك  فمحال  الجملة،)..(،  عىل  الشعر 
ليس مام يختص بهذا دون ذاك حتى يُسأل عن 

عني فاعله«.20

ب- االستفهام للتقرير

   وعطفاً عىل القول يف االستفهام ، يقدم له يف 
و  )الجرجاين(:»  يقول  التقرير.  به  املراد  الجزء 
وهي  الهمزة  يف  لك  ذكرت  الذي  هذا  أن  أعلم 
لالستفهام، قائم فيها إذا هي كانت للتقرير. فإذا 
قلت :أ أنت فعلت ذاك ؟، كان غرضك أن تقرره 
القرآن  من  رأيه  يدعم  مبا  ويأيت  الفاعل«.21  بأنه 
أأنت  قالوا:   ﴿ منرود:  قول  عن  حكاية  الكريم 
إبراهيم ﴾22» ال شبهة يف  يا  بآلهتنا  فعلت هذا 
أنهم مل يقولوا  ذلك له عليه السالم وهم يريدون 
لكن  و   ، كان  قد  األصنام  بأن كرس  لهم  يقر  أن 
أن يقر بأنه مـنه كان، وكيف ؟ و قد أشاروا إىل 
قال  و  هذا؟،  فعلت  أأنت    : قولهم  يف  الفعل 
هو عليه السالم يف الجواب :﴿ بل فعله كبريهم 
الجواب:  لكان  بالفعل  التقرير  كان  ولو  هذا﴾ 

فعلت أو مل أفعل «.23

   ثم يسرتسل )الجرجاين( يف بيان نوع آخر من 
أن  اإلنكار  يكون  وهو:»أن  بالهمزة،  االستفهام 
يستدل  و   24.» أصله  من  كان  قد  الفعل  يكون 
ربكم  أفأصفاكم   ﴿: تعاىل  قوله  من  ذلك  عىل 
لتقولون  إنكم  إناثا،ً  املالئكة  من  واتخذ  بالبنني؟ 
قوالً عظيامً﴾.25 و قوله تعاىل:﴿ أصطفى البنات 
عىل البنني؟ ما لكم كيف تحكمون﴾.26 و يعقب 
تكذيب  و  املرشكني  عىل  رد  فهذا  )الجرجاين(:» 
لهم يف قولهم ما يؤدي إىل هذا الجهل العظيم، و 

إذا قدم االسم يف هذا صار اإلنكار يف الفاعل«.27

والفعل  االسم  وتقديم  الفعل  تقديم  ج- 
مضارع يف االستفهام

   وهذه حالة ثالثة يقدمها )الجرجاين( يف باب 
:أ  قلت  يقول:»إذا  والتأخري(،  بـ)التقديم  القول 
تفعل؟ و:أ أنت تفعل؟ مل يخل من أن تريد الحال 
أو االستقبال. فإن أردت الحال كان املعنى شبيهاً 
مبا مىض يف املايض، فإذا قلت: أتفعل؟ كان املعنى 
عىل أنك أردت أن تقرره بفعل هو يفعله، وكنت 
كمن يوهم أنه ال يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن، 
أنك  عىل  املعنى  كان  تفعل؟  أأنت  قلت:  وإذا 
الفعل  أمر  كان  و  الفاعل،  بأنه  تقرره  أن  تريد 
اإلقرار  إىل  يُحتاج  ال  ،وبحيث  ظاهراً  وجوده  يف 
بأنه كائن. و إن أردت بـ) تفعل( املستقبل، كان 
املعنى إذا بدأت بالفعل عىل أنك تعمد باإلنكار 
أنه ال  أو  أنه ال يكون،  الفعل نفسه، وتزعم  إىل 

ينبغي أن يكون، فمثال األول:

أيقتلني و املرشيف مضاجعي       
ومسنونة زرق كأنياب أغواِل؟«.28  

و يف موضع آخر من موقع الشاهد، يقول: » و 
قد يتوهم املتوهم يف اليشء من ذلك أنه يحتمل، 

فإذا نظر مل يُحتمل، فمن ذلك قوله: 

أيقتلني و املرشيف مضاجعي

وقد يظن الظان أنه يجوز أن يكون يف معنى أنه 
ويتعلق  مثيل،  يقتل  أن  منه  يجيء  بالذي  ليس 

بأنه قال قبل: 

يغط غطيط البكر شّد خناقه       
ليقتلني واملرء ليس بقتال   

ولكنه إذا نظر علم أنهال يجوز، وذاك ألنه قال: 
) و املرشيف مضاجعي( فذكر ما يكون منعاً من 
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الفعل، ومحال أن يقول:)هو ممن ال يجيء منه 
يتصور  املنع  أمنعه(.ألن  )إين  يقول:  ثم  الفعل(، 
فيمن يجيء منه الفعل، و مع من يصح منه،ومع 
من يصح منه، ال من هو منه محال، و من هو 

نفسه عنه عاجز«.29

وهو  املضارع،  عىل  املفعول  تقديم  تفسري  د- 
فعل مل يكن 

   يقول الجرجاين:» و أعلم أن حال املفعول فيام 
ذكرنا كحال الفاعل، أعني أن تقديم اسم املفعول 
يقتيض أن يكون اإلنكار يف طريق اإلحالة واملنع 
من أن يكون، مبثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل، 
أن  أنكرت  قد  كنت  )أزيد ترضب؟(،  قلت:  فإذا 
يكون )زيد( مبثابة أن يرضب، أو مبوضع أن يجتزأ 
قدم  ذلك  أجل  ومن  فيه،  ذلك  يستجاز  و  عليه 
)غري( يف قوله تعاىل :﴿ قل أغري الله أتخذ ولياً﴾30، 
وقوله تعاىل:﴿ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 
أو أتتكم الساعة أغري الله تدعون﴾31، وكان له 
ال  أنه  تعلم   ما  والفخامة،  واملزية  الحسن  من 
يكون لو أخر فقيل: )قل أأتخذ غري الله ولياً( و) أ 
تدعون غري الله؟( و ذلك ألنه قد حصل بالتقديم 
معنى قولك : )أيكون غري الله مبثابة أن يتخذ ولياً 
؟ ( أ ويرض عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟، وال 
يكون شء من ذلك إذا قيل : ) أ أتخذ غري الله 
ولياً(، و ذلك ألنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون 

فقط ، و ال يزيد عىل ذلك..«.32

 2- التقديم والتأخير في النفي:
أ- التقديم والتأخري يف النفي

    و تفصيل ما ذكره )الجرجاين( :» إذا قلت:)ما 
فعلت( كنت نفيت عنك فعالً مل يثبت أنه مفعول 
وإذا قلت:)ما أنا فعلت(، كنت نفيت عنك فعالً 

)ما  قلت:  إذا  ذلك  تفسري  و  مفعول.  أنه  يثبت 
قلت هذا(، كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك، 
أن  نفيت  كنت  هذا(  قلت  أنا  قلت:)ما  وإذا 
تكون القائل له، وكانت املناظرة يف شء ثبت أنه 
مقول)..(، من أجل ذلك صلح يف الوجه األول أن 
يكون املنفي عاماً كقولك: ) ما قلت شعراً قط(
)..( ، و مل يصلح يف الوجه الثاين، فكان خلفاً أن 
تقول:)ما أنا قلت شعراً قط( ، وذلك أنه يقتيض 
كل  قال  قد  إنسان  يكون ههنا  أن  املحال، وهو 

شعر يف الدنيا)..(، فنفيت أن تكونه «.33

ب- تقديم املفعول و تأخريه يف النفي 

   و بيانه أنك إذا قلت:) ما رضبت زيداً(، فقدمت 
الفعل، كان املعنى أنك قد نفيت من يكون قد 
أمر  يف  تعرض  ومل  )زيد(،  عىل  منك  رضب  وقع 
غريه لنفي. وال إثبات، وتركته مبهامً محتمالً. و إذا 
كان  املفعول،  فقدمت  زيداً رضبت(،  ما  قلت:) 
املعنى عىل أن رضباً وقع منك عىل إنسان، وظن 
إياه.  يكون  أن  فنفيت  )زيد(،  اإلنسان  ذلك  أن 
فلك يف الوجه األول أن تقول:) ما رضبت زيداً وال 
أحداً من الناس(، وليس لك ذلك يف الوجه الثاين. 
فلو قلت: )ما زيداً رضبت وال أحداً من الناس(، 

كان فاسداً عىل ما مىض يف الفاعل.«.34

 3- مواضع التقديم والتأخري يف الخرب

   و قد جعل  منه )الجرجاين( قسمني رئيسيني 
هام :

الفعل  يكون  أن   « عنده  وهو  الجيل:  القسم   -
فعالً قد أردت أن تنص فيه عىل واحد فتجعله 
دون  أو  آخر،  واحد  دون  فاعله  أنه  وتزعم  له، 
كل أحد. و مثال ذلك قولك:) أنا كتبت يف معنى 
تدعي  أن  تريد  بابه(،  يف  شفعت  وأنا  فالن، 
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االنفراد بذلك واالستبداد به، وتزيل االشتباه فيه، 
وترد عىل من زعم أن ذلك كان من غريك، أو أن 

غريك قد كتب فيه كام كتبت«.35

- القسم امللتبس: و هو أن ال يكون القصد عىل 
هذا املعنى، ولكن عىل أنك أردت أن تحقق عىل 
فأنت  الشك،  من  ومتنعه  فعل،  قد  أنه  السامع 
لذلك تبدأ بذكره، وتوقعه أوالً ليك تباعده بذلك 
مثاله  و  اإلنكار)..(  من  ومتنعه  الشبهة،  من 
قولك:)هو يعطي الجزيل(، ال تريد أن تزعم أنه 
ليس هنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غريه، 
إعطاء  أن  السامع  عىل  تحقق  أن  تريد  ولكنك 
ومثاله  نفسه.  يف  ذلك  متكن  وأن  دأبه،  الجزيل 

من الشعر :

هم يُفرشون اللَّبد كل ِطِمرٍة       
و أجرد َسبَّاٍح يَبُدُّ املُغالِبَا«36   

يقول )الجرجاين( تعقيباً عىل البيت، : » مل يرد أن 
يدعي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بها، و 
ينص عليهم فيها ،حتى كأنه يعرض بقوم آخرين، 
فينفي أن يكونوا أصحابها. وإمنا أراد أن يصفهم 
وأنهم  الخيل،  صهوات  ميتهدون  فرسان  بأنهم 
يقتعدون الجياد منها، وأن ذلك دأبهم، من غري 
أن يعرض لنفيه عن غريهم«.37 ثم يقدم مثاله 

من الشعر : 

هم يرضبون الكبش يربق بيضه       
عىل وجهه من الداء سبائب   

و مثاله كذلك:

هام يلبسان املجد أحسن لبسة       
شحيحان ما اسطاعا عليه كالهام38  

تعاىل:﴿ قوله  الجميع  من  وأبني  يقول:»  ثم 
شيئاً،وهم  يخلقون  ال  آلهة  دونه  من  واتخذوا 

قالوا  جاؤوكم  تعاىل:﴿وإذا  وقوله  يخلقون﴾39 
آمنا وقد دخلوا بالكفر، وهم قد خرجوا به﴾«.40

من  و  ومعانيها:  عنه  املحدث  تقديم  وجوه  أ- 
معانيه التي ترد فيه عادة:

-» الوعد والضامن: كقول الرجل:) أنا أعطيك، أنا 
أكفيك،أنا أقوم بهذا األمر(، فهو من أحوج شء 

إىل التأكيد.

الجزيل،  تعطي  )أنت  كقولك:  املدح:  معنى   -
أنت تقري يف املحل..( ومثاله من الشعر :

وألنت تفري ما خلقت و بعـ         
ض القوم يخلق ثم ال يفري   

و يشبهه قول طرفة :

نحن يف املشتاة ندعو الَجَفىَل        
ال ترى اآلِدَب فينا ينتقر«.41   

ثانياُ- معيار الحذف:

   الحذف ظاهرة بارزة يف اللغة العربية ، و يؤدي  
يف  أبنيتـه وصـوره إىل الكشف عن بعض أرسار 
النظم ، غري أن قيمة هذه الظاهرة اللغوية ، التي 
خاصة  تتطلب   ، دقائقها  عىل  الوقوف  تستلزم 
مسائل  درس  من  الهدف  ليس  إذ  املفرس،  لدى 
هذه الظاهرة يف رأي )الجرجاين(، هو وصفها أو 
اإلحساس بها فحسب، بل تحليلها لتحديد أسباب 

العدول عن الذكر إىل الحذف.

   و خاصية الحذف هي املعيار الثاين ، الذي أقام 
عليه )الجرجاين( رصح النظم. إذ يقول عنه:» هو 
األمر  عجيب  املآخذ،  لطيف  املسلك  دقيق  باب 
شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من 
الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وتجدك 
أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأتم ما تكون بياناً 

إذا مل تنب«.42
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معيار  املعيار)  لهذا  )الجرجاين(  يقدم  و     
الحذف(، جملة من األمثلة التي يستحسن فيها 

من ذلك :

أ/- حذف املبتدأ 

    يقول )الجرجاين(:» أنبهك عىل صحة ما أرشت 
إليه، وأقيم الحجة من ذلك: 

اعتاد وأقيم من ليىل عوائده       
و هاج أهواءك املكنونة الطلل   

ربع قواء إذا املعرصات به        
وكل حريان سار ماؤه خضـل   

قال : ) أي الشاعر( أراد ذلك )ربع قواء(، أو )هو 
ربع( و مثله قول آخر: 

هل تعرف اليوم رسم الدار والطلال      
     كام عرفت بجفن الصيقل الخلال

دار ملروة إذ أهيل وأهلـــــهم         
  بالكانسية نرعى اللهو و الغــــزال

كأنه  قال : تلك الدار«.43

ب/- حذف الفعل وإضامره

يقدم   ، املبتدأ  يف حذف  الشأن  هو  مثلام  و     
)الجرجاين( لنوع آخـر من أنواع الحذف املقبول، 
املبتدأ فريفعون، فقد  : » و كام يضمرون  يقول 

يضمرون الفعل فينصبون و منه : 

دار مية إذ مي تساعفنا         
وال يرى مثلها عجم وال عرب   

أنشده بنصب )ديار( عىل إضامر فعل كأنه قال: 
أذكر ديار مية «.44

ج/- املواضع التي يطرد فيها حذف املبتدأ 
وأمثلته 

   يقول )الجرجاين( » من املواضع التي يطرد فيا 
بذكر  يبدأون  واالستئناف،  القطع  املبتدأ،  حذف 
الرجل، و يقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكالم 
األول، ويستأنفون كالماً آخر. وإذا فعلوا  ذلك ، 
األمر بخرب من غري مبتدأ. من ذلك  أكرث  أتوا يف 

قول الشاعر : 

هم حلوا من الرشف املعىل      
   و من حسب العشرية حيث شاؤوا

بناة مكارم و أساة كلم            
     دماؤهم من الكلـــب الشفاء«.45

ومييض )الجرجاين( يف تتبع مواضع حذف املبتدأ، 
يقول:» من لطيف الحذف قول)بكر بن النطاح( 

:

العني تبدي الحب و البغضــــا         
وتظهر اإلبرام  و النقضــــا   

درة ، ما أنصفتني  يف الهـــوى،   
وال رحمت الجسد املضنـــى   

غضبى، وال والله يا أهـــلـها،           
  أطعــم البارد أو ترضـــــــــــــــــــــى

التقدير  أن  وذلك  )غضبى(،  قوله  املقصود  و 
)هي غضبى( أو )غضبى هي( ال محالة، أال ترى 
هذا  إظهار  من  تتفادى  كيف  النفس  ترى  أنك 
املحذوف، وكيف تأنس إىل إضامره؟ وترى املالحة  

كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به؟.«.46

د/- حذف املفعول إلثبات معنى الفعل ال 
غري

و  يأمر  و  ويعقد،  يحل  فالن   ( مثاله)..(  و   ..«
ينهى، و يرض وينفع(، واملعنى يف جميع ذلك عىل 
إثبات املعنى يف نفسه لليشء عىل اإلطالق وعىل 
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الجملة، من   غري أن يُتعرض الحديث املفعول، 
 ،)..( والعقد(  الحل  إليه  )صار  قلت  كأنك  حتى 

وعىل هذا يكون القياس ..«.47

ثالثاً- معيار الفصل والوصل 48

اهتامماً  والوصل  الفصل  عن  الحديث  نال     
متزايداً من النحاة والبالغيني، عىل سواء  بيد أن 
أسريي  يبقوا  مل  العرب،  املعاين  وعلامء  النحاة   «
هذه البنية بل حاولوا أن يتجاوزوها ، بحثاً عام 
مسعاهم:  يخب  فلم  الجمل  بني  الرتابط  يحقق 
فقد ذهبوا إىل متييز مواطن العطف من مواطن 
القطع واالبتداء واالستئناف، وصنفوا الجمل إىل 
بني  املعني  علامء  وميز  استئنافية،  و  معطوفة 
رضبني من الجمل:رضب يقوم عىل األداة، ورضب 
وا األول وصالً، وهو ما  يقم ال يقوم عليها. و سمُّ
فصالً،  الثاين  وسموا  النحاة،  عند  العطف  يوافق 
واالبتداء  القطع  باب  من  النحاة  اعتربه  ما  وهو 

واالستئناف«.49

العلم   «: البالغة  أرسار  من  أن  )الجرجاين(  يرى 
مبا ينبغي أن يصنع يف الجمل، من عطف بعضها 
بها  واملجيء  فيها  العطف  ترك  أو  بعض،  عىل 
منثورة، تستأنف واحدة منها بعد أخرى )..( ، و 
قد بلغ من قوة األمر يف ذلك أنهم جعلوه )أي 
للبالغة وقد سئل أحدهم  الفصل والوصل(،حداً 
وذلك  الوصل(،  من  الفصل  فقال:)معرفة  عنها 

لغموضه و دقة مسلكه..«.50

   وملا يبدأ )الجرجاين( يف تفصيل بيان هذا الباب، 
يف  وأخر  مبفرد،  العطف   إىل  تقسيمه  أن  يرى 
معلوم   «: املفرد  عن  )الجرجاين(  يقول  الجملة. 
أن فائدة املفرد، أن يشارك الثاين يف إعراب األول، 
حكم  يف  أرشكه  فقد  إعرابه،  يف  أرشكه  إذا  وأنه 

املرفوع  عىل  املعطوف  أن  نحو   ، اإلعراب  ذلك 
بأنه فاعل مثله، و املعطوف عىل املنصوب بأنه 
مفعول به، أو فيه أو له رشيك له يف ذلك حكم 
املرفوع  عىل  املعطوف  أن  نحو  اإلعراب،   ذلك 
بأنه فاعل مثله، و املعطوف عىل املنصوب بأنه  

مفعول به، أو فيه أو له رشيك له يف ذلك«.51

الجمل   «، الباب  هذا  يف  )الجرجاين(  ويقرر     
رضبني:  عىل  بعض  عىل  بعضها  املعطوف 
أحدهام:» أن يكون للمعطوف عليها موضع من 
حكم  حكمها  كان  كذلك  كانت  وإذا  اإلعراب، 
املفرد)..(، بينام النوع الثاين هو الذي يشكل أمره، 
وذلك أن تعطف عىل الجملة العارية املوضع من 
اإلعراب جملة أخرى، كقولك : )زيد قائم وعمرو 
قاعد( و )العلم حسن والجهل قبيح( ،ال سبيل لنا 
إىل أن ندعي أن الواو أرشكت الثانية يف إعراب قد 

وجب لألوىل بوجه من الوجوه..«.52

أ/- معاين العطف بالواو والفاء وثم 

   يرى )الجرجاين( إن اإلشكال الذي يرتتب عىل 
دون  الواو  يف  يقع  إمنا  الحروف،  بهذه  العطف 
غريها ،عىل اعتبار أن بقية الحروف تفيد معاين 
إىل جانب إفادتها العطف، بينام الواو تخلو من 
تلك املعاين :» فـ)الفاء( توجب الرتتيب من غري 
تراخ ، و)ثم( توجبه مع تراخ ، و)أو( تردد الفعل 
بني شيئني وتجعله ألحدهام ال بعينه)..(، و ليس 
الذي  الحكم  يف  اإلرشاك  سوى  معنى  لـ)لواو( 
األول.  الثاين  فيه  اتبعت  الذي  اإلعراب  يقتضيه 
فإذا قلت: )جاءين زيد وعمرو( مل تفد بالواو شيئاً 
أكرث من إرشاك عمرو يف املجيء الذي أثبته لزيد، 

والجمــع بينه وبينه..«.53

   ثم يستعرض )الجرجاين( معنى الجمع بالواو ، 
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برضورة أن يكون املعطوف بسبب من املعطوف 
والرشيكني)..(،  كالنظريين  يكونا  وحتى   « عليه 
فلو قلت:   )خرجت اليوم من داري(، ثم قلت:)و 
يضحك  ما  قلت  كذا(  بيت  يقول  الذي  أحسن 

منه. ومن هنا عابوا )أبا متام( فيقوله:

ال و الذي هو عامل أن النوى        
   َصرِبٌ و إن أبا الحسني كريم

وذلك ألنه ال مناسبة بني كرم أيب الحسني ومرارة 
النوى، وال تعلق ألحدهام باآلخر..«.54

ب/- عطف الجمل بالواو

    يقرر )الجرجاين( أن مجرد معنى العطف55 ال 
يكفي بني املعطوفني، بل البد من أن يكون الخرب 
أو  والنظري  الشبيه  يجري مجرى  مام  الثاين،  عن 
النقيض،:» فلو قلت: )زيد طويل القامة وعمرو 
شاعر(، كان خلفاً، ألنه ال مشاكله وال تعلق بني 
طول القامة وبني الشعر، وإمنا الواجب أن يقال: 
)زيد كاتب وعمرو شاعر(، و )زيد طويل القامة 

وعمرو قصري(..«.56

ج/-الجملة املؤكدة ال تحتاج إىل عاطف

   يوضح الجرجاين ذلك بقوله » و مثال ما هو 
ال  الكتاب  ذلك  تعاىل:﴿أمل.  قوله  الجمل  من 
ريب فيه﴾57 قوله:)ال ريب فيه(، بيان وتوكيد 
تثبيت  وزيادة  الكتاب(  )ذلك  لقوله:  وتحقيق 
له)..( ، و ليس يثبت الخرب غري الخرب)..( ، ومثله 
عليهم  سواء  كفروا  الذين  إن  تعاىل:﴿  قوله 
الله عىل  تنذرهم ال يؤمنون ختم  أم مل  أأنذرتم 
غشاوة  أبصارهم  وعىل  سمعهم  وعىل  قلوبهم 
ولهم عذاب عظيم﴾58 قوله:) ال يؤمنون(، تأكيد 
تنذرهم(،  مل  أم  أأنذرتهم  عليهم  سواء  لقوله:) 
سمعهم(،  وعىل  قلوبهم  عىل  الله  وقوله:)ختم 

تأكيد ثان أبلغ من األول..«.59

رابعاً - معيار القرص:

يبدأ  القرص،  باب  عن  )الجرجاين(     يف حديث 
ا(. مسائله بالكالم عن )إمنَّ

أ/- حديث أيب عيل الفاريس عن )إمنا(

   أورد )الجرجاين( قوالً لـ)أيب عيل الفاريس( عن 
)إمنا(، يقول )أبو عيل الفاريس(:» يقول ناس من 
النحويني، يف نحو قوله تعاىل:﴿ قل إمنا حرم ريب 
الفواحش، ما ظهر منها وما بطن﴾.60 إن املعنى 
)ما حرم ريب، إال الفواحش(. قال : وأصبت عىل 

ما يدل عىل قولهم هذا، وهو قول )الفرزدق(:

أنا الذائد الحامي الذمار وإمنا        
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثيل  

أو  أنا  إال  أحسابهم  عن  يدافع  وإمنا  واملعنى: 
هـــذا)الجرجاين(  عىل  يعقب  و  مثيل)..(«.61 
بقوله :» )..( يبني لك أنهام، ال يكونان سواء، أنه 
ليس كل كالم يصلح فيه ) ما( و)إال(، يصلح فيه 
)إمنا(. أال ترى أنها ال تصلح يف مثل قوله تعاىل:﴿ 
وما من إله إال الله ﴾62)..(، إذ لو قلت: )إمنا من 

إله الله( قلت: ما ال يكون له معنى«.63

ب/- إمنا تجيء بخرب ال يجهله الخاطب 

    يقرر )الجرجاين( معنى تفيده )إمنا(، من حيث 
وال  املخاطب،  يجهله  ال  معنى»  إلفادة  تأيت  أنها 

يدفع صحته ومثاله من الشعر : 

إمنا أنت والد، واألب القا          
طع أحنى من واصل األوالد   

مام  ذاك  وال  والد،  أنه  كافوراً  يعلم  أن  يرد  مل 
يحتاج كافور فيه إىل اإلعالم، ولكنه أراد أن يذكره 
منه باألمر املعلوم ليبني عليه استدعاء ما يوجبه 
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تعاىل:﴿  قوله  هذا  ومثال  الوالد.  مبنزل  كونه 
تعاىل:﴿ وقوله  يخشاها﴾64،  من  منذر  أنت  إمنا 
عز  وقوله  يسمعون﴾65،  الذين  يستجيب  إمنا 
وجل﴿ إمنا تنذر من اتبع الذكر وخيش الرحمن 
معلوم،  ثابت  بأمر  تذكري  ذلك  كل  بالغيب﴾66، 

ومثاله من الشعر كذلك :

إمنا مصعب شهاب من اللـ         
ـه تجلت عن وجهه الظلامء«.67  

نتائج ا لبحث:

املعايري  خالل  من  النظم  لنظرية  قدمنا  لقد     
اعتامداً عىل أشهر كتب  فيها،  الشواهد  وموطن 
قد  و  اإلعجاز(،  )دالئل  وهو  أال  )الجرجاين( 
فجعلنا  الشواهد،  يف  البحث  مجال  من  ضيقنا 
إليه  حبيس  أشار  ما  يف مجموع  ذلك محصوراً 
أربعة محاور،هي :)التقديم والتأخري( و)الحذف( 
و)الفصل والوصل(و)القرص(،العتقادنا بأنها متثل 
يف  )الجرجاين(  الفكر  عليها  قام  التي  الركائز 

مفهوم النظم.

    و من خالل وقوفنا عىل قيمة هذه الشواهـد 
جملة  إىل  توصلنا  النحوي،  و  البالغي  بعدها  يف 
النحو  عىل  نسوقها  أن  ميكننا  االستنتاجات،  من 

التايل:
اعتمدها 	  التي  الشواهد  غزارة  و  تنوع   -

أقسام  ملختلف  تعليالته  يف  )الجرجاين(، 
النظم، بل ويف مختلف األبواب التي ذكرها، 
النحو،  البالغة، أو حقل  أكان ذلك يف حقل 
فأنت أمام كم هائل من الشواهد الشعرية، 

وآيات القرآن الكريم.
-  أن غزارة الشواهد تنم عن ثقافة لغوية 	 

هائلة، وذاكرة حفظ مائزة ، كان يتمتع بها 

)الجرجاين(، ولعل أبرز دليل عىل ذلك ،وفرة 
ورائه،  من  )الجرجاين(  تركها  التي  املؤلفات 
ما زالت حديث العلامء والدارسني إىل اليوم.

قدمه 	  مام  الشعر  شواهد  من  كثري  أن   -
)الجرجاين(، كانت تتقاسمها أبواب شتى يف 
النحو والبالغة ، إذ كانت متثل محل الشاهد 

يف أكرث من مسألة بالغية أو نحوية.
- أن إيالء )الجرجاين( أهمية للنص الشعري، 	 

النحوية،  أو  البالغية،  األحكام  استنباط  يف 
لديه  اإلحساس  ولطافة  الذوق  يؤكد سالمة 
يف فهم معاين النصوص، وإدراك أرسار الكالم 

وخفاياه .
- أن املتأمل للشواهد التي ساقها )الجرجاين(، 	 

يف تجيل مظاهر النظم، تَُنمُّ يف مجموعها عن 
رؤية متقدمة، تدرس اللغة يف ذاتها ولذاتها، 
)الجرجاين(،  أن  مفادها  حقيقة  يقرر  مام 
أنها مجموعة من  اللغة عىل  إىل  ينظر  كان 
ليست  و   ، األلفاظ  بني  القامئة  العالقات، 

مجرد ألفاظ ال تعالق بينها .
السباقني 	  أكرث  من  كان  )الجرجاين(  أن   -

تأكيداً، لثبات أهمية النحو وقيمته وفاعليته، 
إذ كشف تحليله للنصوص- و أمثلة الشواهد 
أعمق  فهم  عن  ذلك-،  عىل  دليل  املقدمة 
وأبعد ، من أن تقيد معاين النحو بالوظائف 

النحوية.
خاللها 	  من  بسط  التي  الشواهد  أن   -

والتأخري(،  )التقديم  حديثه،عن  )الجرجاين( 
تربز البعد الداليل، لبديع هذا النوع الرتتيبي 
من النظم،الذي خلق بنية تتداخل وتتبادل 
العدول  من  مستمدة  بفنية  العالقات،  فيها 

اإلبداعي.
- أن هاته الشواهد وبخاصة يف باب الحذف، 	 
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كانت قامئة عىل بيان القيمة الداللية للحذف 
و الذكر.

- أن هاته الشواهد تقرر حقيقة مفادها أن 	 
)الجرجاين(، يكون من خاللها قد توصل إىل 

تراكيب  وفق  اللغوية  الصيغ  طبيعة  تفسري 
محكمة، و ال تقوم إال عىل مفهوم التعليق، 
القائم باألساس عىل فكرة املزج بني متطلبات 
بناء الجملة، باالنتقال من املعنى إىل املبنى. 

القرآن الكريم، رواية ورش.	 
أبو خرمة، نحو النص- نقد النظرية وبناء أخرى،عامل 	 

الكتاب الحديث،أربد،األردن،) ط 01(، 2003 م.
بلعيد صالح، الرتاكيب النحوية وسياقاتها املختلفة 	 

عند الجرجاين، د م ج،الجزائر،)د ط(،1994م.
تليمة عبد املنعم، مدخل إىل علم الجامل األديب، 	 

دار الثقافة، القاهرة، مرص،)د ط(،1978م.
اإلعجاز، 	  دالئل  القاهر،  عبد  الجرجاين 

دار  ط(،  05(،)د  )ط  شاكر،  محمود  تحقيق 
القلم،القاهرة،2004م.

الرتكيبية، 	  الداللة  عىل  الوقف  ،أثر  محمد  حبلص 

محمد حبلص،  أثر الوقف عىل الداللة الرتكيبية،دار   1
 ، م   1993، ط(  د   (  ، القاهرة   ، العربية  الثقافة 

ص74. 
بناء  و  النظرية  نقد  النص-  نحو  خرمة،  أبو   2
ط   (  ، ،األردن  ،أربد  الحديث  الكتاب  أخرى،عامل 

01( ، 2003 م ،ص.43.
فكرة النظم تستعمل عادة للداللة عىل كل ما لها   3
صلة بالبحث، يف الهيئات النحوية للكلامت، وما قد 
ينتج عنها من مزية وجامل. و تطلق أحياناً مردفة 
أو دالة عىل املعاين القامئة يف النفس، وذلك عندما 

تكون املزايا يف املعاين موضعية ذوقية.
تامر سلوم، نظرية اللغة والجامل يف النقد العريب،   4
سوريا،)ط  الالذقية،  والتوزيع،  للنرش  الحوار  دار 

01(،1973 م ،ص.112.

- بعض مصادر و مراجع املقال:

الهـــــــــــــوامش

دار الثقافة العربية، القاهرة، ) د ط(،1993 م.
سلوم تامر، نظرية اللغة والجامل يف النقد العريب، 	 

دار الحوار للنرش و التوزيع، سوريا،)ط 01(،1973 
م.

الخطاب، 	  تحليل  محمد،أصول  الشاوش 
اآلداب،  ،كلية  منوبة  النص،جامعة  نحو 
منوية،املؤسسة العربية للتوزيع، تونس،)ج01(،)م 

14(،)ط01(،1994م.
الخطاب، 	  الهادي،اسرتاتيجيات  عبد  الشهري 

مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد املتحدة 
بنغازي، ليبيا،)ط01(،2004م.

وسياقاتها  النحوية  الرتاكيب  بلعيد،  صالح  ينظر:   5
الجرجاين،  القاهر  عبد  اإلمام  عند  املختلفة 
،)د  الجزائر  الجامعية،  املطبوعات  ديوان 

ط(،1994م،ص.83-82. 
األديب،  الجامل  علم  إىل  مدخل  تليمة،  املنعم  عبد   6
دار الثقافة، القاهرة، مرص،)د ط(،1978م،ص 125.

7  الشاوش محمد ، أصول تحليل الخطاب يف النظرية 
جامعة  النص،  نحو  ،تأسيس  العربية  النحوية 
العربية  املؤسسة   ، ،منوية  اآلداب  منوبة،كلية 
14(،)ط01(،1994م  تونس،)ج01(،)م  للتوزيع، 

،ص219.
قام اعتامدنا عىل نسخة مصورة مع قراءة وتعليق   8
ملحمود شاكر- دار النرش: مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

مرص.  
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- سنصب تركيزنا عىل مظاهر تتعلق بباب:)التقديم   9
والتأخري، والحذف والفصل، والوصل والقرص( فقط. 
التعبريية  األلوان  أهم  :من  والتأخري  التقديم   -  10
األسلوبية، التي عالجها )الجرجاين(، ضمن ما يعرف  
مبعاين النحو وهو: أسلوب فني من أساليب العربية، 
العالية، عىل  قدرتها  و  فصاحتها  دالئل  من  ودليل 
حسن الترصف يف فنون الكالم .وهو فضال عن ذلك 
النحوية  الدراسات  بني  املشرتكة،  املوضوعات  من 
البالغة  النحو سابقاً  البالغية ،وإن كان  والدراسات 

يف تناوله لهذا املوضوع.
أصول تحليل الخطاب نحو النص، السابق، ص.491.   11
، قراءة وتعليق محمود  ، دالئل اإلعجاز  الجرجاين   12

شاكر ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مرص ،ص.106. 
نفسه، ص.106  13

- نفسه،ص.107.   14
- الجرجاين ، الدالئل ، السابق، ص.107.   15

16  - نفسه، ص.108
- نفسه،ص.109.   17

- نفسه، ص110-111..  18
- الجرجاين ، الدالئل،السابق ، ص.111.   19

- نفسه ، ص.112.  20
- السابق ، ص.113.  21

- األنبياء، اآلية. 62.    22
- نفسه، ص.113.   23
- نفسه، ص.114.  24

- سورة اإلرساء، اآلية.40.   25
- سورة الصافات، اآليات.153- 154.   26

- الدالئل ، السابق، ص.114.   27
- الجرجاين، الدالئل ، السابق ،ص.117.  28

- السابق ، ص.119.  29
- األنعام، اآلية. 14.  30
- األنعام، اآلية. 40.  31

- الجرجاين ، الدالئل، السابق ص.122 .  32
- نفسه، ص.125.   33

- نفسه ، ص.126.   34

- نفسه، ص.128.  35
- الجرجاين ،الدالئل ، السابق ، ص.129.  36

- نفسه، ص.131.  37
- السابق ، ص.131.  38
- الفرقان، اآلية.03.  39

ص.131-129./   ، سابق  اإلعجاز،مصدر  دالئل   -  40
املائدة، اآلية.61.

41  - نفسه، ص.134.
- الجرجاين ، دالئل اإلعجاز، السابق، ص.146.  42

- نفسه ، ص146.   43
44  - نفسه،ص.147.
- نفسه،ص.148.  45

- الجرجاين، الدالئل ،السابق ،ص.152.  46
- نفسه، ص154.   47

مبرحلتني:  مر  بالغي،  كمظهر  الوصل  -الفصل   48
الكالم، والثانية مرحلة  أوالهام تسجيل أهميته يف 
الوصف املنظم للفصل والوصل. و قد ورد يف كتاب 
)الصناعتني( مجموعة من األقوال، تبني أهمية باب 
إن   ( )املأمون(:  قول   - ذلك:  من  والفصل  الوصل 
البالغة إذا اعتزلتها املعرفة مبواضع الفصل والوصل، 
كانت كالآللئ بال نظام (.وقوله كذلك :) ما أتفحص 
يف  والوصل  الفصل  عن  كتفحص  شيئاً  رجل  من 
كتابه ،و التخلص من املحلول إىل املعقود، فإن لكل 
شء جامالً، و حلية الكتاب و جامله إيقاع الفصل 
لطف  يف  وإجالتها  الفكرة  وشحذ  موقعه،  الوصل 
التخلص، من املعقود إىل املحلول(. وقول )يزيد بن 
معاوية(: ) إياكم أن تجعلوا الفصل وصالً، فإنه أشد 

وأعيب من اللحن(.  
- أصول تحليل الخطاب، السابق، ص.528.   49

- نفسه ،ص. 222.  50
- الجرجاين ، الدالئل ، السابق ، ص.223.   51
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- السابق، ص.224.  53
- نفسه، ص.225.   54

تفاصيل  عن  )الجرجاين(  حديث  حول  للمزيد   -  55
العطف وأحكامه  ينظر: حسام أحمد فرج، نظرية 
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قراءة حول مفاهيم التركيب اللغوي في فكر عبد القاهر جرجاني
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املقدمة:

يأخذ هذا النوع من الدراسات أهميته يف مجال 
النهوض  عاتقها  عىل  التي  التاريخية  الدراسات 
لنا  العريب اإلنساين ألنها تكشف  العاملي  بالرتاث 
عن  الكشف  يف  واملؤرخني  العلامء  مهارات  عن 
فقد وضعوا   , العلوم  املهمة من هذه  الجوانب 
املوضوعات  هذه  تناول  يف  لهم  خاصا  منهجا 
اهتاممهم  كان  فقد  باألخرى  الواحدة  وربطها 
بالخيل وغريه من الحيوانات ألنه أساس الجهاد وا

العلم  هذا  لديهم  وتطور   , بصحبته  الهتامم 
فقاموا بوضع املؤلفات الخاصة لهذا الغرض, لذا 
فان هذه الدراسات تهدف إىل الكشف يف تطور 
وضعت  التي  واملؤلفات  العلم  هذا  القه  الذي 

تحت خدمتهم.

1-التفسري اللغوي للبيطرة

    يأخذ التفسري اللغوي ألي مصطلح سواء كان 
علمي أو غري ذلك أهميته يف مجال أي دراسة , 
اجل توضيح معنى  يتجزأ من  ألنه ميثل جزء ال 
تلك الكلمة أو املصطلح ضمن مفهومها العلمي , 
وكان ألصحاب املعاجم اللغوية دور كبري يف هذا 
املجال, وكان لكلمة البيطرة مفهومها ضمن تلك 

)ت  الخليل  صاحب«العني«  أورد  فقد  املعاجم 
170 هـ( املعنى اللغوي لتلك الكلمة : والبيطرة : 

معالجة البيطار الدواب من الداء,

قال..شك الفريضة باملدري فأنفذها 

                        شك املبيطر إذ يشفى من العضد 

وهو يبيطر الدواب أي: يعالجها )1(

كتابه  يف  هـ(   392 )ت  جني  ابن  وزاد         
بصورة  الكلمة  هذه  معنى  توضيح  الخصائص 
ذلك  دحرجت  باب  مصادر  ومن  قائال:  أدق 
قولهم السمللة والبيطرة)2(, ملحقا إياها بالقول 
وورد  والبيطرة)3(,  الحوقلة  نحو  يف  الرباعي 
الكلمة:  لهذه  اللغوي  املعنى  العرب  لسان  يف 
أي  الدواب  يبطر  وهو  الدواب,  معالج  املبيطر 
الفريوز  وشذ   ,)4( البيطرة  ومعالجته  يعالجها 
املصطلح  هذا  تعريف  يف  هـ(   816 آبادي)ت 

فقال:البيطرة,ثالثة مواضع باملغرب)5( .

2- معنى االصطالح العام للبيطرة 

         بعد أن وقفنا عىل عدد من التعريفات 
البد  ومفهومها,  البيطرة  كلمة  ملعنى  اللغوية 
لهذه  االصطالحي  املعنى  عىل  الوقوف  من  لنا 

مفهوم البيطرة في  كتب التراث

أ.د. فاطمة زبار عنيزان
مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، العراق
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للعلوم  بالنسبة  العلم  هذا  أو  وترتيبها  الكلمة 
األخرى, فقد وضع هذا العلم ضمن فروع العلم 
قائال))... القنوجي  ذلك  عىل  نص  كام  الطبيعي 
وجعل من فروع العلم الطبيعي علم الطب علم 
البيطرة علم البريزة علم النبات علم الحيوان...((
)6(, ثم جعله يف الشعبة بعد أن كان يف الفرع, 
الثالثة من  الشعبة  العلم ضمن  وقد وضع هذا 
العلم  يف  الثالثة  ))...والشعبة  يقول  كام  العلوم 
عرشة  البعض  وعند  فروع  سبعة  وله  الطبيعي 
البريزة...(( و  البيطرة  الطب...علم  1-علم  وهي 
فيقول))... الطب  مع  العلم  هذا  وموازنا   ,)7(
اإلنسان...أما يف حفظ  العاقلة هو  للنفس  الذي 
ان  الطب...مع كامل  و هو  اسرتجاعها  و  صحته 
ما  و  البريزة  و  البيطرة  الثاين  أوال   ال  أو  يعقل 

يجري مجراها...(()8(

3- الفرق بني البيطرة و البريزة

     بعد أن وضحنا مفهوم هذا املصطلح بالنسبة 
مامرسته  تعد  الذي  كالطب  العلوم  من  لغريه 
العلوم  من  وهناك  للحيوان,  والبيطرة  لإلنسان 
املتعلقة به هي البريزة فقد وضح البريزة بأنه))...
هو علم يبحث فيه عن أحوال الجوارح من حيث 
حفظ صحتها و إزالة مرضها و معرفة العالمات  
فيه  ضعفها  و  الصيد  يف  قوتها  عىل  الدالة 
وموضوعه و غايته و غرضه ظاهر اليخفى عىل 
احد(()9(, وما انتهى إليه هذا العلم اإلمام فخر 
الدين الرازي)ت 606 هـ()10(, يف ))كتابه نهاية 
اإليجاز يف دراية اإلعجاز(()11(, وأما البيطرة))...

ما  جهة  من  الخيل  أحوال  عن  فيه  يبحث  علم 
مرضه  يزول  و  صحته  تحفظ  و  ميرض  و  يصح 
اإلنسان(()12(,  الطب يف  ملنزلة  الخيل  وهذا يف 
وكتاب ))القانون الواضح(( يف هذا العلم يقصد 

))مفتاح  وكتاب  سينا)13(,  ابن  قانون  رشح  به 
كربي  طاش  السيادة(()14(,  مصباح  و  السعادة 
تعريفات  يف  العلوم  ))مدينة  وكتاب  زادة)15(, 
خليل  ابن  ملصطفى  املؤلفني  تراجم  و  العلوم(( 

من أهل القرن العارش)16(

4-الهدف من البيطرة

علم  عليه  يقوم  الذي  األساس  أو  الهدف  إن    
يقوم  ال  الخيل)17(,  أحوال  البحث عن  البيطرة 
أعظم  من  الخيل  و  به)18(,  إال  ويقوى صاحبه 
رابطت)19(,  التي  الخيول  أي  املرابطة  منافعه 
انرص  ))اللهم  قائال  الدعاء  جني  ابن  ينقل  و 
مرابطاتهم(( و  املسلمني,ورساياهم  جيوش 
)20(, أي خيلهم املرابطة)21(, مستندا إىل قوله 
تعاىل ))اصربوا و رابطوا(()22(, يريد بهذا رباط 
الجهاد)23(, وبه يقوي احد معاين اإلسالم و هو 
الجهاد يف سبيل الله و الحج مستندا يف ذلك إىل 
قول الرسول صىل الله عليه و سلم يف حقها الخيل 
معقود بنواصيها الخري إىل يوم القيامة, وغري ذلك 
األلسنة  بكل  مازال ممدوحا  الخيل  أوصاف  من 
الكتب يف  كثري من  ألف  زمان)24(, وقد  يف كل 
الخيل, وهي ترمي إىل نفس الغرض. نذكر منها 
عىل سبيل املثال ال الحرص: ))كتاب الخيل(( لنفر 
بن شمري)ت 204 هـ()25(,وقطرب)ت 206 هـ(

)26( وأبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباين)ت206 
 209 البرصي)ت  املثنى  بن  ومحمد  هـ()27(, 
الخيل((  ))صفة  و  ))الفرس((  وكتاب  هـ()28(, 
بن معمر)ت 210  ))الخيل(()29(, ألبو عبيد  و 
عبد  الخيل(()31( ألبو سعيد  هـ()30(,))وكتاب 
هـ()32(,   216 األصمعي)ت  قريب  بن  امللك 
بلوغ  كتاب))  صاحب  األلويس)33(,  كرس  كام 
الجزء  يف  املوضوع  هذا  يف  فصال  اإلرب(()34(, 

مفهوم البيطرة في  كتب التراث
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الثالث من كتابه ذكر فيه كثريا من عيوب الخيل 
الله  كتاب أليب عبد  نقال عن  منها  وما يستحب 

االسكايف)35(.

5-وصف الدواء

فروع  أهم  البيطرية  الطبية  املادة        تشكل 
علم البيطرة, وهي علم يبحث فيه عن األحوال 
من  الطبيب  يتمكن  به  التي  لألدوية  املختلفة 
انتخاب األدوية و معرفة فوائدها و استعامالتها 
عىل  يدلنا  وهذا  عليها)36(,  الحصول  كيفية  و 
بها,  املتعلقة  اآلراء  الطبية حسب  املادة  معرفة 
والواقع إن الكليات التي يتخذها هذا الفرع يف 
أصل  من حيث  الطبيعي  الحيوانات  تاريخ  علم 
كيفية  الطبيعية  أوصافها  و  الطبية  الجواهر 
يف  تأثريها  وعد  الكياموية  خواصها  و  تركيبها 
من  الطبيب  يتمكن  إذن  فحني  الحيوان  بنية 
معرفة مقاديرها واألوقات املالمئة الستعاملها ثم 
وكذلك  كاملة)37(,  بها  ويصبح  املذكور  الفرع 
معرفة تأثريها الفسيولوجي و كيفية تحصيلها و 
استعاملها يف األمراض ثم ان األدوية التي كرست 
ملعالجة  خصصت  التي  نفسها  هي  العلم  لهذا 

الحيوانات)38(.    

6- من مؤلفات البيطرة

    عىل الرغم مام تعرضنا له من كتب الفت يف 
مجال االهتامم بالحيوانات و الدوافع التي أدت 
إىل ذلك االهتامم, إال إن هنالك من انربى وحمل 
لواء التأليف يف مجال البيطرة أو مداواة الحيوان, 
))كتاب  الحرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  منهم 
إسحاق  ابن  وحنني  طاليس*  ألرسطو  البيطرة(( 
)ت 260 هـ()39(, كاف يف هذا الباب)40(, ابن 
األحنف ))كتاب مخترص البيطرة(()41(, وكذلك 

))مشكوة  املجال  هذا  يف  األخرى  املؤلفات  من 
للمعلم  البيطري((  االقرباذيني  علم  يف  الالئذين 
اللغة  من  الكتاب  هذا  ترجم  اذ  الينوت  العامر 
الفرنسية اىل اللغة العربية)42(, الطبيب محمد 
املادة  فيه  وصف  الفتاح)43(,  عبد  أفندي 
الطبية  البيطرية  املادة  ان  قائال))اعلم  البيطرية 
عن  فيه  يبحث  علم  وهي  البيطرة  فروع  أهم 
الطبيب  يتمكن  وبه  لألدوية  املختلفة  األحوال 
استعاملها  و  قوتها  ويعرف  األدوية  انتخاب  من 
من  فعلم  املختلفة   بالطرق  تحصيلها  وكيفية 
هذا التعريف موضوع املادة الطبية, مع اختصار 
به(()44(,  املتعلقة  العامة  اآلراء  حسب  عىل 
وكتاب ))البيطرة الروحية(( ليعقوب بن إسحاق 
املحيل )ت 246 هـ()45(, و))كامل الصناعتني((

)46(, البن البيطار )ت 646 هـ()47(, و املغني 
هـ()48(,   691 )ت  االرشف  امللطي  البيطرة  يف 
و))فصل الخيل(( للدمياطي )ت 749 هـ()49(, 
عيل  للسلطان  البيطرة  معرفة  يف  و))التذكرة(( 
املئهة العشاب )ت 664 هـ()50(, وقد القى هذا 
قبل  من  اهتامما  الطبية  العلوم  من  االختصاص 
الجوارح((  علم  و  ))البيطرة  كتابه  يف  االصبهاين 
)51(, أما حاجي خليفة )ت 1067 هـ( فقد عد 
فروع العلم الطبيعي يف الطب هام علم البيطرة 
والقصد  الظنون  كتابة كشف  يف  البريزة)52(,  و 
من هذا العلم كام يقول ))ازالة مرضها و معرفة 
ضعفها  و  الصيد  يف  قوتها  عىل  الدالة  العالمات 
فيه وموضوعه و غايته ظاهرة...(()53(, متطرقا 
إىل أسس هذا العلم بشكل  شفاف وواضح مشريا 
علم  ))...وهو  قائال  إليه  يرمز  الذي  األساس  إىل 
يبحث فيه عن أحوال الخيل من جهة ما يصح و 
ميرض أو تحفظ صحته أو يزال مرضه و هذا يف 
الخيل مبنزلة الطب باإلنسان وموضوعه و غايته 
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ال  الحج  و  الجهاد  ألن  عظيمة  ومنفعته  ظاهرة 
وكتاب  به...(()54(,  إال  صاحبه  يقوى  وال  يقوم 
)) كامل الصناعة الطبية(( او)) الكتاب املليك ((
أو ))الكناش املليك(()55(, ألبو الحسن العيل بن 
عىل  ورتبه  هـ()56(,   384 املجويس)ت  العباس 
يف  و عرشة  العلم  يف  منها عرشة  مقالة  عرشين 
كثرية, يف مجلدين  أبواب  منها  العمل, و يف كل 
كبريين ذكر يف أول كتابه و مدحه, وقال احسب 
ان أضيف بخزانته كتابا كامال يف صناعة الطب ثم 
قال و ما سمعته فهو املليك كامل الصناعة الطبية, 

وهو جامع لكل ما يحتاج إليه املتطبب)57(.

7- من بياطرة التاريخ

         سبق وارشنا إن املبيطر هو معالج الدواب 
مارس  فقد  العلم  هذا  وألهمية  مبيطرها,  أي 
لهم  كان  الذين  األشخاص  من  عدد  املهنة  هذه 
دور كبري يف هذا املجال الطبي ولقيت اهتاممهم 
املجال  هذا  يف  املشهورين  األطباء  من  وكانوا 
البيطرة  يف  كتابه  نقل  الذي  الهندي((  ))شاناق 
قرأته  يف  املتويل  وكان  املأمون  العبايس  للخليفة 
الجوهري)58(,  سعيد  بن  العباس  املأمون  عىل 
البياطرة  احد  كان  هـ(   646 البيطار)ت  ابن 
بن قالوون)59(, وكذلك  النارص محمد  بإسطبل 
املهن  مع  املهنة  هذا  مزاولة  اىل  الصفدي  أشار 
األخرى كام يف ترجمة جواد بن سليامن بن غالب 
الناس للصنائع برع يف جميع  قائال))...من أتقن 
املنسوبة  املنوعة  الكتابة  من  بيده  يعمله  ما 
النشاب  عمل  إىل  الصياغة  إىل  غاية  هي  التي 
التطريز  و  والخياطة  والتطعيم  والدقة  والتجارة 
أو  والبيطرة...(()60(,  قوشية  والخرد  والزركش 
من كان يتعاطى هذه املهنة مع البريزة نحو قوله 
))...كان  مصال  بن  محمد  بن  سليم  ترجمة  يف 

وبذلك  البيطرة  و  البريزة  يتعاطيان  أبوه  و  هو 
تقدما...(()61(.

8- أهم البياطرة يف التاريخ 

       حفل التاريخ بعدد ال بأس منه من مارس 
 646 )ت  البيطار  ابن  أبرزهم  ومن  العمل  هذا 
هـ()62(, وكذلك من األطباء املشهورين يف مجال 
البيطرة  الذي نقل كتابه  الهندي  البيطرة شاناق 

للخليفة املأمون)63(.

        وأشار أيضا إىل األمراء ممن كان له مامرسة 
فعليه لهذه املهنة ما نقله لنا اليونيني )ت 726 
الله  عبد  حطليان  بن  محمد  ترجمة  يف  هـ( 
باألدب  إملام  له  ))...وكان  أمريا  كان  التبسيني 
و  معالجتها  و  الجوارح  امة  ومعرفة  الفضيلة  و 
إليه...(( يحتاج  ما  البيطرة  ويف  ذلك  يف  صنف 
يف  اليونيني  أوردها  التي  الطرائف  ومن   ,)64(
عن  تسأل  كانت  العرب  بأن  أيضا  املجال  هذا 
هذه الكلمة ) البيطرة( وسأل صاحب ثعلب إال 
انه مل يعرفها)65(, و كذلك نجد بأن هنالك من 
مييز الشعوب واحد عن اآلخر يف االهتامم بهذا 
امة  كل  فوق  البيطرة  الرتك يف  بأن  العلم مشريا 
كل  فوق  الرياضة  و  البيطرة  يف  ))...وهم  قائال 

امة...(()66(.

الخالصــــــــــــــــــة:

          مام تقدم نخلص بأن هذا العلم لقي 
اهتامم واسع من قبل جميع الرشائح يف املجتمع 
و  اإلسالمية  البالد  شتى  من  و  اإلسالمي,  العريب 
مثل هذا  وقد  اإلنسانية,  و  العلمية  مستوياتهم 
الشعبة  و  الطبيعي   العلم  فروع  ضمن  العلم 
من  العلم  بهذا  اهتاممهم  ونبع  له,  الخاصة 
واملقصود  الخيل  والسيام  بالحيوانات  اهتاممهم 
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نتاج  الله...وكان  سبيل  يف  الجهاد  ذلك  من 
قام  التي  املؤلفات  تلك  العلم  بهذا  اهتاممهم 
بتأليفها يف هذا املجال من اجل العناية و معالجة 

الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل ابن احمد )ت . 1
املخزومي  مهدي  تحقيق  العني  كتاب  هـ(,   175
الشؤون  دار  و  السامرايئ,)بغداد  د.إبراهيم  و 

الثقافية,1984(, 422/7.
هـ(, . 2  392 )ت  عثامن  الفتح  :أبو  جني  ابن 

)القاهرة,  النجار,  عيل  محمد  تحقيق  الخصائص, 
دار الكتب املرصية, 1955 م(, 221/2.

م.ن,303/2.. 3
ابن منظور :جامل الدين محمد بن مكرم األنصاري . 4

دار صادر,  )بريوت,  العرب,  لسان  هـ(,  )ت 711 
1300 هـ(, 68/4.

الزبيدي: السيد محمد مرتىض الحسيني )ت 1205 . 5
هـ(, تاج العروس يف جواهر القاموس, تحقيق عبد 
الكويت,  حكومة  )الكويت,  فراج,  احمد  الستار 

1391 هـ/ 1971 م (, 449/1
القنوجي : صديق بن الحسن,أبجد العلوم الوش . 6

املرقوم يف بيان احوال العلوم, )بريوت,دار الكتب 
العلمية(,65/1.

م.ن, 13/2.. 7
م.ن, 14/2.. 8
م.ن,134/2. 9

اإلمام أبو عبد الله محمد بن العمر بن الحسني بن . 10
الحسن بن عيل التميمي البكري الطربستاين الرازي, 
أساس  مؤلفاته  من  بهراة,  استوطن  و  بالري  ولد 
التقديس يف علم الكالم, ورشح قسم اإللهيات من 
الدين و غريها,  إشارات ابن سينا, و معامل أصول 
أبن أيب أصيبعة : موفق الدين أبو العباس احمد 
بن القاسم )ت 668 هـ (, عيون األنباء يف طبقات 
األطباء, )القاهرة الوهبية, 1299 هـ(, 23/2 ؛ أبن 

التاريخ  قد سجل  لها  الدواء  ووصف  الحيوانات 
البيطريني  األطباء  من  العديد  اإلسالمي  العريب 

عىل كافة املستويات. 

خلكان : أبو العباس شمس الدين محمد بن احمد 
أنباء  و  األعيان  (,وفيات  هـ   681 )ت  محمد  بن 
 ( عباس,  إحسان  الدكتور  تحقيق  الزمان,  أبناء 
بريوت,دار الثقافة 1968 م(, 600/1 ؛ السبيك :تاج 
الدين أبو العباس بن عبد الوهاب بن عيل بن عبد 
الكربى,  الشافعية  طبقات  هـ(,   771 )ت  الكايف 
؛طاش   32/5 1324هـ(,  الحسينية,  القاهرة,   (
هـ(,   968 ) ت  مصطفى  بن  احمد  زادة:   كربي 
موضوعات  يف  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح 
العلوم, تحقيق كامل بكري عبد الوهاب أبو النور, 
 : اللكنوي  الحديثة(, 32/5؛  الكتب  دار  )القاهرة, 
الحافظ  بن  الحي  عبد  بن  محمد  الحسنات  أبو 
ت   ( أمني  محمد  بن  الحليم  عبد  بن  محمد  بن 
الحنفية,  تراجم  يف  البهية  الفوائد  هـ(,   1304
السيد  عليه  الزوائد  تعليق  و  بتصحيحه  عني 
محمد بدر الدين أبو فراس النعساين, )بريوت,دار 

املعرفة(,ص191 )التعليقات(.
القرآن . 11 إعجاز  بيان  و  البالغة  علوم  يف 

ص68,  املؤيد  و   1317 اآلداب  مط  الرشيف, 
العربية  املطبوعات  معجم  آليان,  رسكيس:يوسف 

واملعربة,)القاهرة,رسكيس,1928م(, ص917.
القنوجي: م.ن,134/2.. 12
الدول . 13 تاريخ  من  امللطي  الفرج  أليب  الطب  يف 

البغدادي: إسامعيل باشا محمد أمني بن  الكبرية, 
املكنون  إيضاح  1939م(,  ت   ( الباباين  سليم  مري 
الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  عىل  الذيل  يف 
ببلكة,  رفعت  املعلم  بتصحيحه  عني  الفنون,  و 

)بغداد,مكتبة املثنى(, 219/4.
أنواع . 14 املؤلف  فيه  ذكر  العلوم-  موضوعات  يف 

لهوامــــــــــــــــــــــــــــــــش:
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من  اشتهر  ما  و  موضوعاتها  و  و رضوبها  العلوم 
املؤلفات يف كل فن مع نبذ من تواريخ و صنفها- 
1328,رسكيس,م.ن,  الدكن  آباد  2,حيدر  جزء 

ص1222.
الدين . 15 مصلح  بن  احمد  الخيل  أبو  الدين  عصام 

مصطفى ابن خليل ولد يف سنة 901هـ, واشتغل 
تنقل مبدارس  و  بقسطنطينه سنة 933هـ  مدرسا 
الروم و درس بها إىل أن صار قاضيا  عدة يف بالد 
البحث  آداب  مؤلفاته  من  هـ,   952 سنة  بربوسة 
الدولة  علامء  يف  النعامنية  الشقائق  املناظرة  و 
ينظر  هـ,   968 سنة  تويف  غريها  و  العثامنية 
العريب,  الكتاب  )بريوت,دار  النعامنية,  الشقائق 

1975م(, 277/2؛ اللكنوي,م.ن, ص71.
منها نسخة خطية يف دار الكتب املرصية يف 346 . 16

صفحة- جرجي زيدان, تاريخ آداب اللغة العربية, 
ط2) بريوت, دار مكتبة الحياة,1978م(,مج251/2.

القنوجي, م.ن, 143/2. 17
م.ن, 135/2 . 18
ابن منظور: م.ن, مادة )ربط(. 19
ابن جني: م.ن, 423/7.. 20
م.ن.. 21
آل عمران, آية 200.. 22
أبن جني: م.ن, 423/7. 23
القنوجي:م.ن, 135/2. 24
ملن نعرث له عىل ترجمة. 25
اخذ . 26 اللغوي,  النحوي  احمد  بن  محمد  عيل  أبو 

النحو عن سيبويه وعن جامعة من علامء البرصة, 
قال  ما  هذا  املثلث,  أو  القطربية,  األرجوزة  له 
البهيمة  اإلنسان  فيه  ماخالف  كتاب  يف  قطرب 
من الوحوش و صفاتها- نرش باعتناء األستاذ جابر 
لألصمعي  صفاتها  و  الوحوش  أسامء  كتاب  مع 
محمد  فرج  النديم:  ابن   ,1888 سنة  ويانة  يف 
رضا  تحقيق  الفهرست,  )الوراق(,  إسحاق  بن 
تجدد)طهران,دانشكاه,1391هـ /1971م(, ص52؛ 
ابن خلكان: م.ن, 625/1؛ السيوطي :عبد الرحمن 
بن الكامل جالل الدين )ت 911 هـ(, بغية الوعاة 

محمد  تحقيق  والنحات,  اللغويني  طبقات  يف 
الكتب  إحياء  )القاهرة,دار  إبراهيم,  الفضل  أبو 

العربية, 1384 هـ/ 1964 م(, 104/1.
عبد . 27 الجيم-  من  الكاف  وباب  الجيم  كتاب  له 

العريب  الرتاث  ذخائر  الجبار,  :عبد  الرحمن 
البرصة(,  جامعة  اآلداب-  )البرصة,كلية  اإلسالمي, 

.626/1
مل نعرث له عىل ترجمة. 28
رواية ابن محمد السجستاين, مطبوع- حيدر أباد . 29

العثامنية, 1358 هـ/1938  املعارف  دائرة  الدكن, 
م, 169ص, عبد الجبار: م.ن, 306/2.

أيام . 30 له  هـ(,   210 املثنى)ت  بن  معمر  عبيد  أبو 
صىل  النبي  أزواج  تسمية  و  اإلسالم,  قبل  العرب 
الله عليه و سلم و أوالده, و مجاز القران و نقائض 

جرير و الفرزدق, م.ن, 306-305/2.
مطبوع بنرشتني هام: أوغست هنرت, فيينا, 1895, . 31

)مجلة  يف  القييس  حمودي  نوري  ونرشه  62ص,  
كلية اآلداب,جامعة بغداد,1970(, العدد 12, ص 

ص 388-337.
امللك . 32 عبد  بن  قريب  بن  امللك  عبد  سعيد  أبو 

خالفة  يف  بغداد  قدم  البرصة,  أهل  من  الباهيل, 
له  اللغة,  و  النحو  صاحب  كان  الرشيد,  هارون 
االبن, وأسامء الوحوش و صفاتها, وخلق اإلنسان, 
والنبات و الشجر, النخل والكرم, ابن خلكان: م.ن, 
ساري:  األخوان  313/1؛  م.ن,  السيوطي:  262/1؛ 

م.ن, ص458.
جامل الدين أبو املعايل محمود شكري بن عبد الله . 33

الدين بن عبد  الدين بن محمود بن شهاب  بهاء 
االلويس,  الخطيب  محمود  بن  الدين  صالح  الله 
الخط  عليه  وجود  العلوم  مختلف  أبيه  عن  اخذ 
بأنواعه, له األرسار اإللهية, غاية األماين, تويف سنة 

1342هـ, رسكيس: م.ن, ص7.
أخبار . 34 العرب-وفيه  أحوال  معرفة  يف  اإلرب  بلوغ 

العرب و الجاهلية و عاداتهم و آدابهم, جزء3 مط 
دار السالم بغداد 1314, وطبع يف القاهرة طبعة 

ثانية, رسكيس: م.ن, ص7.
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أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب االسكايف, . 35
كان  الحسنة,  التصانيف  صاحب  اللغوي,  األديب 
التأويل,  التنزيل و غرة  من أهل اصبهان, له درة 

ومبادئ اللغة العربية, السيوطي: م.ن, 63/1.
القنوجي: م.ن, 135/2.. 36
م.ن.. 37
م.ن.. 38
للكتب . 39 الذي أشار فيه إىل نقل حنني بن إسحاق 

أيب  ابن  األخرى,  الكتب  اىل  بالنسبة  قليل  الطبية 
أصيبعة, م.ن, 274/1

النرصاين . 40 ألعبادي  إسحاق  بن  حنني  زيد  أبو 
وكان  بغداد  و  البرصة  يف  مدة  أقام  البغدادي, 
فصيحا بارعا شاعر تتلمذ عىل يد يوحنا بن ماسويه 
الطيبي النرصاين, واشتغل بصناعة الطب و توجه 
اللغة  احكم  حتى  سنني  به  وأقام  الروم  بالد  إىل 
اليونانية, له رسالة قربية, والفصول االبقراطية يف 
األصول الطبية و غريها, ابن النديم: م.ن, ص214؛ 

ابن خلكان م.ن, 209/1
القنوجي: م.ن, 35/2.. 41
العباس بن األحنف بن األسود طلحة . 42 الفضل  أبو 

الحنفي الياممي, كان رقيق الحاشية لطيف الطباع 
له ديوان )ابن األحنف(, تويف ببغداد, ابن النديم: 
م.ن, ص ص م32 و 163؛ ياقوت الحموي:شهاب 
الحموي  الله  بن عبد  ياقوت  الله  أبو عبد  الدين 
الرومي) تويف 626 هـ(, إرشاد األريب إىل معرفة 
األديب) ويعرف معجم األدباء, نرشه احمد فريد 
الرفاعي, ) القاهرة, دار املأمون, 1936- 1938 م(, 

131/1؛ ابن خلكان : م.ن, 307/1.
أوله . 43 معرب  االقرباذيني-  علم  يف  الألذي  مشكاة 

بيان  يف  كشوفات  ويليه  دواء-  أعظم  لله  حمد 
األدوية و غريها- بوالق, 1260.

من أبناء القرن الثالث عرش هجري, قال يف مقدمة . 44
احد كتبه انه من أبناء العرب الذين أرسلوا لتعليم 
يف  السنية  البهجة  وله  الرتب  أعىل  به  مايبلغون 
يف  املحافل  ونزهت  األهلية,  الحيوانات  أعامر 
-1676 ص  ص  م.ن,  رسكيس:  املفاصل,  معرفة 

.1677
م.ن.. 45
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي, . 46

يف  عاملا  كان  ملوكها  ابناء  واحد  العرب  فيلسوف 
املنطق,  و  الحساب  علم  و  الفلسفة  و  الطب 
منها  أوضح  و  الكثري  الفلسفة  كتب  من  وترجمة 
املشكل, له كتاب رسالة يف ملك العرب, ابن النديم: 

م.ن, ص355؛ ابن أيب اصيبعة: م.ن, 206/1.
لله . 47 الحمد  أوله  باب  عرشين  عىل  يحتوي   -  46

البيطرة  علم  يف  ألفه  انه  ذكر  العطاء,  واسع 
جهة  من  الخيل  أحوال  يف  النظر  هي  والرزطقة, 
الصحة واملرض, حاجي خليفة: مصطفى بن عبد 
الظنون  القسطنطيني)ت1067هـ(،كشف  الله 
الرتاث  إحياء  والفنون،دار  الكتب  أسامي  عن 

العريب،138/2.
48 . 
بن . 49 احمد  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدين  ضياء 

له كتاب مخطوط  املالقي )ت 646 هـ(,  البيطار 
باألدوية  العالج  يف  املغني  بالعشاب,وكذلك  لقب 
املفردة, والجامع ملفردات األدوية و األغذية , ابن 
أيب اصيبعة: م.ن, 132/2؛ الكتبي : محمد ابن شاكر 
مكتبة  القاهرة,   ( الوفيات,  فوات  هـ(,   764 )ت 
السيوطي:  204/1؛  1974م(,  املرصية,  النهضة 
حسن املحارضة يف تاريخ مرص و القاهرة تحقيق 
إحياء  دار  )القاهرة,  إبراهيم,  الفضل  أبو  محمد 
الكتب العربية, 1968م( 260/1؛ املقري التلمساين 
:احمد بن محمد  )ت 1041هـ(, نفح الطيب من 
غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
حواشيه  عىل  وعلق  وضبطه  حققه  الخطيب, 
)بريوت,دار  الحميد,  عبد  الدين  محيي  محمد 
الكتاب العريب(, 934/1؛ رسكيس: م.ن., ص ص49-

.50
مل نعرث له عىل ترجمة. 50
م.ن.. 51
مل نعرث له عىل ترجمة. 52
القنوجي: م.ن, 69/3.. 53
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حاجي خليفة: م.ن, 14/1.. 54
يقصد هنا الجوارح- م.ن, 265/1.. 55
م.ن.. 56
هذا . 57 صنع  املجويس,  العباس  بن  عيل  الحسن  أبو 

بني  دولة  ركن  خرسو  منا  الدولة  لعضد  الكتاب 
بوية وهو من تالميذ موس بن سيار املتويف سنة 
381هـ, القفطي: جامل الدين أبو الحسن عيل بن 
يوسف )ت646هـ(,أخبار العلامء بأخبار الحكامء 
 ,1909 السعادة,  )القاهرة,  الحكامء,  تاريخ  أو 

ص155؛ حاجي خليفة : م.ن, 1380/2.
السويدي . 58 تذكرة  مخترص  وبه  مطبوع  الكتاب 

النظري  االول  الجزء  جزئني  إىل  قسم  الشعراين, 
العلمي وفيه عرش مقاالت و جميع ما تضمنه هذا 
الجزء العميل ثالمثائة و تسعة تسعون باب, و الثاين 
فجميع  أيضا,  مقاالت  عرش  وفيه  العميل  الجزء 
أبوابه ستامئة و أربعة و ستون باب, حاجي خليفة 

: م.ن, 1380/2؛ رسكيس: م.ن, ص1619.

حاجي خليفة : م.ن, 1380/2. 59
ابن أيب اصيبعة: م.ن, 475/1.. 60
حاجي خليفة: م.ن, 1380/2.. 61
62 . 764 )ت  أيبك   بن  خليل  الدين  الصفدي:صالح 

عبد  رمضان  باعتناء  نرش  بالوفيات,  الوايف  هـ(, 
التواب, )فيسبادن 1979(, 1559.

م.ن, 2108.. 63
حاجي خليفة : م.ن, 1380/2.. 64
ابن أيب أصيبعة: م.ن, 475/1.. 65
الفتح موس بن . 66 أبو  الدين  : قطب  اليونيني   -64

محمد )ت 726هـ(, ذيل مرآة الزمان, ) حيدر آباد 
الدكن, دائرة املعارف العثامنية, 1960(, ص1528

م.ن, ص1668.. 67
الراغب األصفهاين : أبو القاسم الحسني بن محمد . 68

محاورات  و  األدباء  محارضات  )ت502هـ(, 
الحياة,  مكتبة  )بريوت,دار  البلغاء,  و  الشعراء 

1961(, ص462.

احمد 	  العباس  أبو  الدين  : موفق  أيب أصيبعه  أبن 
بن القاسم )ت 668 هـ (, عيون األنباء يف طبقات 

األطباء, )القاهرة الوهبية, 1299 هـ(.
البغدادي: إسامعيل باشا محمد أمني بن مري سليم 	 

الذيل  يف  املكنون  إيضاح  1939م(,  ت   ( الباباين 
الفنون,  و  الكتب  أسامي  الظنون عن  عىل كشف 
عني بتصحيحه املعلم رفعت ببلكة, )بغداد,مكتبة 

املثنى(.
هـ(, 	   392 )ت  عثامن  الفتح  :أبو  جني  أبن 

)القاهرة,  النجار,  عيل  محمد  تحقيق  الخصائص, 
دار الكتب املرصية, 1955 م(.

الله 	  عبد  بن  خليفة:مصطفى  حاجي 
عن  الظنون  القسطنطيني)ت1067هـ(،كشف 

أسامي الكتب والفنون،دار إحياء الرتاث العريب.

قامئة املصادر واملراجع

أبن خلكان : أبو العباس شمس الدين محمد بن 	 
احمد بن محمد )ت 681 هـ (,وفيات األعيان و 
أنباء أبناء الزمان, تحقيق الدكتور إحسان عباس, ) 

بريوت,دار الثقافة 1968 م(.
ابن خليل : عصام الدين أبو الخيل احمد بن مصلح 	 

)بريوت,دار  النعامنية,  ،الشقائق  مصطفى  الدين 
الكتاب العريب, 1975م(.

الراغب األصفهاين : أبو القاسم الحسني بن محمد 	 
)ت502هـ(, محارضات األدباء و محاورات الشعراء 

و البلغاء, )بريوت,دار مكتبة الحياة, 1961(.
الزبيدي: السيد محمد مرتىض الحسيني )ت 1205 	 

هـ(, تاج العروس يف جواهر القاموس, تحقيق عبد 
الكويت,  حكومة  )الكويت,  فراج,  احمد  الستار 

1391 هـ/ 1971 م (.
زيدان : جرجي, تاريخ آداب اللغة العربية, ط2) 	 

مفهوم البيطرة في  كتب التراث
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بريوت, دار مكتبة الحياة,1978م(.
الوهاب 	  عبد  بن  العباس  أبو  الدين  :تاج  السبيك 

طبقات  هـ(,   771 )ت  الكايف  عبد  بن  عيل  بن 
الشافعية الكربى, ) القاهرة, الحسينية, 1324هـ(.

العربية 	  املطبوعات  معجم  آليان,  رسكيس:يوسف 
واملعربة,)القاهرة,رسكيس,1928م(.

الدين 	  جالل  الكامل  بن  الرحمن  عبد  السيوطي: 
اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية  هـ(,   911 )ت 
إبراهيم,  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  والنحات, 
هـ/   1384 العربية,  الكتب  احياء  )القاهرة,دار 

1964 م
حسن املحارضة يف تاريخ مرص و القاهرة ، تحقيق 	 

إحياء  دار  )القاهرة,  إبراهيم,  الفضل  أبو  محمد 
الكتب العربية, 1968م(.

 	 764 )ت  أيبك   بن  خليل  الدين  الصفدي:صالح 
عبد  رمضان  باعتناء  نرش  بالوفيات,  الوايف  هـ(, 

التواب, )فيسبادن 1979(.
 طاش كربي زادة: احمد بن مصطفى ) ت 968 هـ(, 	 

موضوعات  يف  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح 
العلوم, تحقيق كامل بكري عبد الوهاب أبو النور, 

)القاهرة, دار الكتب الحديثة(.
العريب 	  الرتاث  ذخائر  الجبار,  :عبد  الرحمن  عبد 

اإلسالمي, )البرصة,كلية اآلداب- جامعة البرصة(.
الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل ابن احمد )ت 	 

املخزومي  مهدي  تحقيق  العني  كتاب  هـ(,   175
الشؤون  دار  و  السامرايئ,)بغداد  د.إبراهيم  و 

الثقافية,1984(.
القنوجي : صديق بن الحسن,أبجد العلوم الوش 	 

املرقوم يف بيان احوال العلوم, )بريوت,دار الكتب 
العلمية(.

القفطي: جامل الدين أبو الحسن عيل بن يوسف 	 

)ت646هـ(,أخبار العلامء بأخبار الحكامء أو تاريخ 
الحكامء, )القاهرة, السعادة, 1909(.

فوات 	  هـ(,   764 )ت  شاكر  ابن  محمد   : الكتبي 
املرصية,  النهضة  مكتبة  القاهرة,   ( الوفيات, 

1974م(.
اللكنوي : أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن 	 

الحافظ بن محمد بن عبد الحليم بن محمد امني 
) ت 1304 هـ(, الفوائد البهية يف تراجم الحنفية, 
السيد  عليه  الزوائد  تعليق  و  بتصحيحه  عني 
محمد بدر الدين أبو فراس النعساين, )بريوت,دار 

املعرفة(.
ابن منظور :جامل الدين محمد بن مكرم األنصاري 	 

دار صادر,  )بريوت,  العرب,  لسان  هـ(,  )ت 711 
1300 هـ(.

املقري التلمساين :احمد بن محمد  )ت 1041هـ(, 	 
وذكر  الرطيب  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح 
وضبطه  حققه  الخطيب,  الدين  لسان  وزيرها 
عبد  الدين  محيي  محمد  حواشيه  عىل  وعلق 

الحميد, )بريوت,دار الكتاب العريب(.
إسحاق 	  بن  محمد  فرج  النديم:  ابن 

رضا  تحقيق  الفهرست,  )الوراق(, 
تجدد)طهران,دانشكاه,1391هـ /1971م(.

ياقوت الحموي:شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 	 
هـ(,   626 تويف  الرومي)  الحموي  الله  عبد  بن 
إرشاد األريب إىل معرفة األديب) ويعرف معجم 
األدباء, نرشه احمد فريد الرفاعي, ) القاهرة, دار 

املأمون, 1936- 1938 م(.
اليونيني : قطب الدين أبو الفتح موس بن محمد 	 

)ت 726هـ(, ذيل مرأة الزمان, ) حيدر آباد الدكن, 
دائرة املعارف العثامنية, 1960(.
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الهند هي أرض ديانات متنوعة وثقافات متعددة 
بحيث يتميز كل والية من والياتها مبا تختص من 
عادات فريدة وطقوس رائعة ومهرجانات جميلة 
واحتفاالت شيقة تختلف عن غريها من الواليات. 
أما االحتفاالت الهندية التي يحتفل بها الهندوس 
من  واعتقادات  تواريخ  من  وراءها  ما  فيُستلهم 
أهّمها  ومن  جيل  بعد  جيال  املسموعة  األساطري 
 )Pongal(وبونغال )Holi(وهويل )Onam(أونام
وغريها. وعىل الرغم من أن املهرجانات املذكورة 
تندرج يف قامئة االحتفاالت الهندوسية إال أن كل 
من  يختلف  رمبا  إقليميا  طابعا  يحمل  مهرجان 

مكان إىل آخر.

 فأما أونام فهو واحد من املهرجانات الهندوسية 
أهلها  به  يحتفل  يزال  وال  كرياال  بوالية  القدمية 

سنة  كرياال  حكومة  صنفته  وقد  قرون.  منذ 
1960م ضمن املهرجانات الوطنية نظرا ألهميته 
الحكومة  أعلنت  كام  واالجتامعية  االقتصادية 
وغري  الحكومية  للمؤسسات  عاّمة  رسمية  عطال 
املهرجان.  هذا  مبناسبة  أيام  لبضعة  الحكومية 
عهد  إىل  السنوّي  املهرجان  هذا  تاريخ  يرجع 
 )Kulashekara Perumal( 1كوالشيغارا بريومال
واألمن  واملساواة  بالعدل  أيامه  اشتهرت  والذي 
والسالم. أّما بعض األدلة فهو يشري إىل أن صورته 
األّولية كانت موجودة يف قديم الزمان أيضا حيث 
 Tirupati(2تريوبايت معبد  يف  به  يُحتفل  كان 
خارج  املعابد  أن  مع  سنة،  ألف  منذ   )Temple
كرياال مثل معبد أودويب لرسي كريشنا ماثا3 وكولور 
الحتفالها  مشهورة  ومهاباليشوار5  ملوكامبيكا4 

مهرجان حصاد كيراال أونام: 
د. محمد شريف النظامي

مدرس اللغة العربية، المدرسة الحكومية االبتدائية، مينام كولم، والية كيراال

أونام: مهرجان حصاد كيراال
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األمة  كانت  وإن  عظيام.  احتفاال  املهرجان  بهذا 
الرَباهمة  مثل  متفاوتة  طبقات  ذات  الهندوسية 
الناس  يقوم  وتشريياكارس،  وِبيالواس  وِبنديس 
باالحتفال  االجتامعية  النظر عن طبقاتهم  بغّض 
بهذا املهرجان. أما كلمة »أونام« فهي مشتقة من 
 )Shravanam(»رشاونم« السنسكريتية  الكلمة 
نجام6  وعرشين  سبعة  من  واحد  إىل  تشري  التي 
يف اللغة السنسكريتية حتى ُسّمي هذا املهرجان 

 .)Shravan Mahotsav(»رشاون ماهوتساوو«

رأيان  فيها  فللمؤرّخني  املهرجان  هذا  خلفية  أّما 
مهاّمن، أّولهام أنه احتفال مبناسبة موسم حصاد 
األرز، املحصول الزراعي املهم يف جنوب الهند، فهو 
إًذا إيذان ببداية موسم الحصاد يف مستهل الربيع 
واحتفال بالعرص أو الفصل الذهبي من االزدهار 
املهرجان  هذا  أن  فهو  الثاين  الرأي  أما  والرخاء. 
 7)Mahabali(ماهابايل ذكريات  اسرتجاع  هو 
 Legendary Asura( ملك العفاريت األسطوري
نجد  حيث  كرياال،  والية  يف  عاش  الذي   )King
يف االحتفال به التنوه عن ثقافة كرياال وتاريخها 
بأن  يعتقد هندوس كرياال  ومعتقداتها وعاداتها. 
إىل  السفلية  األرض  من  سيعود  ماهابايل  امللك 
الخري  لهم  متمنيا  شعبه  لرؤية  العلوي  وطنه 
العودة  هذه  وأن  والسالمة،  واألمن  والسعادة 
يقوم  فلذا  الحصاد.  موسم  يف  سنة  كّل  تتكرر 
الهندوس باالحتفال بهذا العيد تكرميا لهذا امللك 
الهندويس«باغواثا  املقدس  الكتاب  يف  ذُكر  الذي 

.)Bhagavatha Purana( »بورانا

أهمية أونام:

األسطورة  ومصداقية  حقيقة  من  الرغم  عىل 
هذا  حول  كرياال  شعب  بني  املتداولة  التاريخية 
الحتفال  فرصة  املهرجان  هذا  يُعّد  املهرجان، 

والقرى،  املدن  يف  األهايل  فيه  تجتمع  سعيد 
عن  تعبريا  املتنوعة  واملأكوالت  الهدايا  يتبادلون 
تحابّهم وتسامحهم فيام بينهم وتعزيزا للتضامن 
بينهم  املختلفة  االنتامءات  ذوي  بني  االجتامعي 
قيمها  تنهار  بدأت  التي  للعالقات  وتجديدا 
تفقد  التي  الحميمة  القلبية  للصداقة  وتوطيدا 
املناسبة  هذه  الهندوس  يتلقى  األصلية.  روحها 
حيث  كبريا  تقديرا  ويقّدرونها  شديد  بتحمس 
يشارك فيها الكبار والصغار ببهجة ورسور. ومن 
ميزاته أن النساء والبنات يف أيام أونام يغتسلن 
صباحا ويلبسن جديدا ويجّملن ساحات البيوت 
وأفنيتها بورود وأزهار يك يستقبل َمن يف األرسة 
ملكهم األسطوري العادل. ثم يعّدون مأدبة أونام 
فهذه  الطعام،  من  بأصناف   )Onam Feast(
املأدبة التقليدية تُعترب إحدى الخصوصيات لهذا 
عرشة  من  أكرث  املأدبة  تضم  حيث  املهرجان، 
بزيارة  األرسة  وتقوم  هذا  الطعام،  من  أصناف 
الحلويات  وتوزيع  والجريان  واألحباب  األقارب 

وتبادل التهاين فيام بينهم. 

ومن الناحية التاريخية، يُعّد عهد امللك ماهابايل 
عىل  رعاياه  لجميع  ورخاء  أمن  ذا  زاهرا  زمنا 
إليه أغاين  الرغم من طبقاتهم، األمر الذي تشري 
شعبيةFolk Songs( 8( رائجة يف اللغة امللياملية 
تلك  والتي تحيك عن رخاء  أونام  حول مهرجان 
الفرتة الذهبية. وعىل سبيل املثال آيت ببعض منها:

َماويىِل نَاُدوَوانِيُدْم كَالَْم   َمانُوْشرَيالَّرُْم اونُّبويل

آُموَدتُّودي َوِسكُّْم كَامَلْ     آفَتَنَّارُْك ُموتاِلَّتَاُنْم
كَلَُّوِمالَّ َجِتيوِمالَّ              الُّولَِمالَّ بُولَِوَجَنْم9

وتعني هذه األبيات:

ساس ماهابايل األرض   فالناس كلّهم كانوا سواء
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زمان كانوا فيه سعداء    وال أحد عاىن من مصائب،

ال كذب وال خدعة      وال حتى كالم زور.

منوذجا  املهرجان  هذا  يعتربون  ماهابايل  فأتباع 
القدمية،  األصيلة  الثقافة  للحفاظ عىل  وتشجيعا 
الشعب  فيها  يواجه  التي  األيام  هذه  يف  السيام 
تدهورا ثقافيا ويعاين فيها من أزمات وتحديات، 
الوطنية  الهندية  األعياد  يف  اندراجه  تّم  وقد 
النطاق حيث يعترب مهرجانا هندوسيا يحتفل به 
سنويا  بشكل خاص  الهند  كرياال يف جنوب  أهل 
يصادف  الذي   )Chingam(10تشينغام شهر  يف 
أونام  مهرجان  وميتد  سبتمرب.  أو  أغسطس  شهر 
أثام)Atham( من  يوم  يبدأ من  أيام،  إىل عرشة 
وينتهي  امللياملي  للتقويم  وفقا  تشينغام  شهر 

 .)Thiruvonam(بيوم ثريوفونام

الخلفية التاريخية ملهرجان أونام:

حتى  به  يُحتفل  يزال  ال  قديم  مهرجان  أونام 
يومنا هذا، وهو يف الحقيقة عيد يتعلق بحصاد 
قديم  منذ  به  ويُحتفل  كرياال  والية  يف  األرز 
إىل  أنسب  وهذا  الحصاد،  كمهرجان  الزمان 
ألن  به  املرتبطة  الكثرية  األساطري  من  الصدق 
األمطار يرشع يف منطقة كرياال من شهر  موسم 
شهر  أواخر  إىل  ويستمر   11)Edavam(إَدوام
الفرتة  هذه  ويف   .12)Karkkadakom(كَركََدكَم
التجارة  سلع  ألن  تاما،  توقفا  املتاجرة  تتوقف 
تفسد  الزراعية  املنتجات  من  وغريها  كالتوابل 
السفن  سري  تعرس  إىل  باإلضافة  هذا  بالرطوبة، 
البضائع  لنقل  الوسائل  أهم  هي  كانت  التي 
والسلع التجارية يف تلك األيام. فإذا استهّل شهر 
امللياملية  الشهور  من   )Chingam( تشينغام 
يف  والرشاء  والبيع  والتسّوق  املتاجرة  تستأنف 

منطقة كرياال وترد إىل سواحلها السفن واملراكب 
وكذلك  والسلع،  البضائع  من  كثريا  حامالت 
يأخذ التُّجار األجانب منتجات كرياال إىل بالدهم 
املذّهب  بتشينغام  الشهر  هذا  ُسّمي  حتى 
أونام  مهرجان  ُسّمي  كام   )PonninChingam(
أن  هنا  واملهّم   .)Ponnonam( املذّهب  بأونام 
توزِّع يف  تزال  الزراعة يف حكومة كرياال ال  وزارة 
الزراعية  الجوائز  اليوم األول من شهر تشينغام، 
لفئات مختلفة. ويف هذا الشهر أي شهر تشينغام 
لإلشادة  رسمية  حفالت  كرياال  حكومة  تقيم 
بالدور الزراعي الذي يقوم به الفالحون. وتختار 
وتتوجه  كرياال  أهل  من  املثايل  الفالح  الحكومة 
الزراعي  اليوم  احتفال  مبناسبة  بالجوائز  وتكرمه 
الشعبية  املنصات  عىل   )Agricultural Day(

العامة.

األسطورة الشهرية املتعلقة بأونام

أونام  ببداية  تتعلّق  مختلفة  أساطري  هناك 
قصة  عىل  العثور  تم  حيث  به  الناس  واحتفال 
الهندويس  النص  يف   )Mahabali(ماهابايل امللك 
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 .)Bhagavatha Purana( املقدس باغواثا بورانا
هذا  لحكم  تذكارا  أهلُه  أونام  مبهرجان  يحتفل 
امللك حيث يقال إن والية كرياال مل تشهد حكام 
أفضل من حكمه وال زمنا أعدل من عهده. وكان 
اإليجابية يف ذهنه  باألفكار  يحتفظ   ملكا عادال 
 13)Asura(بالرغم من أنه ينتمي إىل أرسة أسورا
من  الوفاض  املحتاجني خاىل  من  أحد  يرجع  ومل 
يُعّد  الذي  فامانا  الزمان حتى دّسه  بابه يف ذاك 
 Avathars of( أنه أحد املتجسدين لفيشنو الرّب
god Vishnu( بقدمه إىل األرض السفلية. فأونام 
العادل  ملكهم  ليتذكّروا  لرعيته  ذهبية  فرصة 
شهر  من  أيام  عرشة  ويجعلون  الزاهرة،  وأيامه 
تشينغام )Chingam( النتظار ملكهم ولالحتفال 

بقدومه.

 )Maveli-مافييل يقال  )وأيضا  ماهابايل  كان 
ملكا  كان  الذي   )Prahlada( برهالدا  حفيد 
للغاية  وتقيا  جدا  وقويا   )Asura King( أسورا 
ومسبغا عليه بنعامت ممنوحة من قبل براهام 
أحد  يستطع  مل  حيث   )Lord Brahma( الرّب 
البالد كلها وأصبح  املعارك، بل غزا  أن يهزمه يف 
صار  حتى  ومكانته  درجته  فارتفعت  سيدها، 
يف  ملكانته  اآللهات  عالَم  عىل  حتى  خطرا  يُعّد 
مع  للحرب  ماهابايل  فمرة ذهب  الرعية،  قلوب 
أي  ديفاس  ملك   )Lord Indra( الرّب  إندرا 
وأصبح  وهزمه   )Demigods(اآللهة أنصاف 
منازع.  بال  العامل  لجميع  وحاكام  السامء  ملك 
املنصب  هذا  إىل  الوصول  من  متّكنه  بعد  ولكن 
فيشنو  إىل  كلهم  اآللهة  أنصاف  اشتىك  املرموق 
الرّب )Lord Vishnu( لينقذهم من أيدي هذا 
فحينئذ  عليه،  األرض وطلبوا مساعدته  امللك يف 
كانت أديثي )Adithi( والدة إندرا الرّب حزينة 

جدا عىل هزمية ابنها وفشله عىل يد مهابايل. بناء 
عىل نصيحة زوجها كاشيابا )Kashyapa( طفقت 
 )Payovratha( ببايوفرثا  مساّمة  كفارة  تؤدي 
الرّب(  لفيشنو  آخر  )اسم  الرّب  نارايانا  إلرضاء 
الخضوع  غاية  بأقىص   )Lord Narayana(
بأنه  أمامها وأخربها  الرّب  والتذلل فظهر فيشنو 
وضع طفال يف رحمها ويف يوم من األيام الالحقة 
وسّمته  الرّب  فيشنو  متجسد  مثل  طفال  ولدت 
يكن  مل  الطفل  وهذا   .)Vamana(فامانا باسم 
مبا  الربّانية  قدراته  يظهر  كان  ألنه  عاديا  طفال 

لديه من األعامل السحرية العجيبة.

من  الرغم  عىل  آخر  جانب  له  كان  ومهابايل 
مولعا  كان  أنه  إال  املولد  من  منبوذا  كان  أنه 
بأعامل الخري والعطاء والصدقات للفقراء وذوي 
الحاجات. ذات يوم، كان يؤدي تضحية معروفة 
عىل   )ViswajithYagam( ياغم  بفيشواجيث 
ضفاف نهر نارمدا)Narmada(. إبان أداء صالته 
أعطيه  إال  سائل  اليوم  يكون  ال  أنه  بـ«  أعلن 
وهو  الفرصة  هذه  فامانا  وانتهز  يطلبه«.  الذي 
فيشنو  ومتجسد  الحجم  وقصري  قوي  شاب 
ثالث  تعادل  أرضا  منه  وطلب  صورته  يف  الرّب 
خطوات بقدمه. ووعده مهابايل بإعطاء ما طلب 
شكراجاريا  الروحي  سيده  تحذير  عن  متغاضيا 
)Shukracharya( من قبول هذا الطلب دون أن 
يعرف األرسار الكامنة فيه وتنبيهه بالخطر وراءه. 
ولكنه مل يَعنت بذلك التحذير ألنه كان ملكا عادال 
أبدا. فأذن  ورجل رشف وكرم ومل يخالف وعده 
أقدام  توازي ثالثة  ما  بأخذ  ليقوم  القصرَي  فامانا 
من األرض كام هو مطلوب منه. فقدر األرض كلها 
بالخطوة األوىل وبالخطوة الثانية كال من السامء 
الساموات ومل  الحجم حتى إىل فوق  ألنه منا يف 
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يكن هناك مكان خال للخطوة الثالثة له فأطرق 
يطأ  أن  منه  والتمس  إياه  ماهابايل رأسه ومكنه 
حتى  الجرئ  بعزمه  الرّب  فيشنو  وابتهج  عليه 
نال  وبهذا  السفلية.  األرض  عىل  حكام  منحه 
ماهابايل قبولية كبرية يف مملكته الدنيوية حيث 
املفقودة  مملكته  لزيارة  له  السامح  منه  طلب 
لرؤية رعاياه وشعبه مرة يف كل سنة. هذه هي 

الخلفية ملهرجان أونام.

احتفال عرشة أيام:

أيام  عرشة  ملدة  تستمر  بأونام  االحتفال  فرتة 
من  ماهابايل  امللك  قدوم  بوقت  ترتبط  حيث 
األرض  سطح  إىل  يصل  أن  إىل  السفلية  األرض 
ثم يعود إىل عاملَه األسفل. وهو مهرجان متميز 
واالستعدادات  التحضريات  أما  احتفاالت،  بعدة 
شهر  من   )Atham(أثام يوم  يف  عموما  تبدأ  له 
تشينغام حسب التقويم امللياملي بجعل دائرة يف 
أفنية بيوت الهندوس حيث يجمع حولها الكبار 
والصغار معا ويزينونها باألزهار امللونة املختلفة 
تسمى  بحيث  وجذابة  جميلة  تصري  حتى 
األزهار« )Pookkalam( وينتهي هذا  بـ«بساط 
ولكل   .)Thiruvonam(ثريفونام بيوم  االحتفال 
يوم من هذه األيام العرشة اسم فريد حيث لكل 
به  متعلقة  مختلفة  وأنشطة  كبرية  أهمية  منها 

فيمكننا أن نفهمها مقسمة عىل النحو التايل:

لالحتفال  االستعدادات   :)Atham( أثام  يوم 
للتقويم  وفقا  األول،  اليوم  هذا  يف  تبدأ  بأونام 
ماهابايل  امللُك  فيه  يستعد  حيث  امللياملي 
للقاء  السفلية  األرض  من  األرض  نحو  للتوجه 
اليوم  هذا  حلول  منذ  به.  يُفرتض  كام  شعبه 
املبرش بقدوم أونام، تنظم معابد كرياال مناسبات 
أدعية وعبادات خاصة ترحيبا به خصوصا معبد 

الذي   14)Thrikkakara Temple( تريكاكارا 
يُعترب مسكنا ملاهابايل. ترشع االحتفاالت الرسمية 
مبوكب   )Ernakulam( يرناكومل  منطقة  يف 
 )Thrippunithura( تربونثورا  من  يبدأ  كبري 
معبد  إىل  كوشن  مدينة  بالقرب من  مكان  وهو 
بـ”أثتشاميام”  املوكب  هذا  ويُدعى  تريكاكرا، 
متثال  بوضع  إال  يتم  وال   )Athachamayam(
فيه.   )ThrikkakkaraAppan(أبّان تريكاكارا 
يف  صاخبة  احتفاالت  اليوم  هذا  يف  وتكون 
من  املكّونة  واملواكب  والغناء  بالرقص  الشوارع 
نرش  فيه  يتم  كام  الشعبية  والعروض  األفيال 
متاثيل امللك ماهابيل عىل مداخل جميع البيوت. 
ويتسم هذا اليوم بابتداء تصميم بساط الزهور 
حيث تُستخدم فيه الزهور الصفراء فقط وينمو 
حجمه مبر األيام حتى يصري بساط الزهور الكبري 

يف يوم ثريفونام.  

اليوم  يف  الناس  يتبادر   :)Chithira(تشيثريا يوم 
الثاين من العرشة بتنظيف منازلهم، ووضع الورود 
يضيفون  حيث  منازلهم  يف  والربتقالية  الصفراء 

طبقة أخرى من الزهور لبساطها.

يوم تشودي )Chodi(: هو اليوم الثالث يشتغل 
الناس يتسوق املالبس واألواين واملجوهرات  فيه 
فيه  يزداد  كام  املالية  قدراتهم  حسب  والهدايا 

عدد أنواع الزهور لبساطها. 

يوم فيشاكام )Vishakam(: يف اليوم الرابع من 
عيد أونام يحاول املحتفلون به جعله أسعد األيام، 
اليوم بداية عديد من املسابقات  ويصادف هذا 

التي تقام خالل أيام أونام. 

الخامس  اليوم  أما   :)Anizham( أنيزهام  يوم 
عىل  تكون  التي  القوارب  مسابقات  فيه  فتقام 
والية  من  عديدة  نواحي  يف  طويلة،  أفاع  شكل 
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كرياال.

يوم ثريكيتا )Thriketa(: يحتفل الجميع بأونام 
مع  واسع  بشكل  أيامه  من  السادس  اليوم  يف 
أهلهم وأقاربهم ألن معظم املدارس يف هذاالوقت 
أيام  عرشة  لفرتة  الرسمية  اإلجازة  إىل  تدخل 
الزهور  بساط  إىل  بالنسبة  وأّما  حلوله.  مبناسبة 

فيكون عدد الزهور فيه أكرث ماّم قبله.

السابع  اليوم  هو  هذا   :)Moolam( موالم  يوم 
الرقصاُت  فيه  تنعقد  حيث  أونام  احتفاالت  من 
تعقد  كام  كرياال  مناطق  عدة  يف  به  املرتبطة 
الوالئم الكبرية من الغداء للمحتفلني به. أّما مدن 
والية كرياال فتتزيّن باألضواء امللّونة والناس يأتون 

إليها من كل حدب وصوب لرؤيتها. 

الثامن  اليوم  يف   :)Pooradam( بورادام  يوم 
التقليدية للعبادة، حيث يتم فيه  تبدأ الطقوس 
 )Vamana(وفامانا ماهابايل  امللك  متاثيل  غسل 

وتنظيفها وتنصيبها يف منتصف بساط األزهار.

هو  التاسع  اليوم   :)Uthradam( أوثرادام  يوم 
وله  بأونام،  االحتفال  أيام  من  األخري  قبل  اليوم 
به  املحتفلون  فيه  ينشغل  حيث  كربى  أهمية 
الجيدة  والفواكه  الطازجة  الخرضوات  برشاء 
وغريها من األشياء الرضورية ملأدبة أونام كام أن 
ألن  التقليدية  األطباق  طبخ  يف  ينهمكن  النساء 
الشعب  إىل  ماهابايل  امللك  يصل  اليوم  هذا  يف 

حسب معتقداتهم.

يوم ثريوفونام)Thiruvonam(: هو أهم األيام يف 
هذا املهرجان واليوم األخري حيث يتم فيه جميع 
يُستخدم  النهائية.  لالحتفاالت  االستعدادات 
يرتبط  ما  لكل  الهند  جنوب  يف   )Thiru(ثريو
أن  ويعتقد   )Lord Vishnu( الرّب  فيشنو  مع 

ثريوفونام هو برجه القمري وكان فيه ُدّس امللك 
العظيم ماهابايل إىل األرض السفلية بقدم فامانا. 
ويف هذا اليوم املهم يهتم معتقدوه رجاال ونساء 
مبكرا  الصباح  يف  باالستحامم  وأطفاال  وشيوخا 
وارتداء املالبس الجديدة الجميلة وترتدي النساء 
جلّهم  أو  وكلهم   )Kerala Saree( كرياال  ساري 
يتوّجهون إىل معابدهم جمعاء لألدعية الخاصة. 
الصغار  بني  والنعم  الهدايا  اليوم  هذا  وتُوّزع يف 
يتغدون  أنهم  كام  األرسة  أعضاء  كبار  ِقبل  من 
باألطباق  مملوءة  بجعلها  املوز  ورقة  يف  معا 
الخاص  أونام  وجبة  نسّميه  حتى  املتعددة 
العديد  فيه  وتقام   .)Onam Special Meal(
من الكرنفاالت واأللعاب املخصوصة واملسابقات 
العديدة حسب طبيعة املنطقة ألنه أشد تقديسا 
حيث يلتقي فيه امللك ماهابايل بشعبه السعيد، 
هذا  يف  فيوضع  األزهار  بساط  إىل  بالنسبة  وأما 
أي  الطني  من  مصنوع  معبود  وسطه  يف  اليوم 

.)ThrikkakkaraAppan(متثال تريكاكارا أبّان

معامل جذابة رئيسية مبناسبة أونام:

:)pookkalam(بساط الزهور

بوابة  أمام  الهندوس  يصنعه  الزهور  بساط 
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ألوان  يف  الزهور  من  أنواع  عدة  بجمع  منازلهم 
مختلفة، بعد قرصها إىل قطع صغرية. فهو يُعترب 
عمال فّنيا ينجزه مْن له موهبة ممتازة مع ملسة 
حساسية ومزج فّني. وكانت العادة التقليدية أن 
اليوم  ولكن  فقط،  املحلية  الزهور  فيه  تُستخدم 
ومسابقات  الزهور.  أنواع  جميع  فيها  يوضع 
صناعة بساط الزهور منظر عام عىل طول والية 
كرياال يف أيام أونام حيث تقوم بتنفيذها املدارس 

واملكاتب وبعض من األندية الرياضية وغريها.

)Onam Sadya( مأدبة أونام

وماّم  مهرجانه  من  هام  جزء  أونام  مأدبة 
أن  بحيث  العيد  بهذا  احتفال  يف  الناس  يجذب 
يوم  يف  تعّد  كربى  مأدبة  يتغّدون  به  املحتفلني 
أونام  مبأدبة  ثريوفونام)Thiruvonam(وتُدعى 
)Onam Sadya(. ومام مييّزها عن باقي املآدب 
عددها  يختلف  حيث  األطباق  أنواع  كرثة  فهو 
يقومون  األرس  معظم  ولكن  آخر  إىل  بيت  من 
بطبخ تسعة أنواع أو ثالثة عرش نوعا عىل األقل، 
واحد  إىل  يصل  ما  م  تُقدِّ املدن  يف  املطاعم  أّما 
األنواع  تلك  ومن  أونام.  ملأدبة  نوعا  وعرشين 
واألطباق: األرز، رقائق البطاطس أو املوز، املخلل، 
اللنب، الصلصة املحرضة من جوز الهند، وبابادم، 

طبق حلو مصنوع من الحليب والسكر واألطباق 
سامبار  أويل،  كالن،  تورن،  كـ  املختلفة  النباتية 
وغريها. ومن الجدير بالذكر هنا أن أطباق مأدبة 
أونام تتغري حسب تغري املناطق حتى توجد فيها 
اآلن األسامك ولحم الدجاج خاصة يف شامل كرياال. 
م  يقدَّ الطعام  أن  املأدبة  أهم سامت هذه  ومن 
الكبرية فقط العتقادهم  املوز  أوراق  لألكل عىل 

أن املوز هي فاكهة الجنة.

)Kummattikali( تِيكَايِل كُامَّ

مناطق  ثالث  يف  مشهور  علامين  رقص  وهذا 
 ،)Wayanad(وويانادو  ،)Thrissur(ثريشور
وبالكادو)Palakkad( خالل أيام أونام. يقوم به 
املمثّلون مرتدين أقنعة خشبية ملونة لشخصيات 
 )Shiva(وشيفا  )Krishna(كريشنا مثل  هامة 
مصنوعة  وأزيائهم  وغريهم   )Narada(ناردا و 
بـ”كُوماتيبولو  املعروف  النموذجي  العشب  من 
البيوت  ويزورون   )Kummattippullu(
األغاين  إيقاع  خلفية  يف  أمامها  ويرقصون 

ونغمتها15.
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)Kathakali( كََثاكَايِل

ملكياج  شهري  الكالسييك،  املرسحي  الرقص  وهو 
أزيائه  والختالف  ملونة،  أشكال  يف  شخصياته 
املتنوعة،  الفنان  إمياءات  ولتقسيم  الجميلة، 
الفن  هذا  ويعرض  واضحة.  جسمية  ولحركات 
اإليقاع.  مختلفة  موسيقية  آالت  مع  الكالسييك 
سطور  يف  أصلَه  الكالسييك  الفُن  هذا  ويجد 
ويرجع  كرياال،  والية  تاريخ  من  كالسيكية 
وقد  امليالدي،  عرش  السابع  القرن  إىل  تاريخه 
األزياء  جانب  يف  التطورات  بعُض  إليه  أضيف 
والحركات واإلمياءات واملواضيع واألنغام واآلالت 
املوسيقية. َولّونادو )Valluvanad( وترشوثورويث 
بهذا  مشهوران  مكانان   )Cheruthuruthy(

الرقص. 

)Pulikali( بُولِيكَّايِل

مبقاطعة  للذكور  الرقص  أشكال  من  شكل  هو 
أنه  كام  أونام  مبناسبة  يجري   )Thrissur(ثرشور
امللياملية  اللغة  يف  معناه  ترفيهي،  شعبي  فن 
املشاركون بصبغ  به  يقوم  النمور«.  »اللعب مع 
أمناط  مع  املرشق  األصفر  باللون  أجسامهم 
أقنعة  يلبسون  وأيضا  وحمراء،  سوداء  وخطوط 
النمور عىل وجوههم، ويرسمون صور النمر عىل 
أجسامهم ويربزون مظاهرهم الشبيهة بالنمور يف 
الطبول  العامة وفقا إليقاعات  والطرق  الشوارع 

الرسيعة ليتمتع بها الناس16.

)Vallam Kali( سباق القوارب

واملذهلة  الرتفيهية  األلعاب  من  واحد  هو 
القوارب  فيه  وتتنافس  أونام  ملهرجان 
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السباق  لهذا  املهمة  املناطق  أما  املختلفة. 
وباثانام   )Alappuzha(آالفوزا منطقة  فهي 
الرئيسية  وأماكنه   )Pathanamthitta(ثيتا
وآرامنوال   )Chambakulam( تشامباكوالم  مثل 
ويأيت   )Punnamada( وبونامادا   )Aranmula(
من أجل مشاهدته الرجال والنساء والصبيان من 
من  حتى  والُسياح  واملدن  القرى  بقع  مختلف 
التي  القوارب  مسابقات  وتقام  األجنبية.  الدول 
تكون عىل شكل أفاع يف اليوم الخامس من شهر 

تشينغام الذي يعرف بيوم أنيزهام17.

)Onakkalikal( ألعاب أونام

مبناسبة  تقام  املباراة  ألعاب  يتضمن جميع  هذا 
أنّهّن  مع  حدة  عىل  والنساء  للرجال  أونام، 
األزهار  بساط  صنع  يف  أنفسهّن  ينغمسن 
وينخرطن يف أداء العديد من الرقصات التقليدية 
دائرية  رقصة  وهي   ،)Kolattam(كوالتام مثل 

يرقصن باستخدام العصا يف أيديهّن. 

وهناك كثري من األعامل والنشاطات وصور مختلفة 
من الرقص واأللعاب مبناسبة هذا املهرجان، منها 
 )Aattakkalamkuthal( األزهار  بساط  تحطيم 
العرشة،  األيام  من  األخري  اليوم  يف  يكون  الذي 
 )Kaikottikkali( اليدين  بتصفيق  واللعب 
يسّمى  آخر  لعبا  يتشابه  والذي  بالنساء  خاص 
ومصارعة   ،)Thiruvathirakkali(ثروفاثرياكايل
عن  الدفاع  فن  هي   ،)Onam thallu( أونام 
النفس تجري بني مجموعتني متساويتني يف العمر 
والتقاليد  الحسنة  الطقوس  من  وغريها  والقوة 
املختلفة. ومام يجدر بالذكر هنا، أن عددا كبريا 

املوسم  هذا  يختارون  األوروبينّي  الُسياح  من 
االحتفايل لجولتهم السياحية يف كرياال مستهدفني 
االطالع عىل احتفاالتها الرائعة وثقافتها املتعددة 

وتقاليدها التعددية ومعتقداتها الدينية.

األسطورية  والخلفية  التاريخ  إن  وبالجملة، 
الحاجة  بأمس  هو  أونام  مهرجان  يقدمها  التي 
يف  اليوم  يجري  ما  معارصة عىل ضوء  قراءة  إىل 
املتنوعة  طبقاته  بني  نفسه  الهندويس  املجتمع 
األعياد  إن  الحقيقة،  ويف  العديدة.  وطوائفه 
روحية  قوة  منها  نستمد  ليك  بها  االحتفال  يتم 
من  لتزول  وليست  القلب  سليم  برشا  تجعلنا 
مهام  عنرصا  تزال  وال  أيامها،  ميض  مع  أنفسنا 
وتأكيد  قيمها  وتعزيز  االنسانية  األمناط  لتقوية 
برصف  املختلفة  الشعوب  بني  املثالية  املساواة 
أن  النظر عن نسبهم ولونهم ودينهم. ولألسف، 
تزال  ال  ونسبهم  والدتهم  حسب  الناس  طبقات 
تسيطر عىل الهندوس فحق علينا أن ننتبه إىل أن 
له الجمهور  شخصية ماهابايل الذي يقّدسه ويبجَّ
الديانة  يف  السفىل  الطبقة  إىل  انتامئه  رغم 
الهندوسية. نتمّنى أن نستغل تلك األيام لزراعة 
اإلنسان بدال من بث  االحسان والخري يف قلوب 
الحقد والكراهية وملحو االختالفات والفوارق بني 
اإلنسان الذي أكرمه الله تعاىل. فعلينا أال نسمح 
لتنحرص هذه األساطري وقيمتها الروحية يف مجرد 
احتفاالت ونشاطات ثقافية محضة ولتصري جسدا 
بال روح، بل علينا أن نحاول الستيعاب جميع ما 
حياتنا  يف  ولتطبيقها  والقيم  التعاليم  من  فيها 
والله  املتعاقبة،  ألجيالنا  بها  والتزويد  اليومية 

املوفّق. 

أونام: مهرجان حصاد كيراال
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املصادر واملراجع:

كوالشيغارا  وارما  راما  رشي  راجا  الكامل  اسمه    1
تشريا  سلطنة  من  حاكم  آخر  وكان  بريومال 
1089م  بني  ما  عهده  فرتة  وتقع   )Chera(
و1102م كام حققها املؤرخ املشهور أيم جي أيس 

.)M.G.S. Narayanan(نارايانان
أي  الرّب  لفينكاديشارا  خاص  تاريخي  معبد    2
متجسد فيشنو الرّب ويقع يف مدينة تريوبايت بوالية 

آندرا براديش.

يف  يقع  لكريشنا  مخصص  شهري  هندويس  معبد    3
بلدة أودويب، والية كرناتاكا.

4  معبد هندويس مشهور يف جنوب الهند يتعبد فيه 
كولور  بلدة  يقع يف  ديفي حيث  موكامبيكا  الناس 

مبنطقة أودويب، والية كرناتاكا.
5  معبد هندويس ومركز مهم لألمور الدينية، يقع يف 

بلدة جوكارنا مبنطقة أوترا كانادا، والية كرناتاكا.
http://www.astromitra. الرابط  هذا  انظر    6

الهــــوامـــش
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com/birthstar/shravan.php
7 وكان اسمه األصيل “بايل” معناه التضحية فأضيف   7
اليه “ماها” معناه العظيم، فصار “ماهابايل” معناه 
التضحية العظمى )Great Sacrifice(، حيث كان 
أجل  من  بنفسه  التضحية  امللك  هذا  صفات  من 

وفاء وعوده وكلامته.
بأونام  املحتفلون  الطويلة،  الشهرية  األغنية  هي    8
–ينشدونها  والصغار  الكبار  بني  تفرقة  أي  -بدون 
يف  مقررة  وهي  بها.  إال  احتفاالتهم  تتم  ال  حيث 
املنهج الدرايس وال تزال تُدرس يف املدارس االبتدائية 

بوالية كرياال.
  Mavelinaduvanidumkalam  9

Manushyarellarumonn pole
  Amodhathodevasikkumkalam

Aaapathannarkkumottillathanum
  Kallavumillachathiyumilla

Ellolamillapolivachanam

10  الشهر األول من العام وفقا للتقويم امللياملي والذي 
يعادل شهر أغسطس أو سبتمرب.

امللياملي  للتقويم  وفقا  العام  من  العارش  الشهر    11
والذي يعادل شهر مايو أو يونيو.

امللياملي  للتقويم  وفقا  العام  من  األخري  الشهر    12
والذي يعادل شهر يوليو أو أغسطس.

جيدة  بصفات  متسمة  برشية  مخلوقات  إنهم    13
ورديئة أو إنهم الكائنات اإللهية يف الفرتة الفيدية 

.)vedic(
كوشن،  تريكاكرا،  يف  يقع  الذي  املعبد  هذا  يعد    14
أي  الرّب  لفامانا  الهند  يف  املخصوصة  املعابد  من 

املتجسد الخامس لفيشنو الرّب.
 kerala karshakan-  ,4  .issue  ,1  .vol  ,11  :P   15

E-journal
 kerala karshakan- ,4 .issue ,1 .vol ,11 ,10 :P  16

E-journal
 kerala karshakan-  ,4  .issue  ,1  .vol  ,11  :P   17

E-journal

أونام: مهرجان حصاد كيراال
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في حساب المثلثات  منهج البيروني ))ت440هـ(( 
 من خالل كتابه القانون المسعودي

أ. د. خديجة زبار عنيزان
كلية التربية للبنات، جامعة بغداد

&

أ. د.  فاطمة زبار عنيزان
مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد

املقدمة

أهميته  الدراسات  من  النوع  هذا  يأخذ         
كونه ميثل جانب  التاريخية  الدراسات  يف مجال 
العربية  لألمة  الحضاري  اإلرث  لدراسة  هام 
اإلسالمية،وعلم الرياضيات والسيام علم الهندسة 

وحظي  املهمة   فروعه  من  فرع  يشكل  الذي 
جوانبه  اغلب  اظهروا  الذين  علامئنا  بعناية 
يعد   ، وأبحاثهم  مؤلفاتهم  يف  والعلمية  النظرية 
البريوين  من ابرز علامئنا الذين أعطوا هذا العلم 
أهمية كبريه و تناوله يف اغلب مؤلفاته بالبحث 
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العلم   هذا  أهمية  إىل  ذلك  ويعود  والدراسة 
ببقية  عالقة  من  لها  ملا  األخرى  للعلوم  بالنسبة 
للمسائل  العميل  التطبيق  يف  والسيام  العلوم 
من  عدد  ودوره  العلم  لهذا  بها،وافرد  الخاصة 
املؤلفات تناول فيها أهمية هذا العلم يف فروعه 
كافة ومنها كتاب ))القانون املسعوي((،الذي يعد 
ابرز مؤلفاته ضم يف طياته مادة هامة عن  من 
هذا العلم يف اغلب قوانينه ونظرياته والعوامل 
وارتباطه  علمي  بشكل  ناقشها  التي  املساعدة  

بآراء كان لها أثرها يف إثراءه بتلك املادة .

واملكانة  السرية  البريوين  األول:  املبحث 
العلمية

1-اسمه

      محمد بن احمد أبو الريحان البريوين الخوارزمي 
بالسند كان  )1( ،والبريوين نسبة إىل مدينة بريون 

ذي  يف  2(،ولد  النسب)  مغمورة  أرسة  إىل  ينتمي 
الحجة سنة))362هـ((يف خوارزم دار البالد)3 (،ومنها 
عدة  ألقاب  له  (،وكان  الخوارزمي)4  نسبته  اخذ 
ذات طابع علمي منها: حكيم)5( ،املنجم)6(،الشيخ 
العالمة)9(،                                                                    املحقق)8(،الشيخ  7(،الشيخ  األستاذ) 
 ( ي لغو ، يب د أ ، رخ مؤ ، طبيب ، فليك ، يض يا ر

10(،الفيلسوف) 11(. 

نشأته   -2

        نشأ البريوين منذ الصغر نشأة علمية سببها 
حبه للعلوم وميله إىل الغرف من كافة أنواع تلك 
واحد  علم  من  األخذ  عىل  يعتمد  مل  إذ  العلوم 
وإمنا كان عىل الكم والنوع من العلوم ،لذا نبغ 
من  وغريها  والجغرافيا  والفلك  الرياضيات  يف 
العلوم،واخذ هذه العلوم عن العديد من العلامء 
العلم كان يرتدد  ،وأول من اخذ منهم  املميزين 

النباتات يسأله  أنواع من  عىل عامل يوناين حامال 
عن أسامئها ويدون ذلك) 12(،وأيب نرص بن منصور 
الحاكمة  عراق  بني  أمراء  من  عراق  بن  عيل 
الرياضيات  يف  مشهورا  عاملا  كان  إذ  بخوارزم 
والفلك)13 ( ،وأبو الوفاء الجوزجاين)14(،وعبد الصمد 
األول عبد الصمد الحكيم) 15(،الذي أشاد بعلومه 
ياقوت الحموي قائال)). . . كان مستقال بالعلوم 
الحكيمة فاضال يف علم الهيئة والنجوم وله نظر 
الرئيس  الشيخ  معارص  وكان  الطب  صناعة  يف 
وبينهام محادثات ومراسالت وقد وجدت للشيخ 
الريحان  أبو  عنها  سأله  ومسائل  أجوبة  الرئيس 
البريوين . . . (() 16(،والطبيب الفليك ابن سهل بن 
سوار  بن  الحسن  الخري  املسيحي)17(،وأبو  عيىس 
الخامر) 18(،وفضال عن ذلك درس البريوين عدد من 
اللغات التي أتقنها منها اللغة العربية  والفارسية 

والرسيانية واليونانية) 19(.

رحلته مع العلم  -3

       بسبب الظروف السياسية املضطربة التي 
كانت متر بها خوارزم آنذاك مل يجد البريوين حال 
إال بالرحلة منها إىل الري إذ التقى بالعامل الفليك 
الذي  الخوجندي  خرض  بن  حامد  محمود  أبو 
الفلكية)  والبحوث  األرصاد  بعض  معه  أجرى 
يف  وأبحاثه  عمله  وواصل  بالده  إىل  عاد  20(،ثم 

األرصاد)21(،ويف سنة 338هـ سافر إىل جرجان إذ 
التحق ببالط السلطان قابوس بن وشمكري وكان 
بالعديد  بالطه  ويزخر  والعلامء  للعلوم  محبا 
العلم  فروع  شتى  يف  املتميزين  العلامء  من 
الجليل  بالعامل  البريوين  التقى  واملعرفة)22(،وقد 
الفليك  بالطبيب  وناظره)23(،واتصل  سينا  ابن 
عنه  واخذ  املسيحي  يحيى  بن  عيىس  سهل  ابن 
العلم وشاركه يف بحوثه العلمية) 24(، وكانت املدة 

منهج البيروني ))ت440هـ(( في حساب المثلثات  من خالل كتابه القانون المسعودي
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قابوس  السلطان  بالط  يف  البريوين  قضاها  التي 
درس  إذ  له  بالنسبة  ثرية   مدة  وشمكري  بن 
املختلفة  العلمية  الخطوات  بعمل  وقام  فيها 
الرثية  تأليف إحدى مؤلفاته  انجازاته  ومن أهم 
الخالية(( القرون  عن  الباقية  اآلثار  وهي)) 
)25(،وأهدى هذا الكتاب إىل شمس املعايل قابوس 

مبقدمة أطرى فيها مناقبه) 26(،وبعد ذلك بسبب 
ببالط  وأطاحت  التي حصلت يف جرجان  الثورة 
السلطان قابوس) 27(،عاد البريوين يف سنة 400هـ 
))جرجانية((التي  مبدينة  واستقر  وطنه  إىل 
أصبحت عاصمة للدولة الخوارزمية ،فالتحق بعد 
مأمون  األمري  أقامه  الذي  العلوم  مبجلس  ذلك 
من  العديد  ضم  الذي  خوارزم  أمري  مأمون  بن 
العلامء املتميزين منهم ابن سينا،وابن مسكويه 
بهذا  التحاقه  خالل  والفيلسوف)28(،ومن  املؤرخ 
املجلس حظي مبنزلة عالية وقدر رفيع عند أمري 
خوارزم الذي قدره كعامل جليل فاتخذه مستشارا 
البريوين  واصل  ذلك  وخالل  برعايته  وأحاطه  له 
،حتى  الفلكية  البحوث  العلمي وإجراء  تحصيله 
خوارزم  عىل  الغزنوي  محمود  السلطان  استوىل 
بالطه  إىل  البريوين  فانتقل  ملكه  إىل  ضمها  التي 

ورحل مرة أخرى يف سنة 408هـ إىل غرنة) 29(.

    وخالل هذه املدة التي قضاها يف غزنة،اشتغل 
مرافقته  العلوم،وأفادته  من  وغريه  بالفلك 
بالد  يف  فتوحاته  يف  الغزنوي  محمود  للسلطان 
30(،وأمثرت  ودرسها)  علومها  عىل  تعرف  إذ  الهند 
هذا املدة التي قضاها يف الهند ضم كتاب آخر إىل 
اإلرث الحضاري الضخم من الكتب            والعلوم 
ما  كتاب))تحقيق  وهو  البريوين  لنا  تركها  التي 
أو مرذولة(( العقل  للهند من مقوله مقبولة يف 
) 31(، وبعد مرور عام عىل وفاة محمود الغزنوي 

يبجل  ظل  الذي  مسعود  السلطان  ابنه  توىل 
ألف  إذ  والتقدير  بالعناية  وأحاطه  البريوين 
خاللها البريوين موسوعته يف علم الفلك اسامها)) 
القانون املسعودي يف الحياة والنجوم(()32(،أهداه 
إىل السلطان الذي أعجبه وأهداه باملقابل مكافأة 
وأوضح  الهدية  قبول  اعتذر عن  البريوين  إن  ،إال 
انه يخدم العلم من اجل العلم فقط وليس من 
الغزنوي  السلطان  عهد  يف  33(،وألف  املال)  اجل 
الثالث مودود))432-440هـ((كتابيه )) الجامهر 
يف معرفة الجواهر(()34(،و)) الصيدنة يف الطب(( 

الذي يعد آخر مؤلفات البريوين) 35(.

مؤلفاته   -4

الكتب يشار  للبريوين عدد كبري من         كان 
لها بالبنان التي عرض فيها أبحاثه واكتشافاته يف 
العديد من النواحي العلمية يف مختلف املجاالت 
من  وغريها  رياضية  أو  تاريخية  أو  فلكية  سواء 
املجاالت العلمية،وأشار ياقوت الحموي إىل تنوع 
النجوم  علوم  يف  كتبه  سائر  قائال))وأما  مؤلفاته 
والهيئة واملنطق والحكمة فإنها تفوق الحرص. . . 
رأيت فهرستها يف وقف الجامع مبرو يف نحو الستني 
ورقة بخط مكتنز(() 36(،وكان لها أثرها يف الساحة 
العلمية كثري وما زالت متثل املرجع الهام للعديد 
من األبحاث العلمية التي يعتمد عليها العلامء،إذ 
تبلغ مؤلفاته أكرث من املائة والعرشين،كام أشار 
عىل  تصانيفه  قائال))زادت  كرثتها  إىل  البيهقي 
املؤلفات  هذه  ترجمت  37(،كام  بعري(()  حمل 
االنكليزية  اللغة  منها  اللغات  من  العديد  إىل 
عىل  منها  ،نذكر  اللغات  من  وغريها  والفرنسية 

سبيل املثال ال الحرص:

اآلثار الباقية عن القرون الخالية يف النجوم   -1
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83(،انتهى  والجغرافية-))مطبوع(()  والتاريخ 
))093هـ((،ألفه لألمري  من تصنيفه يف سنة 
شمس املعايل قابوس،بني فيه التواريخ التي 
هي  التي  يف  واالختالف  األمم  تستعملها 
مبادئها،وفيه فوائد تاريخيه عن ملوك آشور 
والروم)  واليونان  والقبط  والكلدان  وبابل 
ليبسك)  سخو  األستاذ  باعتناء  املنت  93(،طبع 

ملحوظات  مع  االنكليزية  إىل  04(،وترجمه 

وفهرست سنة 9781م)14(،وطبع ثانية باملنت 
العريب ورشوح األستاذ سخوليبسك) 24(.

الخالية- القرون  عن  اآلثار  ساقطات   -2
))مطبوع(() 34(.

أخبار املبيضة والقرامطة)44(.  -3

اختصار كتاب بطليموس القلوذي)54(.  -4

االستشهاد باختالف األرصاد)64(.  -5

استيعاب تسطيح الكرة)74(.  -6

الوهم  بإحالة  الشعاعات-تعليل-  تجريد   -7
النظم أو أويل الفضل –ألفه أيضا  يف معاين 
بإجابة  التعليل  84(،أو  املعايل)  لشمس 

الوهم يف معاين نظم أويل الفضل)94(.

التفهيم ألوائل صناعة التنجيم-))مخطوط((  -8
الحسن  أليب  ))124هـ((  سنة  يف  05(،ألفه   (

15(،وهو  الخايص)  الفضل  أيب  بن  عيل 
أقاليم  الجغرافية،أي  باملالحظات  حافل 
نسخة  25(،منه  عليها)  البحار  وتوزيع  األرض 

بالفوتوغراف يف دار الكتاب املرصية)35(.

التنبيه عىل صناعة التمويه)45(.  -9

مسافات  لتصحيح  األماكن  نهايات  تحديد   -01
الجغرافية  يف  –))مطبوع(()55(،  املساكن 
البريوين  املؤلف  بخط  نسخة  الرياضية،منه 

مؤرخة يف سنة 614هـ) 65(.

تهذيب األقوال) 75(.  -11

دالئل  الجواهر  معرفة  يف  الجامهر   -21
الفلزات  يف  95(،يبحث  القبلة)85(،))مطبوع(() 

واملعادن والسيام األحجار الكرمية) 06(.

الزيج املسعودي)16(.  -31

رشح ديوان أيب متام) 26(.  -41

الشموس الشافية للنفوس) 36(.  -51
الصناعية)  وغرائب  الطبيعة  عجائب   -61
والنرينجيات  العزائم  عىل  فيه  46(،تكلم 

والطلسامت)56(.

تاريخ الهند أو تحقيق ما للهند من مقولة   -71
مرذولة-))مطبوع(()  أو  العقل  يف  مقبولة 
66(، يقوم عىل أساس دراسة الثقافة الهندية 

وجغرافية  وتاريخ  وأدب  وفلسفة  علم  من 
وفلك)76(،وهو من أعظم منجزات البريوين،إذ 
يف  يسوقه  فيام  العقيل  باملنهج  فيه  متسك 
عىل  نافذة  يفتح  الهند،إذ  أحوال  وصف 
من خري  مافيه  بكل  الغريب  الهندي  العامل 
ورش حلوه ومره)86(. نرش باعتناء سخاو،وتم 

ترجمته إىل اللغة االنكليزية)96(.

تصحيح الطول والعرض ملساكن املعمور من   -81
األرض خيال الكسوفني عند الهنود) 07(.

االنبعاث لتصحيح القبلة كاث)17(.  -91

ذوات  الثوابت  وحاالت  األرض  قبة  طالع   -02
العرض) 27(.

انه  37(،ذكر  األرصاد)  باختالف  االستشهاد   -12
وضع هذا التأليف بعد أن عجز أهل الرصد 
بأجزاء  العظمى  الدائرة  أجزاء  ضبط  عن 
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الدائرة الصغرى) 47(.

22- القانون املسعودي)57(،))موضوع البحث((.

وظائفه  -5

    مل تذكر املصادر الوظائف التي تقلدها البريوين 
،سوى انه كان اجمدار أي خصيصا عند امللوك) 

.)76

6-وفاته

    تويف البريوين يف غزنة يف الثالث من رجب سنة 
440هـ)77(.

علم  حساب  يف  منهجه    : الثاين  املبحث 
املثلثات وفق نظرياته الرياضية                                   

أوال :أهمية علم الرياضيات عند البريوين

العلوم  كبري يف جميع  دور  للبريوين  كان         
املجال  هذا  يف  ونبغ  الرياضيات  علم  والسيام 
واالستقصاء  والبحث  الدراسة  خالل  من 
سبقه  ممن  العلامء  عليه   ماكان  عىل  واعتمد 
فسار عىل  الرياضية  العلوم  مجال  عارصه يف  أو 
مصادره  عليه،وشكلوا  كانوا  الذي  املنهج  نفس 
ورثه  الذي  العلم  هذا  يف  والرئيسة  األساسية 
وهريون،  وارخميدس  وابولونيوس  اقليديس  من 
منهم  آخرين  لعلامء  املستجدات  من  وغريها 
))مساحة  كتابه  )380هـ(يف  القوهي  سهل  :أبو 
بن  املكافئ(()78(،والعالمة نرص  الجسم        
األشكال  ))إن  رسالة  يف  الله)ت400هـ(  عبد 
))رسالة  يف  البغدادي  دائرة(()79(،وابن  كلها 
واملتباينة(()80(،ومحمد  املشرتكة  املقادير  يف 
))الجرب  كتاب  يف  الخوارزمي)232هـ(  موس  بن 
واملقابلة(()81(،والسجزي)415هـ(يف ))رسالة يف 
شكل القطاع(()82(،وأبو الوفا محمد البوزجاين يف 

))إقامة الربهان عىل الدائرة(()83(،واخذ علومه 
الرياضية من أبو الوفا البوزجاين الريايض الفليك 
)84(،وأيب نرص املنصور الذي حببه يف هذه العلوم  
املدونة  املالحظات  بعض  له  كانت  )85(،الذي 
قائال))وصلت  البريوين  لنا  نقلها  كام  للبريوين 
املسائل التي قرنتها بكتابك وذكرت إن ثلثا منها 
الربكار  يف  الكوهي  سهل  ابن  كتاب  تضمنها  قد 
 .  . الهندسية.  . وسألتني عملها باألصول   . التام. 
(()86(،وقوله ))فهذه أجوبة املسائل التي سالت 

االبانه عنها. . . (()87(.

وضحه  الذي  أستاذه  فضل  البريوين  ينكر  ومل    
قوله))واستخراج    ،)) الباقية  ))اآلثار  كتابه  يف 
أستاذي أيب نرص منصور بن عيل بن عراق موىل 
أشار  مصنفاته  فهرست  املؤمنني(()88(،ويف  أمري 
نرص  أبو  باسمي  تواله  فمام   .  . قائال)).  إليه 
منصور بن عيل بن عراق موىل أمري املؤمنني أنار 

الله برهانه(()89(.

واضحة يف  براعة  للبريوين  كانت  لذلك           
مجال الرياضيات والسيام الهندسة التي ميثل علم 
املثلثات احد فروعها أي حساب املثلث واستنتاج 
النتائج  عىل  معتمدا  أضالعه  بداللة  مساحته 
بطرق  وهريون  ارخميدس  عليها  حصل  التي 

أخرى)90(.

ثانيا: املنهج العام

اىل  دفعته  البريوين عىل مسائل عدة  اعتمد      
الريايض،وذلك  العلمي  االتجاه  هذا  يف  الولوج 
كان من  به  االشتغال  الحساب الن  ألهمية علم 
تقتيض  ،فالرشيعة  الفرائض  علم  مستلزمات 
يفرتضها  التي  املعقدة  ،والحسابات  بتعليمه 
مامرسة ها الفرع من فروع الترشيع ولهذا فانه 
))الفريض  منهم  الواحد  يوصف  أن  املعتاد  من 
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والعامل  التوريث  بأحوال  العامل  الحاسب((أي 
يف  الفضل  له  كان  واحد،لذا  آن  يف  بالحساب 
إىل  للكون  االستاتييك  اإلغريقي  املفهوم  تغري 
إىل  وسيلته  الدينامييك،وكانت  اإلسالمي  املفهوم 
الثاين  النصف  ،لذا شهد  املثلثات  علم  ذلك هي 
األيديولوجية  بزوغ  الهجري  الخامس  القرن  من 
العربية يف الرياضيات الذي كان للبريوين الريادة 
األوىل يف نتاج ضخم خالق يسري عىل نهج الفكر 
مسائل  عىل  اعتمد  فقد  ،لهذا  الحديث  العلمي 
عدة دفعته إىل الولوج يف أساسيات هذا االتجاه 
السابقة  األخطاء  لتصحيح  فعل  كرد  العلمي 
املسائل  بعض  يف  اليونانيني  قدماء  لدعوى 
إياي  الداعي  السبب   .  . قوله)).  الرياضية،نحو 
اليونانيني  لقدماء  دعوى  بتصحيح  الولوع  إىل 
بالعمود  قوس  كل  املنحني يف  الخط  انقسام  يف 
خواصه  عن  منتصفها،والتنفري  من  عليه  النازل 
فضل  إىل  (()91(،مشريا   .  . ألجله.  نسبتني  حتى 
 . قوله)).  ،نحو  املجال  هذا  يف  وفلسفته  الرازي 
. االشتغال مبا يذكره محمد بن زكريا الرازي من 
من  الكفاية  مقدار  وليس   .  . الهندسة.  فضول 
ثم  إليه  بفلسفته  وأشار  الرازي  الهندسة،وأظنه 
عادي باقية. . . (()92(،مستندا يف ذلك إىل قوله 
كَاَن  لَْو  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  كََفُروا  الَِّذيَن  ))َوقَاَل  تعاىل 
َخرْيًا َما َسبَُقونَا إِلَيِْه َوإِْذ لَْم يَْهتَُدوا ِبِه فََسيَُقولُوَن 
إن  أي   ،))11 ،آية  قَِديٌم(())االحقاف  إِفٌْك  َهَذا 
حقيقة الهندسة ،كام يقول)). . . تحققت ماهية 
الواقعة  األجناس  نسبة  معرفة  ،وإنها  الهندسة 
التي  هي  بعض،وإنها  إىل  بعضها  الكمية  تحت 
تتوصل بها ملعرفة كل ماتحتاج إليه من مزروع 
تصور  الربهان  ويتصور   .  . وموزون.  ومكيل 
انطباع. . . أو يدركها من عدل عن سنن الربهان. 

.)93()) . .

القانون  كتاب  من  املثلثات  حساب  ثالثا: 
املسعودي 

القامئة  العلوم  من  املثلثات  علم  يعد           
تطور من خالل  انه مر مبراحل  بنفسها والسيام 
الذي  العلم  العلامء من فروض يف هذا  ماقدمه 
أصله  إىل  البريوين،مشريا  عرص  قل  معروفا  كان 
يف  والهنود  االغريق  عن  العرب  عرفه  الذي 
وعن   .  . قوله)).  ،نحو  وأساسياته  مبادئه  بعض 
اإلغريق عرف العرب وتر ضعف الزاوية مبقياس 
الهنود  الوتر،وكان  هذا  نصف  الهنود  لها،وعن 
العرب  استحسن  وتر،وقد  يسمونه”جيبا”أي 
من  لقربه  الجلباب  فتحة  ومعنا  الجيب  لفظ 
نصف  عىل  السنسكريتي”جيفا”،فأطلقوا  اللفظ 
وتر الزاوية اسم الجيب(()94(،وأشار إىل أهمية 
هذه الصناعة يف حال إخراجها إىل الفعل ملزاولة 
إذا  الصناعة  هذه  قوله))إن  فيها،نحو  الحساب 
فيها  الحساب  مبزاولة  الفعل  إىل  إخراجها  أريد 
الدوائر.  قيس  أوتار  معرفة  إىل  مفتقرة  فاألعداء 
العلمية  كتبها  تسميته  إىل  (()95(،موضحا   .  .
الزيجات الذي يعني انه الوتر،قائال)). . . فلذلك 
الزيق  من  زيجات  العلمية  كتبها  أهلها  سمي 
الوتر،وسموا  )ز5(اعني  بالفارسية  هو  الذي 
أيضا  (()96(موضحا   .  . جيوبا.  األوتار  أنصاف 
يستعملوا  مل  إنهم  رغم  بالهندية  األسامء  تلك 
غري أنصاف األوتار،كام يقول)). . . وان كان اسم 
الوتر بالهندية جيبا ونصفه جيبارد،ولكن الهند مل 
الكل  اسم  أوقعوا  األوتار  أنصاف  غري  يستعملوا 

عىل النصف تحقيقا يف اللفظ. . . (()97(.

يف  الهندي  بالرتاث  عناية  للبريوين  وكان        
بعلامء  اتصال  له  كان  انه  والسيام  الرياضيات 
حكامء الهند عن طريق كتبهم والتطورات التي 
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أضافوها لهذا العلم،نحو قوله)). . . وهم الذين 
العرشي  النظام  بإدخال  قدميا  الفضل  لهم  كان 
الذي كان  الستيني  النظام  الحساب بدال من  يف 
النظام  بقي  ،ولكن  البابلية  املدينة  يف  سائدا 
الستيني يف تقسيم الدرجات إىل دقائق والدقائق 
إىل ثوان يف الزوايا. . . (()98(،موضحا دقائق هذا 
التعبري عن  البابليون يف  النظام الذي كان يتبعه 
البابليون  وكان   .  . يقول)).  العدد”واحد”،كام 
يف  فمثال   60 بالرقم  العدد”واحد”  عن  يعربون 
النظام الهندي =5 ويف النظام البابيل60/20. . . 
(()99(، وقد استفاد يف ذلك من خرباته والسيام 
تعجبه  ومل  الهندية  الرياضيات  العلوم  درس  انه 
حسب  ممزوجة  ألنها  الهنود  العلامء  كتب 
العلوم  عىل  أثرها  لها  التي  بالخرافات  اعتقاده 
األصيلة،نحو قوله)). . . ومل تعجبه كتب العلامء 
الخرافات  الهنود ألنه وجدها تنحرف دامئا نحو 
(()100(،عكس   .  . بها.  االصيله  العلوم  فتمتزج 
نهج  ذات  كونها  إىل  أشار  التي  االغريق  كتب 
علمي رصني وقويم ليس للخيال والخرافات مجال 
فيها،نحو قوله)). . . بعكس كتب اإلغريق املنسقة. 
الخيال  عن  بعيد  علمي  نهج  تسري عىل  إنها   .  .
الخرايف. . . (()101(مدونا عنها بعض املالحظات 
،قائال))مل يك للهند أمثالهم«علامء اإلغريق«ممن 
يهذب العلوم،فال تكاد تجد لذلك لهم خاص كالم 
يف غاية االضطراب وسوء النظام ومشوبا يف آخره 
تشبيه  إىل  (()102(،مشريا   .  . العوام.  بخرافات 
،نحو  تواصيف  بجملة  الحساب  كتبهم من  مايف 
الحساب ونوع  . أين أشبه مايف كتبهم   . قوله)). 
التعاليم إال بصدف مخلوط بخزف اويد،ممزوج 
ببعر أو مبهى مقطوب بحىص،والجنسان عندهم 
سيان(()103(،إال انه الينكر فضل الهنود يف إدخال 
الصفر واألعداد ،نقال عن برهمكوت، قائال)). . . 

إذا أردتم أن تكتبوا واحد فعربوا عنه لكل شء 
هو واحد كاألرض والقمر وعن االثنني بكل ماهو 
اثنان كالسواد والبياض،وعن الثالثة بكل مايحوي 
ثالثة،وعن الصفر بأسامء السامء وعد أالثني عرش 
بأسامء الشمس(()104(،أال انه اعتمد عىل طريق 
الرباعي  الشكل  ملساحة  برهانا  ابتكار  يف  الهند 

الدائري وليس نقال من برهمكويت)105(.

= )ح-أَ( )ح-َب( )ح-َج( )ح-َد( حيث ح=2/1> 
أَ+َب+َج+َد< ))الكل تحت الجذر((.

لذلك ميكن القول إن أدق قيمة وصل إليها العرب 
للقيم الحسابية التي وصل اليها عدد من العلامء 

هي بعد البريوين بثالثة قرون)106(.

افرد جداول لحساب  البريوين  إن  ومن هنا نجد 
واألرصاد  النظريات  عليها  تعتمد  التي  املثلثات 
،وقد نبغ يف هذا املجال من خالل أبحاثه العميقة 
وآرائه  متوخيا الدقة يف املسائل الرياضية فتوصل 
إىل قوانني األشكال بصورها املبسطة التي نسبت 
إىل نيوتن وجريجوري بعده بستامئة عام)107(، 
التخمني  أو  باملصادفة  يكن  مل  وصله  الذي  هذا 
بل نتيجة للبحث يف الجداول الرياضية السابقة 
الفرتات  إن   .  . قوله)).  ،نحو  استعاملها  وطرق 
متساوية  تغريات  التقابلها  الزوايا  بني  املتساوية 
اثبت  الحقيقة  لهذه  املثلثية،وتأكيدا  النسب  يف 
األمر  وهذا   ،)108( الهندسية((  بالطرق  صحتها 
أدق  إىل  للوصول  مخرج  عن  البحث  إىل  دفعه 
املثلثية وتعميم  الجداول  استعمل  النتائج  حني 
الرياضية)109(،وسلك يف هذا  ذلك إىل الجداول 

األمر اتجاهني،هام:

قيم  بني  اإلمكان  قدر  فرتات صغرية  اخذ  األول: 
املتغري))الزوايا((،وعمل جدول عىل هذا األساس 
ربع  لكل  للجيوب  جداول  بحساب  فعال  ،وقام 
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كانت  التي  الشائعة  الجداول  من  بدال  درجة 
يف  يرغب  كاملة،وكان  درجة  لكل  محسوبة 
العمل  تدقيق  يتعذر  مل  لو  عملها،قائال))فلهذا 
أجزاء  دقائق  إىل  الجيوب  تحليل  لطوله،لكان 
القيس أصوب لينتقل التساهل من أجزاء األجزاء 
إىل التي مل يستعملها،وكان األوىل بنا أن نفعله،الن 
مدار أمور هذه الصناعة عليها،ومرجع الزيجات 

إليها(() 110(.

األمر  الجداول  استعامل  طريقة  تحسني  الثاين: 
الذي دفعه إىل استنباط قانون االستكامل بطريقة 
هندسية بسيطة ،أي انه استعمل النسب املثلثية 
مبعناها الحديث املعروف لنا والسيام ان الجداول 
املستعملة حتى ذلك العرص مل تكن جيوبا أظالال 
ثابت  معامل  يف  مرضوبة  املفهوم،بل  باملعنى 

يختلف باختالف مصدر الجدول)111(.

املقومات التي اعتمدها يف الحساب 

      كان للبريوين  منهج علمي دقيق يف التعامل 
علم  مزاولة  أساسها  التي  الصناعة  هذه  مع 
إىل  مفتقرة  األعداد  إن  والسيام  فيها  الحساب 
جملة من املعلومات األساسية التي تخرجها إىل 
سمي  فلذلك   .  . قوله)).  ،نحو  الصحيح  وجهها 
أهلها كتبها العلمية زيجات من الزيق الذي هو 
بالفارسية ز5  أعني الوتر،وسموا أنصاف األوتار 
جيوبا وان كان رسم الوتر بالهندية جيدا ونصفه 
الهنود  استعامل  إىل  (()112(،مشريا   .  . جيبارد. 
 .  . للفظ،قائال)).  تخفيفا  وذلك  األوتار  ألنصاف 
األوتار  أنصاف  إذا مل يستعملوا غري  الهند  ولكن 
أوقعوا اسم الكل عىل النصف تخفيفا للفظ. . . 
(()113(،موضحا األساس الذي تقوم عليه األوتار 
 . الكسور،نحو قوله)).  وسبب تسميتها وتسمية 
. ومن األوتار ماهو كاألصول عليها مباين بواقيها 

ويقوم مقام الكسور التي مخارجها من االثنني إىل 
العرشة،فلذلك سموا تلك األوتار أمهات كام سموا 

هذه الكسور رؤوسا. . . (()114(.

فرضياته يف أمهات األوتار واستخراجها

     ويف هذا االتجاه قدم لنا البريوين بعض الفرضيات 
فيام يخص قطر الدائرة كونه معلوما بعدد ليخرج 
منه مايرده من األوتار لحسابه،وإذا أراد معرفة 
كميته من خالل احتسابه به معلوما،نحو قوله)). 
سمي  أن  يخف  مل  معلوما  به  احتسبنا  إذا   .  .
االثنني اعني النصف من الكسور،وانه وتر نصف 
عرف  االثنني(()115(،فقد  ماوراء  الدائرة،ويتلوه 
األوتار يف الثلث وأربع والخمس والسدس والسبع 
،ويف معرفة وتر الثلث يقول))فإذا أردنا وتر ثلث 
الدور رضبنا القطر يف نصف مجموعه إىل نصفه 
رضبنا  أو  ذلك  فعلنا  املبلغ،وسواء  جذر  وأخذنا 
املبلغ،فان  جذر  وأخذنا  أرباعه  ثالثة  يف  القطر 
هذا الجذر يكون يف كليهام وتر الثلث(()116(، 
أما وتر الربع فيقول يف طريقة حسابه وإذا أردنا 
القطر يف  الربع أخذنا جذر نصف مرضوب  وتر 
مثله فيكون وتر الربع(()117(،أما وتر الخمس، 
فيقول )) وإذا أردنا وتر الخمس رضبنا القطر يف 
مثله ثم يف خمسه أبدا،وقسمنا املجتمع عىل ستة 
عرش،وأخذنا جذر الخارج من القسمة والقينا منه 
ربع القطر فيبقى املحفوظ،ثم نرضب كل واحد 
من هذا املحفوظ ونصف القطر يف مثله ونأخذ 
الخمس(( وتر  فيكون  املبلغني  مجموع  جذر 
)118(،أما وتر السدس، فيكون)). . . فهو مساو 
لنصف القطر،وهو فتحة الربكار التي أديرت بها 
مام  فيقول))هذا  السبع  وتر  الدائرة(()119(،أما 
استخراجه  طريقة  زماننا  من  اآلن  إىل  يوجد  مل 
بحسب  التنجيم  صناعة  يف  عنه  مستغنى  وهو 
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األجزاء(( وأجزاء  للدور  فيها  املستعملة  األعداد 
)120(،أما وتر الثمن فهو))إذا أردنا الثمن رضبنا 
وتر  ضعف  وبني  مابينه  فصل  يف  القطر  نصف 
الربع،وألفينا املجتمع من مرضوب نصف القطر 
يف مثله وأخذنا جذر الباقي فيكون وتر الثمن ((
التسع  وتر  فيكون))حال  التسع،  وتر  )121(،أما 
كحال وتر السبع يف خفاء الطريق إىل معرفته،فأما 
أمس  إليه  الحاجة  الن  فال  عنه  االستغناء  يف 
ماتكون،وسيأيت للتأيت له بالخيل ذكر فيام بعد((
)122(،أما وتر العرش، فهو)). . . فهو املحفوظ يف 
عمل وتر الخمس ،فهذه طريق استخراج أمهات 

األوتار،والربهان نقدم أمامها(()123(.

 معرفة توابع أمهات األوتار   

      هذه وان جرت مجرى الفروع لألصول املتقدمة 
فإنها التختلف عنها ،ففي معرفة وتر نتيجة كل 
قوس معلومة الوتر إىل نصف الدائرة،يقول)). . 
. جمعنا الوتر املعلوم اىل القطر ووضعنا نصف 
عىل  القطر  فضل  ورضبنا  مكانني  يف  الجملة 
إحداهام فيام كان يف املكان الثاين،وما اجتمع يف 
قوس  نتيجة  وتر  املبلغ  فيكون جذر  أبدا  أربعة 

ذلك الوتر املعلوم إىل نصف الدور(()124(.

    أما معرفة وتر ضعف كل قوس معلومة الوتر 
يف  املعلوم  الوتر  مرضوب  ))نقسم  اىل  فيشري 
مثله عىل القطر،ونرضب الخارج من القسمة يف 
مثله وننقص املبلغ من مرضوب الوتر املعلوم يف 
ضعف  وتر  ،فيكون  الباقي  جذر  ونضعف  مثله 
قوس الوتر املعلوم(()125(،أما  وتر نصف قوس 
معلومة الوتر،فيقول))نجمع مرضوب نصف الوتر 
مابني  إىل مرضوب نصف فضل  مثله  املعلوم يف 
وتر نتيجة قوس الوتر املعلوم اىل نصف الدائرة 
وبني القطر يف مثله،ونأخذ جذر املبلغ فيكون وتر 

نصغ القوس املعلومة الوتر وان شئنا رضبنا نصف 
فضل القطر عىل وتر تتمة القوس املعلومة الوتر 
جذر  كمال،وأخذنا  القطر  يف  الدائرة  نصف  إىل 
ووتر  قوسه(()126(،  نصف  وتر  فكان  املجتمع 
ربع القوس املعلومة أي الوتر وأوتار مابعده من 
 .  . ،فيقول)).  التنصيف  إليه  يؤدي  وما  تتمتها 
ففيه شء من تسهيل ماسنستعمل،فلنسم نصف 
فصل مابني القطر وبني وتر تتمة القوس املفروضة 
محفوظا أوال،ونصف وتر القوس املعطاة محفوظا 
ثانيا،ونصف وتر نصفها الذي استخرجتاه. . . ((
معلومتي  قوسني  كل  تفاصل  وتر  )127(،أما 
اصغر  مجموعهام،فيكون))نرضب  ووتر  الوتر 
نتيجة  أعظمهام ووتر  الوترين يف كل واحد من 
الدور،ونقسم  نصف  إىل  األعظم  هذا  قوس  كل 
خرج  فام  القطر  عىل  املجتمعني  من  واحد  كل 
جذر  وحفظنا  مثله  يف  رضبناه  الوتراالعظم  من 
مابني املبلغني وما خرج من وتر تتمة األعظم. . 
باالعتامد  يتم  التسع  وتر  (()128(،والستخراج   .
عىل األصول الهندسية،نحو قوله))لو أمكن قسمة 
لتوصل  الهندسية  باألصول  أقسام  بثالثة  الزاوية 
منها إىل معرفة وتر ثلث القوس فكأن وتر التسع 
الثلث  ثلث  انه  اجل  من  معلوما  حينئذ  يكون 
رشطه  هذا  إن  الوتر(()129(،موضحا  املعلوم 
لالقتصار فيكل مطلب عن طريق واحد مهام كان 
ممهدا عىل القوانني الهندسية)130(،أما استخراج 
وتر الجزء الواحد من ثالمثائة وستني جزءا يتم ذلك 
بتقديم  األشياء التي إذا تسلم حصولها انقسمت 
بني  النسبة  يف  أثالثا)131(،أما  املفروضة  الزاوية 
القطر وبني الدور منبها إىل عدم حقيقة الوحدة 
رسبت  وان  قوله))الوحدة  نحو  املعدودات،  يف 
املواد غري  ذوات  الواحد يف  فان  املعدودات   يف 
واالصطالح  بالوضع  هو  الذات،وإمنا  حقيقي 
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كاألقسام التي اتفق أهل هذه الصناعة عليها يف 
محيطات الدوائر بأنها ثالمثائة وستون،وكل واحد 
منها مجزءا باألجزاء الستينية واألصل فيها توسط 
أيام سنتي الشمس والقمر  العدد فيام بني  هذا 
من غري اضطرار إليه وملحيط الدائرة إىل قطرها 
كانت  وان  نسبة  كذلك  إىل عدد  نسبته،فلعدده 
يف  بحسبه  األوتار  تقطيع  صحا(()132(،ويكون 
النسبة  قوله))لن  القطر،نحو  عدد  اختيار  حالة 
بني القطر والدور. . . تحتاج إىل النسب التي بني 
األوتار وهي ثابتة عىل اختالف أعداد القطر. . . 

.)133())

التجيب والتقوس 

       فقد أشار إىل ذلك من خالل الحصص املتساوية 
خطوطا  الحصص  تلك  كانت  وان  الجداول  يف 
مستقيمة أو زوايا أو قسيا توترها ،وجرت العادة 
عليه  األول  بعضهم  تقويسا،وعطف  تسميته 
فسامه تجيبا وان مل يكن املطلوب جيبا)134(،ففي 
تنقيح القوس ،يقول))ومتى فرض لنا قوس وأريد 
ان  هي  كام  نستعملها  بان  أوال  نقحناها  جيبها 
كانت اقل من تسعني جزءا. . . (()135(،وتجيب 
 . املعهود يكون،نحو قوله)).  الرسم  القوس عىل 
املنقحة يف سطر  القوس  أدخلنا  أردنا ذلك  إذا   .
العدد للقيس وطلبنا فيه مثلها وأخذنا ما بإزائها 
يف جدول الجيوب فيكون جيبها املطلوب. . . ((
)136(،ولتدقيق الجيب ،يقول)). . . أخذنا الفضل 
الذي يقابل املوجود يف  جدول الفضول والفضل 
الذي فوقه أيضا وهو السابق ،ثم رضبنا الفضل 
معنا  بقي  فيام  املأخوذين  الفضلني  هذين  بني 
من القوس. . . (()137(،ويف تقويس الجيب عىل 
الرسم املعهود فيكون يف حال مايساويه أي)). . . 
كان مايحاذيه يف سطر العدد قوسه املطلوبة،وان 

مام  إليه  اقرب  ماهو  فيه  طلبنا  بعينه  تجده  مل 
التقوس  تدقيق  (()138(،ويف   .  . منه.  اقل  هو 
يقول))وإذا وجدنا األقرب إىل الجيب الذي معنا 
وحفظنا قوسه أخذنا أيضا مايحاذيه من الفضل 
(()139(،أما   .  . يحاذيه.  الذي  للفضل  والسابق 
تسهيم القوس الذي سامه قائال)). . . يسمى جيبا 
يف  السهم  تقويس  (()140(،ويكون   .  . منكوسا. 
حال الفصل بني السهم والواحد،كام يقول)). . . 
الفصل مابني السهم وبني الواحد الذي هو أعظم 
وحفظنا  الجيوب  جدول  يف  وقوسناه  الجيوب 
زدنا  الواحد  عىل  زائدا  السهم  كان  قوسه،فإذا 
السهم  كان  تسعني،وان  عىل  املحفوظة  القوس 
التسعني،فيحصل  من  نقصناه  الواحد  عن  ناقصا 
السهم(( ذلك  قوس  النقصان  أو  الزيادة  بذلك 

.)141(

معرفة الظل

  اعتمد البريوين يف هذا املجال عىل انه ليس لنصف 
قطر األرض عند تلك الشمس حسب مايدرك من 
النهار الليل يف مداراتها قدر محسوس،ومثل هذا 
األمر ينسحب عىل سطح األرض أي،نحو قوله)). 
. . ليس لسطح األرض يف القدر الذي تقاس منه 
أظالل األشخاص الناتئة منه خالف محسوس به 
فيام بني االنحداب واالستقامة لنزارة ذلك القدر 
الذي  (()142(،األمر   .  . كله.  األرض  وجه  عند 
أوتارها،نحو  الدوائر  أقسام  التخالف  أن  يقود 
أوتارها  الدوائر  أقسام  تكون  . وهكذا   . قوله)). 
إذا دقت التخالف أوتارها بالقدر إال فيام صغر 

جدا من أجزاء األجزاء(()143(.

لذلك نجده وفق هذا املفهوم الريايض اعتمد عىل 
فرضيات عدة تتعلق بالظل وكيفية حسابه ،منها 
معرفة قطر الظل سواء عىل مستوى األصابع أو 
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هذه  وفق  املوجبة  القياسات  إىل  وأشار  األقدام 
املستوى  يقول))أما  باألصابع  كان  ،فإذا  الحاالت 
باألصابع فانا نرضبه يف مثله ونزيد عىل مااجتمع 
مائة وأربعة وأربعني أبدا ،ونأخذ جذر املبلغ فيكون 
قطر الظل. . . (()144(،أما إذا كان باألقدام وهو 
قليل الحاجة إليه،يقول)). . . نزيد عىل مرضوب 
الظل يف مثله بدل املائة واألربعة واألربعني. . . 
(()145(،وأعطى الوحدات التي تقاس بها أقدام 
املقياس،قائال)). . . إن كانت أقدام املقياس ستة 
ستة  كانت  ونصفا،وان  وأربعني  مائتني  ونصفا 
وثالثني فأربعة وأربعني وأربعة اتساع،وان كانت 
الجملة(( جذر  وأربعني،ونأخذ  فتسعة  سبعة 
)146(،أما بالنسبة إىل االرتفاع من الظل املستوى 
أصابع  كان  املقياس سواء  تقسيم مقدار  فيكون 
جيب  فيخرج  الظل  هذا  قطر  عىل  أقداما  أو 
وقوسه  الجيب  من  واحد  كل  كون  يف  االرتفاع 
من  املستوى  الجداول)147(،والظل  من  معلوما 
متام  جيب  يقول))نرضب  فيكون،كام  االرتفاع 
االرتفاع يف مقدار املقياس ونقسم املجتمع عىل 
االرتفاع  ظله(()148(،أما  فيخرج  االرتفاع  جيب 
واحدا  فيكون))نقسم  املعكوس  الظل  من 
متام  جيب  فيخرج  الظل  هذا  قطر  عىل  ابدا 
االرتفاع،وإذا عرف متام قوس اىل التسعني كانت 
القوس به معلومة(()149(،والظل املعكوس من 
االرتفاع،فيكون كام يقول))نقسم جيب  االرتفاع 
عىل جيب متام االرتفاع فيخرج ظله املعكوس((
)150(،أما الظل املستوي من ظل السلم،فهو عند 
إدارته يف سطح األفق عىل مفرز املقياس وببعده 
دائرة ونصب مقياس ثان عىل تقاطعها مع ظل 
بعضه  الثاين  املقياس  من  أخباء  األول  املقياس 
وظل بعض )151(،وذلك إذا أرىب الظل عىل مقدار 
املقياس،وما أظل من أقسامه يسمى ظل السلم 

ألنه قبل نصف النهار ينزل اىل أسفل نزول رأس 
السلم عىل الحائط إذا جذب أصله وبعد نصف 
النهار يعتيل كذلك فيصعد صعوده اذا رفع نحو 
االرتفاع  قبل  من  الظل  معرفة  أما  أصله)152(، 
القوس مستويا  تظليل  بالجدول،فيكون يف حالة 
نقصنا القوس من تسعني وأدخلنا الباقي يف سطر 
العدد وأخذنا مايقابله من الظل ورضبناه يف اثني 
من  معنا  بقي  الظل،وان  أصابع  فتجتمع  عرش 
املأخوذ  الظل  يحاذه  فيام  رضبناه  بقيه  القوس 
عىل  مااجتمع  وزدنا  عرش  اثني  يف  الفضل  من 
تلك  ظل  الظل،فيكون  من  عندنا  حصل  ماكان 

القوس املستوي )153(.

    ولتدقيق الظل يكون يف حفظ الظل املأخوذ 
التسعني،ثم  من  الباقية  القوس  أجزاء  بصحاح 
يف  مابلغ  التعديل،ثم نرضب  من  مايقابله  نأخذ 
عىل  املجتمع  التعديل،ونزيد  يف  القوس  بقية 
أيضا  القوس  بقية  يف  مابلغ  نرضب  ثم  السابق 
ونرضب  املأخوذ  الظل  عىل  مااجتمع  ونزيد 
الظل  أصابع  عرش،فتجتمع  اثني  يف  الجملة 
ماامكن)154(. التحقيق  من  مقربة  املستوي 
ولتدقيقه يكون بإدخال القوس املعطاة يف سطر 
ونحفظه،ونأخذ  الظل  من  بإزائها  ونأخذ  العدد 
السابق  والفضل  التعديل  من  مابحذائها  أيضا 
يف  القوس  بقية  نرضب  املحاذي،ثم  للفضل 
ونرضب  السابق  عىل  مااجتمع  ونزيد  التعديل 
عىل  املجتمع  املبلغ،ونزيد  يف  أيضا  القوس  بقية 
الظل املحفوظ ونخط أجزائه إىل دقائقه فيحصل 

الظل املعكوس املقرب)155(.

بالجدول  الظل  قبل  من  االرتفاع  معرفة  أما     
يف  رضبناه  املستوي  الظل  تقويس  من  فيكون 
عرش  اثني  عىل  بذلك  لينقسم  دقائق  خمس 

الهوامش
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ورفعنا دقائقه بستني إىل األجزاء إن أمكن ذلك 
منها،ثم أدخلناه يف جدول الظل وأخذنا ما بإزائه 
فيبقى  تسعني  من  ونقصناه  العدد  سطر  يف 

االرتفاع)156(.

املأخوذة  القوس  بحفظ  يكون  ولتدقيقها     
يحاذيه  الذي  التعديل  يف  الظل  بقية  ونرضب 
للمحاذي  السابق  الفضل  عىل  املبلغ  نزيد  أو 
ونزيد  أيضا  الظل  بقية  الجملة  عىل  ونقسم 
القوس  املحفوظة،فتجتمع  القوس  عىل  ماخرج 

املطلوبة)157(.

     وبذا يكون البريوين قدم لنا خالصة تجاربه 
خالل  من  املثلثات  حساب  يخص  فيام  املفيدة 
القانون املسعودي موضحا ذلك بخطوات  كتابه 
فكره  براعة  لنا  أظهرت  دقيقه  عمليه  وأسس 

العلمي الذي كان عليه. 

الخامتة

 ومام تقدم نخلص بان البريوين ميثل احد علامئنا 
املتميزين الذين كان لهم دور بارز يف رفد مكتبة 
الرتاث العريب اإلسالمي باالنجازات العلمية التي 
كان لها أثرها عىل الحضارة العربية اإلسالمية عىل 
مستوى عال من املعرفة التي قدمها لنا ومثلت 
خالصة تجاربه وجهوده العلمية التي كرس فيها 

دراسة  مجال  يف  العلم،والسيام  لخدمة  حياته 
واملسائل  القضايا  يف  بحث  إذ  والصيدلة  األدوية 
املتعلقة بها من حيث الشكل وخصائصها يف كل 
فقد  املجال  هذا  يف  تجاربه  لنا  وقدم  مناحيها 
ظهرت براعته بشكل واضح يف مجال الرياضيات 
احد  املثلثات  علم  ميثل  التي  الهندسة  والسيام 
مساحته  واستنتاج  املثلث  حساب  أي  فروعها 

بداللة أضالعه.

وقد اعتمد البريوين عىل مسائل عدة دفعته اىل 
الريايض،وذلك  العلمي  االتجاه  هذا  يف  الولوج 
املثلثات  علم  يعد  التي  الحساب  علم  ألهمية 
من العلوم القامئة بنفسها والسيام انه مر مبراحل 
تطور من خالل ماقدمه العلامء من فروض يف هذا 
البريوين،مشريا  معروفا يف عرص  كان  الذي  العلم 
إىل أصله الذي عرفه العرب عن اإلغريق والهنود 
يف بعض مبادئه وأساسياته، وكان للبريوين عناية 
كان  انه  والسيام  الرياضيات  يف  الهندي  بالرتاث 
طريق  عن  الهند  حكامء  بعلامء  اتصال  عىل 
كتبهم والتطورات التي أضافوها لهذا العلم وفق 
منهج علمي دقيق يف التعامل مع هذه الصناعة 
التي أساسها مزاولة علم الحساب,لذا فان جهود 
البريوين يف هذا العلم متثل خالصة تجاربه املفيدة 
للحضارة  األساسية  الروافد  إحدى  شكلت  التي 

العربية اإلسالمية.

1-  البيهقي:ظهري الدين بن زيد)ت565هـ(،تاريخ حكامء 
اإلسالم ،تحقيق محمد كرد عيل،)دمشق،1926م(، 
الرومي  الله  عبد  الحموي:أبو  ص20؛ياقوت 
معرفة  إىل  األريب  الحنفي)ت626هـ(،أرشاد 
بعناية  األدباء(،نرش  )معجم  بـ  املعروف  األديب 
الرفاعي،)القاهرة،1936م(،180/17- فريد  احمد 

البلدان،)القاهرة،السعادة،(،54/1؛ا 190؛ومعجم 
القاسم)ت668هـ(،عيون  بن أيب اصيبعة:احمد بن 
األطباء،)الوهيبية،1880 طبقات  يف  األنباء 
اهرون  ابن  العربي:غريغورس  م(،20/2؛ابن 
الدول،وضع  مخترص  امللطي)ت685هـ(،تاريخ 
حواشيه خليل منصور،)بريوت،دار الكتب العلمية،1

الهوامش
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997م(،ص156؛الشهرزوري:شمس الدين محمد بن 
احمد)تويف بعد 687هـ(،نزهة األرواح وروضة االفواح 
اباد،مطبعة  ،)حيدر  والفالسفة  الحكامء  تاريخ  يف 
الدين  ،1976م(،ص217؛الصفدي:صالح  املعارف 
بالوفيات،نرش  )ت764هـ(،الوايف  أيبك  بن  خليل 
ريرت،)فيسبادن،1391هـ(،8 هلموث  باعتناء 

بن  الرحمن  عبد  الفضل  /138؛السيوطي:أبو 
)ت911هـ(،بغية  الدين  بن جالل  بكر  ايب  الكامل 
والنحاة،)القاهرة،  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة 
عيل  سام إ : ي د ا لبغد ا 5؛ 1 -5 0 /1 ، ) 1م 9 6 5
الكتب  أسامء   - العارفني  هدية  باشا)ت1339هـ(، 
املثنى،1955م(،  املصنفني،)بغداد،مكتبة  وأثار 
آليان،معجم  61/6-65؛رسكيس:يوسف 
واملعربة،)القاهرة،مكتبة  العربية  املطبوعات 
الدينية،1919م(،615/1؛كحالة:عمر  الثقافة 
الكتب  مصنفي  املؤلفني-تراجم  رضا،معجم 
العربية،)بغداد،مكتبة املثنى/بريوت،دار احياء الت
اإلسالم راث،1957هـ(،241/8؛أمني:احمد،ظهر 
،)القاهرة،1962م(،286/1؛بروكلامن:كارل،دائرة 
املعارف اإلسالمية،نقلها إىل العربية احمد الشنتاوي 

وآخرين،)بريوت،دار صادر(،403-397/4.
بن  محمد  بن  الكريم  السمعاين:عبد   -2
الدكن/ آباد  منصور)ت562هـ(،األنساب،)حيدر 
العثامنية(،292/2؛ابن  املعارف  الهند،دائرة 
يف  الجزري)ت630هـ(،اللباب  ابن  الدين  األثري:عز 
 /1 ت(،  املثنى،بال  األنساب،)بغداد،مكتبة  تهذيب 
483/1؛  التاريخ،)بريوت،1965م(،  يف  197،والكامل 
األنساب،)بغداد  تحرير  يف  ،اللباب  السيوطي 
،ص249؛التونجي:محمد،املعجم  املثنى(  ،مكتبة 
العلم  الذهبي،ط1)بريوت،دار 
،نقله  للماليني،1969م(،ص129؛سوسه:احمد 
هاشم،لرشيف  عثامن  الدين  صالح  العربية  إىل 
العربية،)بغداد،جربي الجغرافيا  يف  اإلدرييس 

بن  ،1974م(،ق198/1-207؛القنوجي:صديق 
املرقوم  الوش  العلوم  حسن)ت1307هـ(،أبجد 
الجبار  عبد  العلوم،تحقيق  أحوال  بيان  يف 

العلمية،1978م(،3/3 الكتب  زكار،)بريوت،دار 
األدب  بوليا،تاريخ  8؛كراتشكوفسيك:اغناطيوس 
عثامن  الدين  صالح  العربية  إىل  الجغرايف،نقله 
والنرش والرتجمة  التأليف  هاشم،)القاهرة،لجنة 
سعيد،أعالم  ،1965م(،246/2؛الطريحي:محمد 
مدبويل،2008م(،257/2؛ الهند،ط1)القاهرة،مكتبة 
شوقي:جالل،موسوعة العلوم اإلسالمية والعلامء امل

سلمني،البريوين،)القاهرة،املستقبل(،64/1.
3- ابن األثري:م.ن،483/7؛كحالة:م.ن،241/8.

4 - كراتشكوفسيك:م.ن،ق245/1.
5- البريوين:ابو الريحان محمد بن احمد)440هـ(،اآلثار 
–املقدمة،نرشه  الخالية  القرون  عن  الباقية 

.11 lاملسترشق سخاو،)اليبزج،1923م(،ص
الكريم  عبد  املسعودي،تقديم  البريوين:القانون   -6
الكتب  الجندي،ط1)بريوت،دار  سامي 
العلمية،2002م(،ص11؛ياقوت الحموي،م.ن،33/4.

مايرهوف  ماكس  الطب،نرشه  يف  البريوين:الصيدنة   -  7
مع ترجمة مقدمته،)برلني،1937م(،ص1.

8- حاجي خليفة:عبد الله بن كاتب)ت1067هـ(،كشف 
الكتب  أسامي  عن  الظنون 

والفنون،ط3)طهران،1378هـ(،81/1.
9 - م.ن،9/1.

10 - كحالة:م.ن،241/8.
11- الزركيل: خري الدين،األعالم،ط15)بريوت،دار العلم 

للماليني، 2002م(،205/6.
12- البريوين:الصيدنة يف الطب،ص14.

13- ياقوت الحموي:معجم األدباء،187/17.
14- القفطي:م.ن،صص288-287.

15- ياقوت الحموي:م.ن،186/17.
16- معجم األدباء،459/1. 

نظام  الحسن  السمرقندي:أبو   -17
الدين)ت560هـ(،جهار مقالة،نقله إىل العربية عبد 
التأليف  ،لجنة  الخشاب،)القاهرة  ويحيى  الوهاب 

والنرش،1368هـ(،ص81.
18- م.ن.

19- البريوين:الصيدنة يف الطب،الفصل الرابع.
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لتصحيح  األماكن  نهايات  البريوين:تحديد   -20
ثاوبت  بن  محمد  املساكن،تحقيق  مسافات 

الطنجي،)أنقرة،1958م(،صص102-101.
21 - م.ن.

22- ياقوت الحموي:معجم األدباء،379/6.
23 - البيهقي: تتمة صوان الحكمة،تحقيق محمد شايف 

،)الهور،جامعة البنجاب،1953م(،ص63
24- السمرقندي:م.ن،ص81.

25 - كراتشكوفسيك:م.ن،245/1.
26- البريوين:اآلثار الباقية،ص3.
27 - ابن العربي:م.ن،ص156.
28 - السمرقندي:م.ن،ص81.

 : غزنة  األدباء،186/17.-  الحموي:معجم  ياقوت   -  29
تقع جنوب كابل بأفغانستان،ياقوت الحموي:معجم 

البلدان،119/17.
30 - البيهقي:م.ن،ص72؛الصفدي:م.ن،148/8.

31 - البريوين:تحقيق ماللهند من مقوله معقولة يف العقل 
أو مرذوله ،)حيدر آباد الدكن،مجلس دائرة املعارف 
العثامنية،1377هـ(، صص200،220.؛السادايت:احمد 
مقوله  من  ماللهند  تحقيق  حول  محمود،مقالة 
املرصية  اإلنسانية،)القاهرة،الدار  تراث  كتاب  ،يف 

للتأليف والرتجمة والنرش(،مج138/3. 
32 - ياقوت الحموي:معجم األدباء،185-184/17.

33- م.ن،181/17.
34- كراتشكوفسيك:م.ن،صص257-256.

35 - م.ن.
36 - معجم األدباء،19-18/17.

37 - تاريخ حكامء،صص74-72.
38 - منها طبعة )بريوت،دار صادر(،البغدادي:م.ن،65/6.

39 - حاجي خليفة:م.ن،9/1.
40 - م.ن،1876/8،ص 30، 73، 362.

41 - رسكيس:م.ن،616-615/1.
42 - م.ن.

43- طبعة ) طهران،1969م(.
44 - البغدادي:م.ن،65/6.

45 - م.ن.

46 - م.ن.
47 - البريوين:القانون املسعودي،ص14.
48- حاجي خليفة:م .ن،345/1، 403.

49- ابن العربي:م.ن،657/3.
50 - البغدادي:م.ن،65/6.

51- حاجي خليفة:م.ن،364/1.
52 - البريوين:تحقيق ماللهند،ص17.

53 - وهو من كتب احمد زيك باشا،رسكيس:م.ن،616/1.
54 - حاجي خليفة:م.ن،488/1.

55 - البغدادي:م.ن،65/6.
56 - البريوين:ماللهند مقوله،ص16.

ايب  املسعودي،ص15؛ابن  البريوين:القانون   -  57
اصيبعة:م.ن،307/1.

58- حاجي خليفة:م.ن،594/1.
املعارف  الدكن،دائرة  آباد  )حيدر  طبعة   -  59
،دار  ط1)بريوت  العثامنية،1355هـ(،ص273؛ 

الكتب العلمية،1971م(.
60 - البريوين:تحقيق ماللهند من مقولة،ص18.

61 - البغدادي:م.ن،65/6.
62 - حاجي خليفة:م.ن،771/1.

63- م.ن،1065/6.
64 - البغدادي:م.ن،65/6.

65- حاجي خليفة:م.ن،1126/2، 1437.
عند  العلم  الدومبييل:   -  66

العرب،)باريس،1958م(،ص202.
67 - م.ن.

68 - البريوين:تحقيق ماللهند،19،30/1.
1887ص41و365  ،غوتا  جزئني  يف   -  69
يف  االنكليزية  العريب،والرتجمة  للمنت 

لندن1888،رسكيس:م.ن،166/1.
70 - البغدادي:م.ن،66/6.

71 - م.ن.

72 - م.ن.
73- حاجي خليفة:م.ن،79/1.

74- م.ن.
75- رسكيس:م.ن،615/1.
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76- ياقوت الحموي:معجم األدباء،186/17؛كراتشكوفسك
ي:م.ن،247/2.

77– البريوين:الجامهر يف الجواهر، ص13.
78- البريوين:القانون املسعودي،23/2.

79- م.ن.

80- م.ن.

81- م.ن.

82- م.ن.

83- م.ن.
84-م.ن.

85- م.ن.
86-م.ن.
87-م.ن.

88- م.ن.24/2.
89- م.ن.
90-م.ن.

91- م.ن،32/2.
92- م.ن.

93- م.ن،33/2.

94- م.ن،28/1.
95- م.ن.
96- م.ن.
97-م.ن.

98- م.ن،32/2.
99- م.ن.
100-م.ن.
101-م.ن.
102-م.ن.

103- م.ن.
104- البريوين:تحقيق ماللهند من مقوله،ص84؛القانون 

املسعودي،33/2.
105- البريوين:القانون املسعودي،33/2.

106- م.ن.
107-م.ن،39/2.

108- م.ن.
109- م.ن،40-39/2.

110- م.ن،140/2.
111-م.ن.

112- م.ن،275/2.
113- م.ن.
114- م.ن.

115- م.ن،277/2.
116- م.ن.
117- م.ن.
118- م.ن.
119- م.ن.
120-م.ن.
121- م.ن.
122- م.ن.
123- م.ن.

124- م.ن،284/2.
125- م.ن.
126-م.ن.

127- م.ن،284-183/2.
128- م.ن،284/2.

129-م.ن.

130-م.ن.
131- م.ن،291/2.
132- م.ن،298/2.
133- م.ن،300/2.
134- م.ن،320/2.
135- م.ن،32/2.
136-م.ن،320/2.

137- م.ن،321-320/2.
138- م.ن،321/2.

139- م.ن.

140- م.ن.
141- م.ن،322-321/2.

142- م.ن،324/2.
143-م.ن.

144- م.ن،326/2.
145- م.ن.



155

146- م.ن.
147- م.ن،327-326/2.

148- م.ن،327/2.
149- م.ن.
150- م.ن.
151- م.ن.

152- م.ن.
153- م.ن،328-327/2.

154- م.ن،328/2.
155- م.ن.
156- م.ن.

157- م.ن،329/2.

قامئة ااملصادر  واملراجع

القران الكريم.	 
ابن األثري:عز الدين أبن الجزري )ت630هـ(.	 
األنساب،)بغداد،مكتبة 	  تهذيب  يف  اللباب 

املثنى،بال ت( .
الكامل يف التاريخ،)بريوت،1965م(.	 
ابن أيب أصيبعة:احمد بن القاسم)ت668هـ(.	 
طبقات 	  يف  األنباء  عيون 

األطباء،)الوهيبية،1880م(.
ابن البيطار:ضياء الدين أيب محمد عبد الله بن 	 

احمد األندليس املالقي)ت646هـ(.
واألغذية،)بريوت،دار 	  األدوية  ملفردات  الجامع 

الكتب العلمية،1422هـ/2001م(.
أمني:احمد.	 
ظهر اإلسالم،)القاهرة،1962م(.	 
البغدادي:إسامعيل باشا0ت1339هـ(.	 
وأثار 	  الكتب  أسامء   - العارفني  هدية   

املصنفني،)بغداد،مكتبة املثنى،1955م(.
 	
بروكلامن:كارل.	 
دائرة املعارف اإلسالمية،نقلها إىل العربية احمد 	 

الشنتاوي وآخرين،)بريوت،دار صادر(.
البريوين:أبو الريحان محمد بن احمد)440هـ(.	 
اآلثار الباقية عن القرون الخالية –املقدمة،نرشه 	 

املسترشق سخاو،)اليبزج،1923م(.
الكريم 	  عبد  املسعودي،تقديم  القانون 

الكتب  الجندي،ط1)بريوت،دار  سامي 
العلمية،2002م(.

مع 	  مايرهوف  ماكس  الطب،نرشه  يف  الصيدنة 
ترجمة مقدمته،)برلني،1937م(.

أو 	  العقل  يف  معقولة  مقوله  من  ماللهند  تحقيق 
الدكن،مجلس دائرة املعارف  مرذوله ،)حيدر آباد 

العثامنية،1377هـ(.
مسافات 	  لتصحيح  األماكن  نهايات  تحديد 

ثاوبت  بن  محمد  املساكن،تحقيق 
الطنجي،)أنقرة،1958م(.

الكتب 	  ،دار  الجواهر،ط1)بريوت  يف  الجامهر 
العلمية،1971م(.

البيهقي:ظهري الدين بن زيد)ت565هـ(.	 
كرد 	  محمد  ،تحقيق  اإلسالم  حكامء  تاريخ 

عيل،)دمشق،1926م(.
شايف 	  محمد  الحكمة،تحقيق  صوان  تتمة 

،)الهور،جامعة البنجاب،1953م(.
التونجي:محمد.	 
العلم 	  الذهبي،ط1)بريوت،دار  املعجم 

للماليني،1969م(.
حاجي خليفة:عبد الله بن كاتب)ت1067هـ(.	 
الكتب 	  أسامي  عن  الظنون  كشف 

والفنون،ط3)طهران،1378هـ(.
الدومبييل.	 
 العلم عند العرب،)باريس،1958م(.	 
الرزاق 	  عبد  بن  محمد  بن  الزبيدي:محمد 

املرتىض)ت 1205هـ(.
تاج العروس من جواهر القاموس،ط2)الكويت(.	 
الزركيل: خري الدين.	 
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األعالم،ط15)بريوت،دار العلم للماليني، 2002م(.	 
السادايت:احمد محمود.	 
كتاب 	  ،يف  ماللهند من مقوله  تحقيق  مقالة حول 

للتأليف  املرصية  اإلنسانية،)القاهرة،الدار  تراث 
والرتجمة والنرش(.

رسكيس:يوسف آليان.	 
معجم املطبوعات العربية واملعربة،)القاهرة،مكتبة 	 

الثقافة الدينية،1919م(.
السمرقندي:أبو الحسن نظام الدين)ت560هـ(.	 
جهار مقالة،نقله إىل العربية عبد الوهاب ويحيى 	 

الخشاب،)القاهرة ،لجنة التأليف والنرش،1368هـ(.
بن 	  محمد  بن  الكريم  السمعاين:عبد 

منصور)ت562هـ(.
املعارف 	  الدكن/الهند،دائرة  آباد  األنساب،)حيدر 

العثامنية(.
سوسه:احمد.	 
 	 ، العربية  الجغرافيا  يف  اإلدرييس  الرشيف   

هاشم،  عثامن  الدين  صالح  العربية  إىل  نقله 
،)بغداد،جربي،1974م(.

السيوطي:أبو الفضل عبد الرحمن بن الكامل أيب 	 
بكر بن جالل الدين )ت911هـ(.

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،)القاهرة، 	 
1965م(.

اللباب يف تحرير األنساب،)بغداد ،مكتبة املثنى(.	 
احمد)تويف 	  بن  محمد  الدين  الشهرزوري:شمس 

بعد 687هـ(.
الحكامء 	  تاريخ  يف  األفراح  وروضة  األرواح  نزهة 

والفالسفة،)حيدر آباد ،مطبعة املعارف،1976م(.
شوقي:جالل.	 

موسوعة العلوم اإلسالمية والعلامء املسلمني،البريون	 
ي،)القاهرة،املستقبل(.

الصفدي:صالح الدين خليل بن أيبك )ت764هـ(.	 
هلموث 	  باعتناء  بالوفيات،نرش  الوايف 

ريرت،)فيسبادن،1391هـ(.
الطريحي:محمد سعيد.	 
أعالم الهند،ط1)القاهرة،مكتبة مدبويل،2008م(.	 
اهرون 	  ابن  العربي:غريغورس  ابن 

امللطي)ت685هـ(.
خليل 	  حواشيه  الدول،وضع  مخترص  تاريخ 

منصور،)بريوت،دار الكتب العلمية،1997م(.
القنوجي:صديق بن حسن)ت1307هـ(.	 
أحوال 	  بيان  يف  املرقوم  الوش  العلوم  أبجد 

العلوم،تحقيق عبد الجبار زكار،)بريوت،دار الكتب 
العلمية،1978م(.

كحالة:عمر رضا.	 
الكتب 	  مصنفي  املؤلفني-تراجم  معجم 

إحياء  املثنى/بريوت،دار  العربية،)بغداد،مكتبة 
الرتاث،1957هـ(.

كراتشكوفسيك:اغناطيوس بوليا.	 
تاريخ األدب الجغرايف،نقله إىل العربية صالح الدين 	 

والرتجمة  التأليف  هاشم،)القاهرة،لجنة  عثامن 
والنرش،1965م(. 

الرومي 	  الله  عبد  الحموي:أبو  ياقوت 
الحنفي)ت626هـ(.

املعروف 	  األديب  معرفة  إىل  األريب  أرشاد 
فريد  احمد  بعناية  األدباء(،نرش  )معجم  بـ 

الرفاعي،)القاهرة،1936م(.
 معجم البلدان،)القاهرة،السعادة(.	 
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امللخص

إبراهيم نرص الله روايئ وشاعر وناقد فلسطيني 
األصل، ولد بعامن – األردن –  عام 1954م، وقىض 
صباه يف ضيق املخيمة التي أقام فيها أبواه منذ 
1948م بسبب النكبة الفلسطينة. وهو يُعّد من 
أهم الروائيني الفلسطينيني والعرب يف الربع األخري 
من القرن العرشين. وقد حاز عىل عدة جائزات 
للرواية  عاملية  جائزة  أهمها  ومن  عاملية،  أدبية 
العربية املعروفة ببوكر العربية لعام 2018م عن 
»كتارا«  وجائزة  الثانية«  الكلب  »حرب  روايته 
كليمنجارو«.  »أرواح  روايته  عن  2016م  عام 
األهم  اعتبارهام  ميكن  روائيني  مرشوعني  وله 

»امللهاة  وهام  فلسطني،  كتّاب  من  مجاليه  بني 
الفلسطينية« و«الرشفات«، وقد عمل عىل إنجاز 
وتوفر  1985م،  عام  منذ  الفلسطينية«  »امللهاة 
للحقبة اإلنسانية والتاريخية  فيها صورة داخلية 
مجموعة  فهي  وبعده.  1948م  عام  قبل  ما 
القضية  تعالج  تاريخية  درامية  ملحمية  روايات 
قبل  صدرت  عاما،   250 مدى  عىل  الفلسطينية 
»الرشفات«،  املوازي  الروايئ  مرشوعه  ومع 
بشخصياتها  مستقلة  منها  واحدة  كل  بحيث 
الرواية األخرى.  وأحداثها وأجوائها املختلفة عن 
واإليطالية  اإلنجليزية  إىل  بعضها  ترجمت  وقد 
والرتكية..إلخ، وبعضها دخلت يف القامئة الطويلة 

 الذاكرة الفلسطينية في المشروع 
الروائي »الملهاة الفلسطينية« 

إلبراهيم نصرهللا
محمد شافعي. في

باحث، قسم اللغة العربية ،  جامعة كيراال، تريفاندرام

 الذاكرة الفلسطينية في المشروع الروائي »الملهاة الفلسطينية« إلبراهيم نصراهلل
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والقامئة النهائية للجائزة العاملية للرواية العربية، 
ومن أهمها »زمن الخيول البيضاء« صدرت عام 
2007م  التي دخلت يف القامئة النهائية للجائزة 
بوكر العربية و«قناديل ملك الجليل” صدرت عام 
2011م،اختريت إىل القامئة الطويلة لنفس الجائزة 
للدراسة  متواضعة  محاولة  وهذه  2012م.  عام 
حول »امللهاة الفلسطينية« مع تركيز خاص عىل 
استكشاف األسباب واألهداف واألسلوب والتأثري 
للروايات من املرشوع، وتضيئ إىل مالمح األديب 
الفلسطيني ومميزاته وإساهامته يف إنقاذ الذاكرة 

الفلسطينية عىل اإلجامل، وبالله التوفيق. 

القضية الفلسطينية يف األدب العريب الحديث

العريب  األدب  عىل  أثرت  الفلسطينية  القضية 
بني  من  املتميزة  الخصائص  من  لها  كانت  مبا 
عىل  أثرت  مام  أكرث  األخرى  العاملية  القضايا 
عميقة  متجذرة  وكانت  مطلقا.  العامل  األدب 
عرب  الفلسطينية  الواقعية  األوضاع  ترسيم  يف 
الوسائل األدبية، وتنوعت يف تصوير حدتها التي 
كانت تزداد عىل مر العصور بتعابري جلية حول 
االنتهاكات عىل الحقوق اإلنسانية وتأثرياتها عىل 
أفكار املعارصين. وشكلت نوعا نادرا من االقتالع 
والجنسية  الهوية  جذور  باستئصال  الشعبي 
املجتمع  أما  فلسطني،  أهل  من  والجغرافية 
بالقيود  مكبال  بالواقع  كونه  رغم  الفلسطيني 
ومسجنا بزناين االحتالل متسكوها بحرية األفكار 
واألذكار والتعابري خالل النضال واألدباء والشعراء، 
الصهيونية  أدبا فريدا. واملحاولة  وأنتجوا بدمهم 
من  بارد  بقبول  الفنية  اإلبداعات  هذه  لطمس 
مستمرة  أدبية  مقاومة  إىل  أدت  الغرب،  قبل 
وخاصة  الفلسطينيني  األدباء  قبل  من  متميزة 
من شتات الفلسطيني الذين نازحوا عن بلدهم 

وعاشوا مترشدين يف الدول العربية والغربية. 

القضية  العرب  األدباء  من  كثري  عالج  وقد 
من  الفلسطينيون  األدباء  والسيام  الفلسطينية، 
الخطرية.  بقضاياهم  ملتزمني  كانوا  إنهم  حيث 
الصهيوين  باالحتالل  أخرج  )قد  »النكبة«1  وبعد 
بلدهم  من  فلسيطينيني  ألف   750 من  أكرث 
فلسطينية، وجرت  مدنا  أكرث من 500  وهدمت 
عدة مجازرة شديدة يف سنة 1948( صار األدب 
من  املنتجة  األدبية  لألعامل  معتربا  الفلسطيني 
البالد  شتى  يف  واملترشدين  النازحني  الفلسطينني 
أيضا حيث إن الجغرافية الفلسطينية بدأت متحو 
الفلسطيني  األدب  واعترب  اإلرسائيل.  أيدى  عىل 
 1967 سنة  »النكسة«2  بعد  العرب  النقاد  عند 
األول: من  الجغرايف،  املوقع  فروع حسب  بثالثة 
والثالث:  املحتلة،  األرض  من  والثاين:  اإلرسائيل 
أنحاء  جميع  يف  الفلسطيني  الشتات  بني  من 
فرع  يوجد  النقاد  بعض  وعند  األوسط،  الرشق 
رابع، هو من خالل اللغة اإلنجليزية املستوطنني 
يف  وكذا  املتحدة  الواليات  يف  الفلسطينيني  من 
بالد الغرب. وقد تحول مجال الشعر إىل وسيلة 
بعد  الفلسطينية  والنضال  السياسية  النشاط 
»النكبة« وولدت الحركات املقاومة مثل املدرسة 
شعراء  ومدرسة  1966م،  عام  الشعرية  املقاومة 
محمود  روادهم  أبرز  ومن  الفلسطينية  الثورة 
وعز  زياد،  وتوفيق  القاسم،  وسميح  درويش، 
الربغويث،  ومتيم  بسيسو،  ومعني  املنارصة،  الدين 
وإبراهيم  الربغويث،  ومريد  الربغويث،  وحسني 
طوقان، وفدوى طوقان، وإبراهيم محمد صالح، 
الخرضاء  سلمى  واملرتجمة  معروف،  وحسام 
عالجوا  الذين  الروائيني  أبرز  ومن  الجيويس. 
غسان  املتميزة:  بأسلوبهم  الفسطينية  القضية 
كنفاين، وسحر خليفة، وليانة بدر، وسمرية عزام، 
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ومن  جربا..وإلخ.  إبراهيم  وجربا  خوري،  ونداء 
مبيزة  الله  نرص  إبراهيم  األديب  يتفرد  بينهم 
الذاكرة  حامية  بها  يقصد  الرائعة،  مرشوعه 
والحرمان  النسيان  ضد  واملقاومة  الفلسطينية 
لدى الجيل الجديد عن تراث بلده برسد حكايات 
واألماكن  األشخاص  خالل  الفلسطيني  الشعب 
الوطني  وعيهم  وإعادة  التاريخية  واألحداث 
وانتبههم باألحداث املجهولة وشبه مجهولة خالل 
كلها  متحى  أن  توشك  التي  املضطربة  الظروف 

خالل السنوات. 

إبراهيم نرص الله ودوره األديب  

مرموق  وشاعر  بديع  روايئ  الله  نرص  إبراهيم 
بعامن  الالجئني  ولد يف مخيم  األصل،  فلسطيني 
من  عائلته  وكانت  1954م.  عام   – األردن   –
ضحايا النكبة الفلسطينية )1948( الذين فقدوا 
هويتهم وأخرجوا من قريتهم الربيج بالفلسطني. 
تابعة  املخيم  من  االبتدائية  الدروس  تلقى  وقد 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  لوكالة 
املعاناة  وشم  األيام  وتركت هذه   ، الفلسطينني3 
يف  مسريته  وصارت  وأدبه،  حياته  يف  والحرمان 
االستثنائية  واملعاناة  واليأس  البؤس  من  املخيم 
األحوال  هذه  وأدت  األدبية.  لرحالته  خريطة 
الوعي  نسج  إىل  الخطرية  والخلفيات  املوحشة 
يضيع  ال  بحيث  فلسطني  تاريخ  عن  والذاكرة 
جامل الرسد حدة الواقع املجرح بالنكبة والتاريخ 
املنصهر يف بواتقه الروائية »امللهاة الفلسطينية«.  

إلعداد  عامن  تدريب  مركز  يف  دراسته  تابع  ثم 
املعلمني وحصل عىل دبلوم تربية وعلم النفس، 
ومن هنا اطلع إىل أفكار غسان كنفاين، وسمرية 
قضية  عالجوا  الذين  األدباء  من  وكذا  عزام 
فلسطني. ثم سافر إىل اململكة العربية السعودية 

– إىل القنفذة – وعمل مدرسا ملدة عامني )1976 
- 1978(، ثم عمل يف الصحافة األردنية من 1978 
إىل 1996، وعمل يف مؤسسة عبد الحميد شومان 
للمؤسسة،  ثقافيا  مستشارا    – الفنون  دارة   –
إىل 2006،  األدبية من 1996  للنشاطات  ومديرا 
الكتاب  رابطة  عضو  وهو  للكتابة،  تفرع  ثم 

األردنيني، واتحاد العام لألدباء والكتاب العرب. 

متميزا  أفقا  األدبية  إساهامته  سجلت  وقد 
بأفكاره القيمة عن الواقع املضطرب الفلسطيني. 
وإحدى  متميزا،  شعريا  ديوانا  عرش  خمسة  وله 
املرشوعان  ضمنها  ومن  رائعة  رواية  وعرشين 
أكرث  من  تتكون  التي  الفلسطينية«  »امللهاة 
من  عاما   250 من  أكرث  تحيط  روايات  عرش 
من  وعرشات  و«الرشفات«،  فلسطني،  تاريخ 
الرغم  وعىل  السيناميئ.  واملجال  النقدية  الكتب 
معارض  يف  شارك  ومصورا  رساما  كان  منها 
من  بعض  ترجمت  وقد  فوتوغرافية.  تشكيلية 
اإلنجليزية،  مثل  عاملية  لغات  عدة  إىل  أعامله 
والبولندية،  والرتكية،  والدمناركية،  واإليطالية، 
واألملانية.. والسويدية،  واألسبانية،  والروسية، 
إلنقاذ  املقاومة  يف  األدبية  إبداعاته  وكانت  إلخ. 
الذاكرة الفلسطينية يف شكل مختلف متفرد من 
روايته  مثل  املجال  هذا  يف  العظمى  اإلنتاجات 
النقاد  قبل  من  عدت  البيضاء«  الخيول  »زمن 
التاريخية  برثوتها  الفلسطينية«  ك«اإليلياذة 

ونضجها الفني. 

أهمها  ومن  عديدة  جوائز  عىل  حاز  وقد 
املشهورة   – العربية  للرواية  العاملية  »الجائزة 
»حرب  لروايته   2018 عام  العربية«  ب«البوكر 
الكلب الثانية«، وجائزة تيسري سبول للرواية عام 
1994م، وجائزة عرار للشعر عام 1991م، وجائزة 
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عام  العريب  للشعر  املرموقة  العويس  سلطان 
1997، واختريت روايته »براري الحمى« كواحدة 
األجانب  أو  العرب  كتبها  من أهم عرش روايات 
الغارديان،  الصحيفة  قبل  من  العريب  العامل  عن 
وجائزة القدس للثقافة واإلبداع التي متنح األول 
مرة تقديرا ألعامله األدبية من قبل لجنة القدس 
عاصمة للثقافة العربية عام 2013، وفاز بجائزة 
كتارا للرواية العربية لروايته »أرواح كيليامنجارو« 
الكتاب  رابطة  جائزة  عىل  وحصل   ،2016 عام 
األردنيني ثالث مرات – أفضل ديوان –  عن ثالث 
من املجموعات الشعرية. وقد جرت عرشات من 
الرسائل الدكتوراه واألطاريح يف الدراسات العليا 

حول أعامله يف العامل األدب العريب. 

الذاكرة الفلسطينية يف »امللهاة الفلسطينية« 

تعد “امللهاة الفلسطينية” كمرشوع روايئ ضخم 
الله،  نرص  األديب  قبل  من  مسبوق  غري  متفرد 
أكرث عرش روايات متتابعة مع  تتكون من  وهي 
الفني  بنائها  يف  منها  لكل  تامة  وحرية  استقالل 
األخرى.  من  الواقعية  واألجواء  والشخصيات 
ومسرية  تاريخية  درامية  روائية  ملحمة  وهذه 
رسد حكاياتها متتد من نهاية القرن السابع عرش 
ميالدي إىل ما بعد االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
)حوايل 250 سنة(. ويتذكر األديب قول بن غورين 
الفلسطينيني  عن  لإلرسائيل  الوزراء  رئيس  أول 
واألفكار  صغارهم”  وينىس  كباره  “سيموت 
الصهيونية الخطرية مثلها حثته عىل حاميتها وأن 
من  الفلسطينية  الذاكرة  ويحي  النسيان  يقاوم 
البارعة.  الحكايات  خالل  تاريخهم  ترسيم  خالل 
وبصدور الرواية “قناديل ملك الجليل” عام 2012 
تكون املرشوع “امللهاة الفلسطينية” بعدة روايات 
واستمر هذا التسلسل الروايئ مع مرشوعه الروايئ 

املوازي “الرشفات” عن املستقبل املضطرب لدى 
تسميته  بسبب  االنتقادات  تواجه  وقد  العرب. 
املرشوع “امللهاة” بدال من “املأساة”، حيث كانت 
الثانية أجدر بظروفها ومحاورها الروائية، ولكنه 
األبطال  مبوت  تنتهي  ما  لغويا  املأساة  بأن  يرد 
الفلسطينية  القضية  جميعا ومحددة املصري، أما 
األبد،  إىل  كأمساة  تبقى  ال  وهي  هكذا،  ليست 
الحرية   أجل  من  وتكافح  باألمل  تقاوم  إنها  بل 
النبيلة  بأفكاره  فإنه  املضيئة.  النقطة  إىل  وتصل 
يحث القراء عىل متسك اآلمال واألحالم إىل النهاية 
املتفائلة، حيث إن التاريخ تذكر الجيل الحديث 
وترشد األمة العربية وتأديها إىل االستقالل وبناء 

وعي الدويل العريب بفلسطني. 

وقد صدرت أول روايته يف هذا املرشوع “مجرد 2 
فقط” عام 1992م واستمرت إىل 2019م، حيث 
عضون  يف  روايات  عرش  من  أكرث  انتجت  إنها 
التاريخية. وأما  امللحمة  ثالثة عقود ضمن هذه 
ترتيب  الروايات ال يوافق  النرش يف هذه  ترتيب 
تاريخ  )حسب  ومنها  الفلسطيني.  الواقع  تاريخ 
و”طيور  1992م،    – فقط”   2 “مجرد  النرش( 
الحذر” –  1996م، و”طفل املمحاة” – 2000م، 
آمنة”  و”أعراس  2002م،   – الشوارع”  و”زيتون 
2004م،   – الضحى”  و”تحت شمس  2004م،   –
و”قناديل  2007م،   – البيضاء”  الخيول  و”زمن 
ملك الجليل” – 2012م، و”أرواح كليامنجارو” – 
2015 م، و”ثالثية األجراس: ظالل املفاتيح، سرية 
عني، دبابة تحت شجرة عيد امليالد” –  2019م. 
فنتحدث عن كل رواية من “امللهاة الفلسطينية” 
حسب التسلسل الزمني يف التاريخ الفلسطيني. 

»قناديل ملك الجليل« – 2011م: هذه أول رواية 
الفلسطني  تاريخ  يف  الزمني  التسلسل  حسب 
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من هذا  روايات  سبع  بعد  2011م  عام  صدرت 
املرشوع. وترجمت إىل اإلنجليزية من قبل نانيس 
روبرتس وصدرت من منشورات جامعة األمريكية 
للجائزة  الطويلة  القامئة  يف  ودخلت  بالقاهرة، 
العاملية للرواية العربية لعام 2012م. وهي تحيك 
عرش  السابع  القرن  نهاية  من  الفلسطني  تاريخ 
تحت الدولة العثامنية وتاريخ القرن الثامن عرش 
بأكمله تقريبا )1689 - 1775(. وتتناول فرتة شبه 
مجهولة من التاريخ العريب والتاريخ الفلسطيني، 
عىل الرغم من أنها كانت فرتة غنية باالنجازات 
االستثنائية مثل قيام أول كيان عريب مستقل يف 
الرشق العريب كله بفلسطني تحت قيادة »ظاهر 
وتعتمد   ،)1775  -  1689( الزيداين«  عمر  بن 
الرواية عىل هذه الشخصية التاريخية، وكان أحد 
العثامنية بفلسطني،  وأنه  الحكم  حكام يف فرتة 
قد استطاع أن يبني كيانا مستقال عىل املستوى 
الدبلوماسية  العالقات  ويف  والزراعي  االقتصادي 
عاما   250 تغطي  الرواية  وبهذه  األمن.  ونرش 
ما بني  تاريخ فلسطني، وهي تجري مبنطقة  من 
البحرين البحر الجليل )طربية( والبحر عكا.  وقد 
تؤمن  ما  يعنيني  ال  »أنا  الرواية  مقدمة  يف  ذكر 
به، يعنيني ما تفعله بهذا اإلميان«. هذه العبارة 
بفلسطني.  التاريخية  املحاور  إىل  القراء  تأدي 
عرش،  الثامن  القرن  »يف  التفاصيل  بهذه  وتبدأ 
الجليل  جبال  ويف  طربية  بحرية  ضفاف  وعىل 
الناس  عامة  من  رجل  بدأ   ، عامر  بني  ومرج 
به رجل  يحلم  أن  أكرب هدف ميكن  نحو  رحلته 
االستقالل  وانتزاع  األرض،  تحرير  األيام:  تلك  يف 
متحديا  فلسطني،  يف  العربية  الدولة  وإقامة 
)الدولة  آنذاك  العامل  يف  دولة  أكرب   بذلك حكم 
العثامنية( وسطوتها املنبسطة عىل ثالث قارات: 
أوروبا، وآسيا، وأفريقيا..كان اسمه: ظاهر العمر 

الزيداين )1689 - 1775(«4. وتنقسم هذه الرواية 
بجانب  الجنة  الجليل،  بحر  أطراف:  أربعة  إىل 
الجنة. وتوفر  البحرين، عذاب  بني  الجنة  البحر، 
الشعب  عند  مجهولة  شبه  أو  املجهولة  األذكار 
الفلسطيني والعامل العريب بدقة بالغة وبأسلوب 

رائع. 

»زمن الخيول البيضاء« – 2007م: إنها ثانية من 
التسلسل  حسب  الفلسطينية«  »امللهاة  روايات 
الزمني يف تاريخ الفلسطني. صدرت عام 2007م، 
القامئة  يف  ودخلت  اإلنجليزية،  إىل  وترجمت 
القصرية )النهائية( للجائزة العاملية للرواية العربية 
الفلسطينية  األديبة  وصفها  وقد  2009م.  لعام 
الفلسطينية«،  »اإللياذة  بأنها  الخرضاء  سلمى 
والرتاب،  الريح،  أبواب:  ثالثة  إىل  تنقسم  وهي 
والبرش، وتغطي أحداث وقعت بني زمن روايتي 
من  املمحاة«،  و«طفل  الجليل«  ملك  »قناديل 
عام  إىل  عرش  التاسع  القرن  من  األخري  الربع 
الفالحني  بني  والرصاع  باألحداث  وتعالج  النكبة، 
الفلسطينيني من جهة وزعامات الريف واملدينة 
والقيادات  اليهود  واملهجرين  واإلنجليز  األتراك 
أسباب  وتستكشف  أخرى.  جهة  من  العربية 
الفلسطيني.  للشعب  الطاغية  وظروفها  النكبة 
حقبات  الرواية،  عامد  التاريخية  الحقبة  وكانت 
نقطة  إىل  الفلسطني  الشعب  أدت  التي  النكبة 
الصفر، لكن يحث بطل الرواية »أنا ال أقاتل يك 
أنترص ولكن يك ال يضيع حقي، مل يحدث أبدا أن 
ظلت أمة منترصة إىل األبد. أنا أخاف شيئا واحدا: 
األبد  إىل  ينكرس  الذي  ألن  األبد،  إىل  ننكرس  أن 
عىل  احرصوا  لهم  قل  ثانية،  ينهض  أن  ميكن  ال 
وترجمت  القراء.  قلوب  األبد«  إىل  تهزموا  ال  أن 
إىل اإلنجليزية من قبل نانيس روبرتس وصدرت 
من منشورات جامعة األمريكية يف القاهرة. وقد 
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العريب  حاول أن يخرج باملسلسلة تحت املخرج 
تأجلت  املحاولة  هذه  لكن  عيل،  حاتم  السوري 
الرواية  هذه  وتلبت  أسباب.  بعدة  وتجمدت 
محفزة  كانت  إنها  حيث  العرب  بني  حارا  قبوال 
والذاكرة  املوجعة  واملأساة  الفلسطيني  بالوعي 
املمرة أكرث  مسافة من أية رواية داخل املرشوع 

»امللهاة«. 

تدور  الرواية  هذه  2000م:   – املمحاة«  »طفل 
عىل أحداث من بداية القرن العرشين إىل النكبة، 
وتنقل إىل القارئ لوحات رسدية غاية يف األناقة 
والتكنيك الفني، متخذة من شخصية فتى قروي 
املقاومة  يف  الفردية  وبطولته  ألحداثها.  مسارا 
ورويت أبشع الجرائم ارتكبت بحق سكان القرى، 
الروايئ  واستعان  الشخصية،  تشتت  ويوازيها 
الرواية.  لقطات  تبويب  يف  السيناميئ  بتقطيع 
طفل  هو  ممحاة  طفل  الرواية  هذه  وشخصية 
عريب أصبح واحدا من جيش اإلنقاذ عام النكبة 
وتابع معه الروايئ مع دروسه السبعة التي تشكل 
معاين ووجوده اإلنساين. معظم أحداثها تدور يف 
ظالل الحرب العاملي الثانية من الطفل املالزم يف 

الجيش ويأمل أن يعود منترصا إىل بلده.

الشوارع«  »زيتون  1996م،     – الحذر«  »طيور 
– 2002م: هذه روايتان مستقلتان تحدثان عن 
الحذر«  »طيور  األول،  الفلسطينية:  املخيامت 
)بني  1976م  إىل   1950 عام  من  تغطي  وهي 
النكبة والنكسة(. وقد بني فيها ظروف املخيامت 
يف  الطفولة  فرتة  عاش  قد  إنه  حيث  باألردن 
بعامن  الفلسطينني  لالجئني  »الوحدات«  املخيم 
عاصمة أردن. وترسم فيها أحوال الحياة واملعاناة 
ويقدره  املخيم،  داخل  االجتامعية  والتعايش 
يف  األفالم  تصويراته  وتشبه  واملسكن  كالبيت 

يف  املخيامت  حكايات  ورد  وقد  الحكاية.  رسد 
»زيتون الشوارع« ما قبل النكبة حتى إىل أوساط 
تدور  هكذا  العرشين،  القرن  من  التسعينات 
الشعب  يف  ومعاناتها  النكسة  أحوال  حول  أكرثا 

الفلسطيني.

رواية حافلة  –  1992م: هذه  »مجرد 2 فقط« 
والجرأة  الطفولة،  وشغب  الحب،  بحكايات 
وحياة  التفاصيل،  أدق  عن  الحديث  يف  الفائقة 
املخيم الفلسطيني يف أيام مذبحة. وتدور الرواية 
وزمن  البعيد،  الطفولة  زمن  أزمنة:  أربعة  يف 
النفط  دول  من  لواحدة  السفر  وزمن  املذبحة، 
للعمل يف الصحراء العربية، وزمن الدولة القمعية 
التي تدعي الثورية وتطحن البرش. وتلتقط الصور 
من أحداث الواقع الفلسطيني مبساحة أكرث من 
نصف قرن، تبدأ بعد النكبة إىل ما بعد اتفاقية 

أوسلو سنة 1996م. 

»أعراس آمنة« – 2004م: تدور الرواية يف قطاع 
وقد  الثانية،  الفلسطينية  االنتفاضة  خالل  الغزة 
صور الكاتب املوت والشهادة والحياة يف غزة مع 
بحيث  الوطن  تشبه  آمنة  والشخصية  »آمنة«، 
الفرح  بني  الفلسطينية  األحوال  القارئ  يدرك 
يف  النسائية  والبطولة  الجنازة  والعرس  والحزن 
الخوف والحزن.  الفلسطينية مع  املرأة  األمومية 
وجدير بالذكر قول البطل يف الرواية »هل تعرف 
تصبح  إنها  نكتبها؟  ال  التي  الحكايات  مصري  ما 

ملكا ألعدائنا« 

»تحت شمس الضحى« – 2004م: هذه الرواية 
األسمر  »ياسني«  مناضل  شخصية  قصة  تروي 
البطل الثوري الذي قاوم االحتالل وسجن ونفي 
وهو يف الخامسة والعرشين من عمره خارج أرض 
الخمسني من عمره. وقد  ليعود وهو يف  الوطن 
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صور فيها الكاتب رام الله ما بعد أوسلو وما بعد 
االنتفاضة الثانية. وقوله »نحن بحاجة ألن نقول 
رغم  جميلني،  نزل  مل  إننا  سوانا:  قبل  ألنفسنا، 
كل سنوات املوت التي عشناها تحت االحتالل. 
يجعل  رمزيا،  كان  ولو  كهذا،  جامل  برصاحة، 
اإلنسان يحس بأنه كان فوق االحتالل ال تحته!5«. 
هي  م:   2015  – كليامنجارو«  »أرواح  والرواية 
رواية عن إعاقة الجسد وإرصار الروح، تدور عىل 
مختلفة   بالد  من  األطفال  مع  2014م  يف  رحلته 
أطرافهام  فقدا  وهام  فلسطينيني  طفلني  خاصة 
يف حملة إرسائيلية إىل قمة »كيليامنجارو« أعىل 
كانت حكاية مغامرة مثرية  أفريقيا، هكذا  جبل 
بصورة  املقاومة  وإرادة  التحدي  عن  وتتحدث 
كل  »يف  الكاتب  قول  ذكر  األجدر  ومن  أخاذة. 
إنسان قمة عليه أن يصعدها وإال بقي يف القاع، 
مهام صعد من قمم6« »وأحسست أن كل خطوة 
سيخطوها  القمة  نحو  الفتية  هؤالء  سيخطوها 
أطفال فلسطني نحو حريتهم، خارجني من واقع 
اليأس إىل شمس الحرية واألمل«. تفاصيله خالل 
هذه الرحلة املغامرة تثري  أفكار املقاومة وعدم 

االنهيار إىل التشاؤم. 

»ثالثية األجراس: ظالل املفاتيح، سرية عني، دبابة 
تحت شجرة عيد امليالد« –  2019م: هذه ثالث 
روايات متتابعة يف »امللهاة« مع االستقالل التام 
لكل منها من األخرى »ظالل املفاتيح« تدور عن 
معاناة فلسطينية يف القرن العرشين وهي صورة 
كربى  وتحوالت  كثرية  ألزمنة  وعابرة  أسطورية 
االستثنائية  املواجهة  تصور  ذاكرته،وهي  شهدتها 
بني امرأة فلسطينية وضابط صهيوين. وعرب هذه 
الحكاية تأكد عىل األمل واملقاومة بعدم االنهيار  
القارئ قوله »بأنك صاحب األرض  حتى يصدق 
كل  برغم  الجبان،  عدوك  تخيف  أن  تستطيع 

ظل،  مبجرد  فكرة،  مبجرد  العسكرية،  معداته 
ولكن  التاريخ  صنعت  من  فأنت  ذكرى،  مبجرد 
جبانا،  مازال  ذلك  من  وبالرغم  كتبه  الذي  هو 
لذا ال تفرط يف تاريخك اصنع حكايتك امأل كتاب 
حياتك بنفسك وال تفقد ظلك، قد تقتل شخصا 
ولكنك لن تتمكن أبدا من أن تدفن ظله معه«   
و«سرية عني« حكاية عن الشخصية الفلسطينية 
املصورة ‘الرائدة كرمية عبود‘ )1893 – 1940م( 
الصورة  عىل  ومتردها  التصور  يف  وريادتها 
التقليدية للمرأة، هكذا حققت الحرية واالعرتاف 
أيضا  امليالد«  عيد  شجرة  تحت  و«دبابة  بحقها. 
الفلسطني  عاشته  ما  تحيك  »امللهاة«  ضمن  من 
من تحوالت وتدور أحداثها يف بيت ساحور، بيت 
الفلسطينية،  املدن  من  وغريها  القدس،  لحم، 
وهي أيضا رواية حب وموسيقي والغناء والثقافة  
العاملية األوىل حتى  الحرب  تغطي 75 عاما من 

االنتفاضة الفلسطينية األوىل )1987م(.

ومن بني الروايات املتقدمة بعضها مل تعترب ضمن 
املرشوع »امللهاة« عند بعض النقاد العرب، مثل 
»مجرد 2 فقط« و«أرواح كيليامنجارو«. أما هذه 
الدراسة قد وردتها داخل هذه الحافلة التارخية 
عنها  تبني  التي  واملقاالت  املقابالت  لبعض  تبعا 
الله.  نرص  إبراهيم  العظيم  الكاتب  قبل  من 
الذاكرة  حامية  مضمونهام  يف  توجد  فباإلجامل 
الفلسطينية وحث املقاومة إىل حد النهاية وإىل 
عن  التاريخية  الحكايات  مع  املتفائلة  النقطة 

الشعب الفلسطيني.   

الخامتة 

قد لعب األدبيب العظيم والشاعر املشهور إبراهيم 
نرص الله دورا بارزا يف إحياء الوعي الفلسطيني 
أمم  بني  ومقاومتها  الفلسطينية  الذاكرة  بحامية 
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العامل خالل أعامله الروائية والشعرية. ومحاولته 
الفلسطينية«  »امللهاة  مرشوعيه  يف  املمتازة 
مسافة  بني  ممتدا  جرسا  تبني  و«الرشفات« 
املايض واملستقبل لدى الفلسطينيني. أما معالجته 
حيلة  تكافح  الفلسطينية«  »امللهاة  يف  األدبية 
فلسطني  حياة  عن  جلية  بتصويرات  الصهيونية 
الراهن، وهذه  خالل 250 عاما حتى إىل العرص 
لبالده  التاريخية  الصورة  لتنقية  تساعد  املبادرة 

وتحرض للمقاومة بالتمسك عىل اآلمال واألحالم 
املتفائلة عن املستقبل. فاألفكار الفاحشة املبذرة 
من قبل الصهيونية اإلرسائيلية ال تبقى جرحا إىل 
ترويج  خالل  من  املعاناة  كوشم  تبقى  بل  األبد 
لدى  الفلسطينية  القضية  عن  والذاكرة  الوعي 
والحقوق  الحرية  الهوية  الحديث إلعادة  الجيل 
التي  األسباب  إىل  النظر  إلعادة  وتحث  الشعبية 

أدتهم إىل هذا الواقع املظلم. 
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1   أعلن زعامء الصهيونية تأسيس الدولة اإلرسائيلية 
داخل الفلسطني يف مايو سنة 1948، وعىل الرغم من 

السياسيون  الفلسطينيني قبلها اختار  مظاملهم ضد 
فيه  الظلم  بكرثة  الفلسطينية  كالنكبة  السنة  هذه 

الهوامش
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وقمة فضائعهم عىل الشعب الفلسطيني. 
وقطاع  الغربية  ضفة  عىل  اإلرسائيلية  استولت     2
وتذكرت   ،1967 يف  الستة  األيام  الحرب  بعد  غزة 
املظاهرات  وتجري  النكسة،  كيوم   1967/06/5

سنويا يف ذلك اليوم. 
 United Nations Relief and Work Agency   3
 )UNRWA( for the Palestine Refugees in
 the near East – An UN Agency Created

 to support the relief  1949  in December
 and human development of Palestinian

 refugees
4   إبراهيم نرص الله: قناديل ملك الجليل، ص - 7.  

5  إبراهيم نرص الله: تحت شمس الضحى،  )مستهل 
الرواية(

الله: أرواح كيليامنجاروا، )مستهل  إبراهيم نرص     6
الرواية( 

 الذاكرة الفلسطينية في المشروع الروائي »الملهاة الفلسطينية« إلبراهيم نصراهلل
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االختصارات اللغوية في مواقع التواصل 
االجتماعي و أثارها في اإلعالم 

االلكتروني
د.  عمر بن طرية

كلية اآلداب و اللغات، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة  ، الجزائر
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بات من نافلة القول: أن مواقع التواصل االجتامعي 
رشائح  جميع  يف  وفعال  عميق  تأثري  لها  صار 
املجتمع ، وعىل جميع أصعدة الحياة ، ويف جميع 
عىل  وإيجابا  سلبا  ذلك  انعكس  مام   ، الخطابات 
الورقة  هذه  جاءت  هنا  ومن  االلكرتوين.  اإلعالم 
اصطلح  ما  الكاشفة عىل  األضواء  لتسلط  البحثية 
التواصل  مواقع  يف  اللغوية  باالختصارات  عليه 
اإلعالمي  الخطاب  يف  تأثريها  ومدى  االجتامعي 
يف  والتسبب   ، اللغة  عىل  وانعكاسها  االلكرتوين 
العلل  يف  بحثا   ، العريب  اللغوي  الخطاب  ضعف 
واألسباب ، ومحاولة اقرتاح الحلول املمكنة للحد 
من هذه االختصارات اللغوية خاصة ، واملحافظة 

عىل الخطاب اللغوي العريب عامة.
وعليه تتأسس هذه املداخلة عىل العنارص التالية:

التواصل  مواقع  عن  حديثا  تتناول   : مقدمة 
االجتامعي

املبحث األول : طبيعة اللغة عىل مواقع التواصل 
االجتامعي 

مواقع  يف  اللغوية  االختصارات   : الثاين  املبحث 
التواصل االجتامعي وأثرها يف املجتمع

املبحث الثالث : أثر االختصارات اللغوية يف مواقع 
التواصل االجتامعي يف لغة الخطاب االلكرتوين

املبحث الرابع : الحلول املقرتحة
خامتة

الكلامت املفتاحية  : االختصارات اللغوية  ، مواقع 
التواصل االجتامعي ، أثارها ، اإلعالم االلكرتوين

إشكاليات الدراسة :
ما هي أثار انتشار مواقع التواصل االجتامعي 	 

يف حياة األفراد والجامعات؟
ما أثر االختصارات اللغوية عىل األداء اللغوي 	 

يف مواقع التواصل االجتامعي ؟ 
 وما انعكاساتها عىل اإلعالم االلكرتوين؟	 

أهداف الدراسة :
 التعرف عىل أنواع مواقع التواصل االجتامعي 	 

واألكرث ذيوعا وتأثريا يف املجال اللغوي.
يف 	  اللغوية  االختصارات  عىل  التعرف 

لغة  يف  وأثرها   ، االجتامعي  التواصل  مواقع 
الحلول  األم.اقرتاح  واللغة  املستخدمني، 
املمكنة للحد من خطر االختصارات اللغوية 

يف مواقع التواصل االجتامعي .
املنهج املتبع يف الدراسة:	 
اتكأت الدراسة عىل آليتي الوصف والتحليل. 	 

خامتة : 
تضمنت جملة من النتائج ، والحلول.

امللخص :

تقديم

تطورات  يشهد  اليوم  املعارص  العامل  أن  ريب  ال 
مذهلة يف عامل االتصال والثورة املعلوماتية التي 
اجتاحت جميع شعوب الكرة األرضية. وتبلورت 
هذه الثورة فيام اصطلح عليه بالشبكة العنكبوتية 
، أو ما يعرف باألنرتنت  ، والتي نجم عنها ظهور 
ما اصطلح عليه أيضا مبواقع التواصل االجتامعي 

العام، و األمي و  الخاص و  التي غدت مركب   ،
والجامعات  األفراد  عىل  لزاما  صار  و  املثقف، 
 ، واملتنوعة  املتعددة  املواقع  هذه  مواكبة 
من   ، االفرتاضية  الفضاءات  هذه  يف  واالندماج 
العوامل  عىل  اإلطاللة   ، التواصل  تحقيق  أجل 
مام   ، وهناك  هنا  واألمم  والشعوب   ، األخرى 
ووسائل  اإلنرتنيت  شبكات  عىل  االنفتاح  اقتىض 

االتصال الحديثة.

االختصارات اللغوية في مواقع التواصل االجتماعي و أثارها في اإلعالم االلكتروني
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التعريف مبواقع التواصل االجتامعي:

“ هي مواقع الكرتونية اجتامعية عىل االنرتنيت 
وتعترب الركيزة األساسية لإلعالم الجديد أو البديل، 
فيام  التواصل  الجامعات  و  لألفراد  تتيح  التي 
تعترب  كام  االفرتايض”1  الفضاء  هذا  عرب  بينهم 
مواقع التواصل االجتامعي منظومة من الشبكات 
فيها  للمشرتك  تتيح  االنرتنيت  عرب  االلكرتونية 
إنشاء موقع خاص فيه و من ثم ربطه من خالل 
نظام اجتامعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم 
نفس االهتاممات أو جمعه مع أصدقاء الجامعة 
مصطلح  أيضا  وهو   . ذلك  غري  أو  الثانوية  أو 
شبكة  عىل  املواقع  من  مجموعة  عىل  يطلق 
»للويب«،  الثاين  الجيل  مع  ظهرت  االنرتنيت 
مجتمع  بيئة  يف  األفراد  بني  التواصل  يتيح  الذي 
أو  اهتامم  مجموعات  يجمعهم حسب  افرتايض 
هذا  كل  رشكة،...(،  جامعة،  انتامء)بلد،  شبكات 
من  املبارش  التواصل  خدمات  طريق  عن  يتم 
إرسال الرسائل أو االطالع عىل امللفات الشخصية 
التي  معلوماتهم  و  أخبارهم  معرفة  و  لآلخرين 

يتيحونها للعرض.2

مجتمعات   «  : بأنها  بقوله  عرفها  من  ومنهم 

مجموعة  تجمع  اإلنرتنت  شبكات  عرب  افرتاضية 
يتبادلون  االهتاممات  ذات  يحملون  األفراد  من 
الخربات واملعلومات فيام بينهم من خالل إطار 
يف  جميعا  يشرتكون  محدد  تطبيق  أو  برنامج 

استعامله)3(.

 أو هي : » شبكة تضم مجموعة من األفراد لهم 
تكوين  يف  والرغبة    وامليول  االهتاممات  نفس 
الشبكة  استخدام  خالل  من  الصداقات  بعض 

العنكبوتية)4(.

أنواع مواقع التواصل االجتامعي :

مواقُع  العالَم  مناطق  مختلف  يف  اليوم  تنترش 
، أو اإلعالم  تُعرَف باسم وسائِل التواصل االجتامعيِّ
الجديد كام يحلو للبعض تسميتُها، ونذكر منها: 
 ،)twitter( والتويرت  ،)facebook( الفيسبوك
واللينكد   ،)whatsapp( اب والواتس 
 ،)instagram( واألنستغرام  ،)linkedin( إن
 ...)Skybe( والسكايب  ،)viber( والفايرب
وغريها، وهي يف معظمها منظومٌة من الشبكات 
اإللكرتونيَّة التي تسمح للمشرتكني بإنشاِء مواقَع 

خاصة.

طبيعة اللغة عىل مواقع التواصل االجتامعي
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ما موقع اللغة عىل مواقع التواصل االجتامعي؟

وأكرث   , سليام  طرحا  السؤال  نطرح  أن  واألحرى 
منطقية وتتساءل :

مواقع  عرص  يف  العريب  اإلنسان  موقع  ما 
التواصل االجتامعي ؟ وملاذا؟

التواصل  أدوات  من  أداة  إال  هي  ما  اللغة  ألن 
والتخاطب , والتعبري عن املقاصد والحاجات ليس 
إال.ومن مثة فالعيب ليس يف اللغة بقدر ما هو يف 
الناطقني بهذه اللغة . وليس هناك ما يدع مجاال 
العربية  اللغة  بأن  والقايص  الداين  لدى  للشك 
مسايرة  عىل  عاجزة  األيام  من  يوم  يف  تكن  مل 
التكنولوجي  التقدم   عصور  ومواكبة   , الحضارة 
مع  والتعامل   . االفرتاضية  الفضاءات   وتدفق   ،
مواقع التواصل اال جتامعي  املختلفة واملتعددة.

العريب  اإلنسان  عىل  املؤكد  من  بات  هنا  ومن   
الداخل  من  بيته  ويرتب   ، حساباته  يراجع  أن 
لغته  ويستقرئ  ويعود  وصحيحا،  سليام،  ترتيبا 
يف  ويغوص   ، مكوناتها  عن  وينقب  جديد  من 
أبعادها ليستخرج كنوزها ودررها، حتى يتسنى 
االجتامعي،   التواصل  مواقع  الوقوف يف وجه  له 
وبسط نفوذها عىل العامل ونتائج ذلك فام مواقع 
 ، الهويات  آلية لطمس  إال   االجتامعي  التواصل 
وعىل   ، والشعوب  األمم  مقومات  عىل  والقضاء 
رأسها اللغة أخطر مقوم ألي أمة ، فالقضاء عىل 
اللغة يرتتب عنه القضاء عىل التاريخ ، والعادات  

والتقاليد والدين ... وما إىل ذلك .

التواصل  مواقع  يف  اللغوية  االختصارات   
االجتامعي وأثرها يف املجتمع

أحدث  االجتامعي  التواصل  مواقع  ظهور  إن 
تغيريا جذريا يف املسار الحيايت للبرش ، ونجم عن 

ذلك تغيريا يف أساليب التواصل ، وتبادل املعارف 
والخربات ، ضف إىل ذلك أن هذه املواقع قربت 
األفراد  وبني   ، واألمم  الشعوب  بني  املسافات 
والجامعات ، مام أدى إىل تالقح األفكار ، ومتازج 

الثقافات .

و الالفت لالنتباه أن هذه املواقع سهلت كثريا من 
األمور الحياتية يف مجاالت

 مختلفة : سياسيا ، اقتصاديا ، اجتامعيا ، علميا ، 
وثقافيا... وما إىل ذلك.

التواصل  مواقع  طالته  مجال  أخطر  ولعل   
من  تعد  اللغة  إن  حيث   ، اللغة  االجتامعي  
، فهي رمز هويتها،  الرئيسة لألمم  الثوابت  أهم 
وعنوان شخصيتها، وهي أداة التواصل و التفاهم، 
ووسيلة لقضاء الحاجات و الوصول إىل املآرب و 

الغايات.

اللغات األخرى   العربية وغريها من  اللغة  فحال 
 ، التواصل االجتامعي  حال يرىث لها جراء مواقع 
وما نجم عنها من تحريف للغة ، وغلبة العامية 
 ، أجنبية  بأحرف  اللغة  وكتابة   ، الفصحى  عىل 
إىل جانب استخدام األرقام ممزوجة بالحروف ، 
مام أدى إىل نشوء لغة ضعيفة ركيكة مهلهلة ، 

انعكست سلبا عىل اللغة األم.

لشبكات  املستخدمني  لجوء  بلّه  الطني  زاد  ومام 
عليها  أطلق  أخرى  لغة  إىل  االجتامعي  التواصل 
أن  املستخدمني  ويرى هؤالء   ، االختصارات  لغة 
يف االختصارات ربح للوقت ، ورسعة يف التواصل 
، وتحقيق الغرض دومنا عناء ، أو مشقة ، وتناسوا 
األصيلة  اللغة  عىل  جنوا  هذا  بصنيعهم  بأنهم 

ألمتهم .

يف  ساهموا  قد  النحو  هذا  عىل  فاملستخدمون 
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إضعاف اللغة ، وتدهورها ، والزيادة يف ركاكتها.

التواصل  مواقع  يف  اللغوية  االختصارات   أنواع 
االجمتاعي وأثرها

من املخترصات األجنبية: 
مثاًل: brb  برب، وهي اختصار 

لجملة Be Right Back معناها: سأذهب 
وأعود.

 tyt تيت، وهي اختصار 
لكلمة Take Your Time ومعناها: خذ وقتك.

 sms، وهي تعني رسالة نصية قصرية
 ]8[...

 وb8، وهي اختصار bonne nuit التي تعني 
ليلًة سعيدًة،

 وdr1: de rein التي تعني يف الدردشة 
 الفيسبوكيَّة عفًوا.

AYSOS 
are you stupid or something 

 هل أنت غبي أو شء من ذلك
AYTMTB 

and you are telling me this because 
 وتخربين بذلك آلن

AAR 
at any rate 
 عىل أي حال

B4 
Before 

B4 
bye for now 

 مع السالمة اآلن

B4N 
Bye For Now 

وداعاً اآلن

االختصارات الرقمية

ولتقريب الصورة أكرث من هذه الظاهرة، فإنَّه يتمُّ 
بداًل من  الهمزة، و”3”  بداًل من  كتابُة رقم “2” 
العني، و”5” بداًل من الخاء، و”6” بداًل من الطاء، 
و”7” بداًل من الحاء، و”8” بداًل من القاف، و”9” 

بداًل من الصاد]7[.

كذلك بعض أساليب الكتابة يف وسائل الكتابة مبا 
التي  أرب«،  الفرانكو  أو  »العربيزي  لغة  ى  يسمَّ
الشباب  بني  استخداُمها  وكَرُث  شائعًة،  أصبحت 
الرسائل  من  العديد  تحتوي  حيث  واألطفال؛ 
النصية عىل الهواتف الخلوية والفيس بوك وتويرت 
أو  قراءتُها  هات  واألمَّ لآلباء  ال ميكن  كلامٍت  عىل 
عند  العربية  اللغُة  أصبحت  حتى  معناها،  فَهم 
أنهم  رغم  بعيٍد،  إىل حدٍّ  ركيكًة وضعيفًة  هؤالء 

هات َعرَب. نتاج آباء وأمَّ

التواصل   مواقع  يف  اللغوية  االختصارات  أثر 
االجتامعي يف لغة الخطاب االلكرتوين

التواصل  مواقع  عرب  املتواصلني  لغة  تشهد 
رهيبا  تدهورا  أنواعها  اختالف  عىل  االجتامعي 
 ، الهجينة  واللغة   ، العامية  انتشار  خالل  من 
عن  ناهيك   ، األجنبية  باألحرف  اللغة  وكتابة 
لغة االختصارات التي زادت الطني بلة ، وأرضت 
وراح   ، الصحيحة  معاملها  عىل  وقضت   ، باللغة 
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هؤالء املتواصلني يخبطون خبط عشواء من جراء 
استعاملهم هذا اللون من الرتاكيب اللغوية التي 
انعكست سلبا عن اللغة األم ، وكذا لغة اإلعالم 
االلكرتوين التي ذهب بريقها ، ورونقها ، وجاملها 
، وصارت لغة بالية ترتدي أثوابا مهلهلة ، ال تروق 
ملتذوق للغة الفصحى السليمة ، املوحية املعربة.

يشكل خطرا عىل  الجديد صار  النسيج  هذا  إّن 
اللغة ، واملنظومة التواصلية التي سعى أصحابها 
فيام مىض - أجهزة اإلعالم التقليدية ، كالتلفاز ، 
اللغة  تحسني  عىل  وغريها-  والجرائد   ، والراديو 
اإلعالمية ، وتصويبها ، وتبسيطها ما استطاعوا إىل 

ذلك سبيال.

مواقع  عىل  املستعملة  اللغوية  االختصارات  إن 
التواصل االجتامعي ، والتي تفشت بني الشباب 
خاصة ، والذين يعدونها من قبيل التطور والرقي 
 ، ذلك  غري  األمر  فحقيقة   . الحضاري  واالزدهار 
فانتشار لغة مهزوزة هشة عامية بحروف أجنبية 
، وأرقام بدل الحروف ، أو ممزوجة مع الحروف 
، بات يشكل تهديدا حقيقيا لجميع اللغات ، مام 

يجعل اللغة األم مقتضبة ، ومنحطة ، ومهزوزة.

إّن ما يسميه الشباب تحرضا ما هو إال رغبة يف 
إحداث التميز ، ومحاولة إيجاد عامل خاص . 

ولكن لألسف الشديد مثل هذا العامل تضيع فيه 
اللغة األم ، وتنحدر فيه منحدرا مخيفا، وتصري يف 

خطر محسوس .

التواصل  مواقع  عىل  اللغوية  فاالختصارات 
العربية  اللغة  مستوى  عىل  ليست  االجتامعي 
فحسب ، بل حتى يف اللغات األخرى كاإلنجليزية 

، والفرنسية ، واألسبانية وغريها.

االختصارات  طالتها  التي  اللغات  أكرث  ولعّل 

اللغوية : اإلنجليزية ، والعربية.

ملاذا اللغة اإلنجليزية؟ ألنها أكرث اللغات انتشارا ، 
وتداوال عىل مواقع التواصل االجنامعي.  

 الحلول واالقرتاحات

االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  الوقوف  إن   
 ، العسرية  األمور  من  بات  واملتعددة  املختلفة 
ولكن رغم ذلك البد من التفكري العميق من أجل 
وباال  صارت  التي  وسلبياتها  خطورتها  من  الحد 
امليادين  جميع  وكذا   ، والجامعات  األفراد  عىل 

الحياتية .

من الحلول املقرتحة يف هذا املجال :

عىل  ومؤسسة  شاملة،   عوربة   إىل  الدعوة   -1
أسس علمية سليمة تأخذ عىل عاتقها صيانة 

اللغة العربية من العامي  والدخيل .

 2- تكريس اللغة العربية  يف جميع  املعامالت 
واملامرسات الحياتية اليومية . 

طريق  عن  وذلك  الرتبوية   املنظومة  3-إصالح 
جميع  يف  العربية  اللغة  استعامل  تعميم 

املستويات والتخصصات. 

العريب  اللسان  استبدال  دعاة  ضد  الوقوف   -4
الفصيح  باللسان العامي. 

باألحرف  املكتوبة  التهجينية  اللغة  من  الحد   -5
األجنبية ، ومدلولها عريب ، أو عامي.

6- - العمل عىل تطوير املناهج والربامج ، وخلق 
ومسايرة  العرص  مواكبة  عىل  قادرة  مناهج 

التقدم الحضاري املعارص. 

العربية  اإلعالم  وسائل  أجهزة  عىل  الرتكيز   -7
ومحاولة تحسيس القامئني عليها ، والعاملني 
باللسان  والحصص  الربامج  تقديم  عىل  بها 
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اللسان  إقصاء  ومحاولة  الفصيح  العريب 
العامي ، وتقليل من الربامج الناطقة بلغات 

أخرى.

بذل  يف  الزيادة  إىل  اللغوية  املجامع  دعوة   -8
الجهود من أجل إيجاد املصطلحات العلمية 
والتكنولوجية للمخرتعات الحديثة والحادثة 
اللغة  به  متتاز  ما  إىل  بالرجوع  وذلك    ،
العربية  من سامت :كاالشتقاق ، والرتادف ، 

واملشرتك اللفظي وظاهرة التوليد .

الكفاءات  ذوي  إرشاك  العمل عىل  يجب  9-كام 
 ، دارسني  و  باحثني  من  اللغوية  واملهارات 
وجادة  عىل  العمل  و   ، وغريهم  وإعالميني 
املتخصصة   التقنية  العلمية  املعجامت 
املساعدة عىل تذليل الصعوبات والحد من 
أمام  حاجزا  تقف  التي  الكؤود  العقبات 

الباحثني العلميني والتقنيني. 

خالصة

تعمل جاهدة  إذا مل  اإلسالمية  العربية  األمة  إن 
أسس  عىل  مؤسس  إيجاد مرشوع حضاري  عىل 
 ، األمة  هذه  أصالة  عىل  ترتكز  سليمة  علمية 
عىل  والرتكيز  واألديب،  الفكري  تراثها  واستقراء 
الهوية العربية اإلسالمية النابعة من روح الدين 
والعقيدة الصحيحة، حتى يتسنى لها النجاة من 
ورشاك   ، االجتامعي   التواصل  مواقع  أخطبوط 
والتبعية  الغري،  يف  والذوبان  األمريكية،  الهيمنة 

لكل وافد من وراء البحار.     

اإلنسان  دور  تفعيل  يجب  وذاك  هذا  وفوق 
العريب ألن اللغة بأهلها والناطقني بها ، واللغة ال 
ميكننا أن نحملها ضعفنا وأمارات تخلفنا وسامت 
نعلق عليه  تقاعسنا  ونكوصنا  وجعلها مشجبا 

هزامئنا وعقدنا الكثرية تجاه اآلخر.

ودورها  االلكرتونية  املقاهي  حداد.  جيهان   1
دراسة   : إربد  مدينة  يف  الثقايف  التحول  يف 
انرثوبولوجية. جامعة الريموك، رسالة ماجستري غري 

منشورة،  2002م. ص 21
الدين محمد مزيد، »املجتمعات االفرتاضية  بهاء   2
الوجوه  كتاب  الواقعية/  للمجتمعات  بديالً 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  منوذجاً«، 

2012م. ص 18
3  عباس مصطفى صادق : اإلعالم الجديد املفاهيم 
و  للنرش  الرشوق  دار  التطبيقات،  و  الوسائل  و 

الطباعة، 2008 ، ص 218 . 
 ، العريب  الشباب  و  الفيسبوك  جرار:  أحمد  ليىل   4

مكتبة الفالح، عامن، 2012، ص 37.
وسريته  املثقف  صورة  »الفايسبوك«   : نرص  مهاب   5
تعيد  الفيسبوك هل  املثقف عىل  العرصية، وجوه 
إنتاج صورته أم تصنع أفقا مقابرا؟ جريدة القيس 
نوفمرب   3  ،  13446 العدد   ، اليومية  الكويتية 

2010،ص 10.
عز الدين السعيدي ، مقال بعنوان : دليلك إىل لغة   6

الشباب عىل األنرتنيت ، بتاريخ 2014/09/10

الهوامش واإلحاالت:

)1(  -   بهاء الدين محمد مزيد، »املجتمعات االفرتاضية 
بديالً للمجتمعات الواقعية/ كتاب الوجوه منوذجاً«، 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 2012م.

قامئة املصادر واملراجع:

)2(  جيهان حداد. املقاهي االلكرتونية ودورها يف التحول 
الثقايف يف مدينة إربد  دراسة أنرثوبولوجية. جامعة 

الريموك، رسالة ماجستري غري منشورة،  2002م.
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دراسة  الجديد:  »اإلعالم  صادق،  مصطفى  عباس   -)3(
البوابة  العامة«،  وخصائصه  النظرية  مداخله  يف 

العربية لعلوم اإلعالم واالتصال، 2011م.
 ، العريب  الشباب  و  الفيسبوك  جرار:  أحمد  ليىل   -)4(

مكتبة الفالح، عامن، 2012
)5(-  مهاب نرص : »الفايسبوك« صورة املثقف وسريته 

تعيد  الفيسبوك هل  املثقف عىل  العرصية، وجوه 
انتاج صورته أم تصنع أفقا مقابرا؟ جريدة القيس 
الكويتية اليومية ، العدد 13446 ، 3 نوفمرب 2010،

)6( - عز الدين السعيدي ، مقال بعنوان : دليلك إىل لغة 
الشباب عىل األنرتنيت ، بتاريخ 2014/09/10
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املقّدمة:

معنى  استكناه  دامئة يف  رغبٌة  العرفايّن  تُلحُّ عىل 
إىل  االنشداد  فكرة  وتتملَّكه  حوله،  من  الوجود 
لذلك  أصلها،  إىل  روحه  من  حنيناً  البدء  لحظة 
فهو يعمل جاهداً –عرب مغامراته الطويلة- عىل 
جهده  مطّعام  معناه،  وإدراك  وجوده  تحقيق 

بالبحث الدائب عن املعرفة الحقيقية والكشف 
لرتجمة  تلك-يجتهد  محاوالته  –يف  وهو  عنها، 
َعْوَده  ليجّسد  الرّمز  إىل  فيلجأ  الرُّوحي،  سعيه 
أمام  العادية وقفت عاجزًة  اللُّغة  ألّن  بدئه.  إىل 
وفية وأمام اتساع مدار التَّجريد  تدفُّق املعاين الصُّ
ويف أن يعرّب عن رؤيته  فحتَّى وإن »استطاع الصُّ

وفي. مز الصُّ ة المرجع في الرَّ إشكاليَّ
شعر األمير عبدالقادر الجزائري أنموذجًا

امللخص:
ويف واملتلقي، ذلك الرَّمُز  د أزمة التَّواصل بني الصُّ رة، قد صعَّ إن اصطناَع العارف لغَة الرَّمز املشفَّ
ا يقيم قطيعًة  الَّذي ال يُحيل إىل مرجعٍ معنيَّ ميّكن القارئ من التَّعرف عىل املرموز إليه، وإمنَّ
بني ما اعتاد عليه وما هو  حاصل، لتتَّسع مساحة االحتامل أكرث ويتوقّف الرَّمز عن تقديم 
وفية، ذلك أنَّ املرموز إليه هو عاملٌ عرفاينٌّ  اإلجابة القاطعة عن سؤاالت املعنى يف الكتابة الصُّ
وفية – حتَّى  لطيٌف ال وجود ملا يشبهه أو يقايُسه يف عامل الكثافة،  ومن ثمَّ فإنَّ الرَّمز عند الصُّ
وإن كان متداوالً- ال يحيل إىل ذلك املألوف الحيّس الَّذي يطرق الّذهن ملجرَّد التَّعرف عىل 

الرَّمز. 

ويف إىل وصالها، حيث يسمو  ويف يتمثَّل الحكمَة العرفانيَّة امرأًة فاتنًة يهفو الصُّ إنَّ الرَّمز الصُّ
بها إىل مصاف الرُّوحانيَّة املثاليَّة، ويكابد – يف سبيل ذلك- املشاَق واملحن، فيشتاق ويحنُّ 
الحبُّ  ويشّكل  واملنتهى،  البدء  اإللهيَّة  ات  للذَّ رمزاً  املعشوقة  املرأة  ويتألَّم...وتغدو  ويحبُّ 
ويف – آناء ارتشافه  اإلنساينُّ درجًة يرتقي من خاللها العارف إىل الحّب اإللهّي األسمى، والصُّ
كأَس الحّب- يسكر سكراً روحياًّ دامئاً ال صحَو بعده، وينتيش بدون خمرٍة ماديٍَّة، فيفرغ الرَّمَز 

الخمريَّ من محتواه املألوف ليشحنه مبعانيه الجديدة.

الكلامت املفتاحية: التصوف، الرمز، املرجع، املرأة، الخمرة.

د. نصيرة صوالح
أستاذة محاضرة بكلية اآلداب واللغات جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر
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أحيانا...و لكنَّه عندما يوغل يف الطَّريق يستعص 
عليه أن يعرّب عن تلك الرؤية » )( ألنَّ مقامه أكرب 

من العبارة.

لطافة  إىل  إحالة  الرّمز  إىل  ويف  الصُّ لجوء  يف 
املبارشة،  اللُّغة  تسعه  ال  الَّذي  العرفان،  عامل 
ملفهوم  تأسيس  هو  ذاك  فلجوؤه  ثّم  ومن 
وفيَّة  الصُّ عند  الرَّمز  ألّن  الرَّمزيَّة،  ورة  للصُّ جديد 
»يحّرر  االختفاء  هذا  مرجعه،  باختفاء  يختصُّ 
له  ويرتك  د  املحدَّ املرجع  استحضار  من  املتلقي 
( به«  خاص  مرجع  تعويم  أو  استحضار   خيار 
(، حيث تُشحن الّدوال بجملة من املدلوالت التي 

ال تقرتن مبرجع معنّي.

الرمز الصويف وعقبة التقبُّل:

هي  ويف  الصُّ الرَّمز  يف  املرجع  اختفاء  مسألة  إنَّ 
إنَّها  العرفاين.  والخطاب  القارئ  بني  حالت  الَّتي 
من أعوص املشكالت، باعتبار أنَّ ذلك االختفاء قد 
يكون وراء كثري من التَّشوُّهات التي تلحق فهم 
ه الرُّؤية الفكريَّة  القارئ للّنص، وبالتَّايل إىل تشوُّ
للتَّصّوف ككّل، كون الرَّمز يشّكل قطيعًة بني ما 
اآلن، وارتباطه  كان عليه من قبل وما هو عليه 
جواب  أّي  تقديم  إىل  يؤدى  ال  االحتامل  مبجال 
قاطع ومن ثّم تتعطَّل جهود املتلقي يف محاولة 
الوصول إىل املعنى، ذلك أّن الرَّمز عامل خاص ليك 

ندخله ال بدَّ أن نتجاوز العقل ومقوالته.

جهداً  القارئ  من  ويف-إذن-  الصُّ الرَّمز  يستدعي 
مضاعفاً للوصول إىل املرموز إليه، ألّن التَّعبري عن 
املتلقي  أمام  يفتح  محسوس  مبثال  الالّمحسوس 
شهيَّة التأويل، ويثري فيه شهوة التقص واستدعاء 
يف  والتأمل  القراءة  إعادة  إىل  ويدفعه  الغائب، 
ويف من جديد. فليك نفهم إيحاءات  الخطاب الصُّ
وفيَّة ورموزهم يجب أالَّ نكتفي بقراءة واحدة  الصُّ

ألقوالهم، ألنَّ القراءة الجامدة التي تقص البعد 
الوجداين يف نصوصهم هي قراءة واقعة يف خلل 
متعّددة  قراءات  املقام  افرتض  ثّم  ومن  الفهم. 
القراءة  يف   « ألنَّنا  ويف  الصُّ للمكتوب  ومتكّررة 
الذي  املعنى  العبارات  من  نفهم  للّنص  األوىل 
ابق بالكلامت، ولكنَّنا إذا  يؤّديه إلينا ارتباطنا السَّ
ابق بدأنا نلتمس  أخذنا نشّك يف هذا االرتباط السَّ
النَّص«) ببناء  االرتباط  وثيق  نراه  آخر   معنى 
مرجع  لقواعد  تأسيس  إالّ  هو  ما  الشك  هذا   .)
الهدم  جدليَّة  يحتضن  –إذن-  فالرَّمز  جديد 

وإعادة البناء.

ويف –عرب سفره الرُّوحي –إىل القبض   يسعى الصُّ
عىل ذلك املجهول الخفّي يف اإلنسان، فيتوّسل الرّمز 
ا  الذي ال يعّد«مشابهة أو تلخيصاً ملا يرمز إليه، وإمنَّ
 هو أفضل صياغة ممكنة لهذا املجهول النسبّي« )

معينة  مرجعيَّة  إىل  يحيل  ال  الرَّمز  أّن  ذلك   .)
الّنص  أرسار  الوقوف عىل  يف  القارئ  تكلّل جهد 
إنَّه  بذاته،  قائم  مستقل  بناء  هو  ا  وإمنَّ بالنَّجاح 
الرّاهن  للموجود  تجاوٌز  دامئة،  بداية  ابتكار، 
عىل  »حجاباً  جعله  مامَّ  آخر  وجود  عن  وبحُث 
أن  املرموز  التعبري  هذا  شأن  من  إذ  الّداللة، 
تيَّار الوعي املتّصل  يُحدث يف مجرى الخربة ويف 
بيل  والسَّ األََمَم  الطَّريق  عن  انحرافاً  باألشياء، 
 املبارش الذي ألفنا أن نتَّصل باألشياء من خالله« )
من  مبسحة  ويف  الصُّ الخطاب  يصبغ  مام   ،)
مجال  هو  فيه  الرَّمز  منطلق  كون  الغموض، 
ألّن  الالّمنظور  هي  محطته  فيام  الحّس 
ور-  الصُّ منها  تتكوَّن  التي  والعنارص  »الجزئيات 
العينّي  الواقع  من  مجتلبة  املتصّوفة-  عند 
تركيب  عن  الناتجة  الهيئة  ولكنَّ  املحسوس، 
الواقع«) هذا  يف  لها  شبه  ال  العنارص   هذه 

التعبري  يف  املعتادة  املعايري  تصّدعت  لذلك   ،)
وفي. شعر األمير عبدالقادر الجزائري أنموذجًا مز الصُّ ة المرجع في الرَّ إشكاليَّ
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ميزًة  وفية  الصُّ يد  عىل  الرَّمز  واكتسب  الرَّمزي 
ة التّصاله بعامل روحاين رحيب.  خاصَّ

جرساً  وفية-  الصُّ عرف  يف  الرَّمز-  كان  وملا 
بالالّمريئ واملريئَّ  بالغائب،  الحارَض   يوصل 
مشحوناً  جاء  فقد  الغيب.  بعامل  هادة  الشَّ وعاملَ 
الغياب  شساعة  تخترص  هائلة  تعبرييَّة  بطاقٍة 
لتكسبه  الحضور  ساحة  إىل  سحبه  عىل  وتعمل 
فالرَّمز  مشّفرة،  مرموزة  بلغة  عينياًّ  وجوداً 
باألشياء  والرُّجوع  املتباعد  تقريب  عىل  يعمل 
للُّغة  األوَّل  الينبوع  إىل  عوٌد   « إنَّه  أصولها،  إىل 
وتسميٌة  باملجاز،  املفعم  األسطوري  شكلها  يف 
عليه«) هي  ما  وعىل  كينونتها  يف   لألشياء 

ة وأنَّه اتّصل مبجال العرفان الَّذي تتضايف  (، خاصَّ
يف حرضته األضداد وتتصالح املتناقضات، مامَّ  يدفع 
معانيه  ليحّمله  )الرمز(  به  التَّوسل  إىل  ويف  بالصُّ
ومن ثّم فإنّ «ساحة اإليحاء يف الرَّمز قد اتّسعت 
 إىل حد استيعاب الّدالالت املتقابلة أو املتناقضة«)
( واملتوحدة يف الذات الصوفية، املجتمعة يف رحاب 
العبارة،  عنها  ضاقت  اتَّسعت  كلاّم  التي  الرؤيا 
ويف ملجأ للتَّعبري عنها إالّ الرَّمز ألنَّه  ومل يجد الصُّ
»الوسيلة الوحيدة للرؤيا املركبة التي تصل ما بني 
املايض والحارض واملستقبل، وتوائم ما بني اإلقليمّي 
والعام  الخاّص  بني  ما  واإلنسايّن ومتزج  والقومّي 
املركّبة«) والّدالالت  املتعّددة  املعاين  جدل   يف 

املفاهيم  تلك  بني  قطيعة  أو  تنافر  دون   )
املتعارضة.

هاماًّ  نصيباً  ألنفسهم  وفية  الصُّ اقتطع  وقد 
إطار  يف  فهمها  املتلقي  اعتاد  التي  الرُّموز  من 
باملرأة  تتعلَّق  التي  تلك  ذلك  من  املعتاد،  افقه 
كر  السُّ  ( وثنائيَّة  وبالخمرة  الغزل  وبشعر 
القدمية  دالالتها  من  أفرغوها  حيث  حو(  والصَّ

أبرز  »هم  وفية  فالصُّ جديدة،  بأخرى  وشحنوها 
الّشعر  يف  اللُّغوي  التَّشفري  إعادة  مارس  من 
الحسيَّة  األوىل  الّدالالت  نزع  طريق  عن  قدمياً، 
الجنس  مبجاالت  تتّصل  لكلامت  والدنيويَّة 
أنساق  يف  إلدراجها  الّنفس  وحاالت  والخمر 
وعاملهم«) مبواجدهم  مرتبطة  جديدة   رمزيَّة 
مبحتويات  القدمية  القوالب  استعملوا  حيث   ،)
الرُّوحية  فضاءاتهم  معني  من  تَعبُّ  جديدة 

فافة. الشَّ

الرمز الصويف عند األمري عبدالقادر:

من  سلفه  نهج  القادر عىل  عبد  األمري  سار  وقد 
أسلوب  اآلخر-  –هو  باصطناعه  وذلك  وفية  الصُّ
من  اللَّطيف  عن  للتعبري  »موافقه«  يف  الرّمز 
املتلقي.  من  مراده  ولتقريب  الرُّوحيَّة،  مباهجه 
اإلنسانيَّة  ورة  الصُّ عن  رمزيَّة  بطريقة  عرّب  حيث 
ومركباتها بدءاً بالرُّوح ووصوالً إىل الجوارح. فقد 
الّروح  وإىل  باملدينة،  اإلنسانية  ات  الذَّ إىل  رمز 
الخليفة  القلب مبوضع األمر من  بالخليفة، وإىل 
إىل  رمز  ثم  األحكام،  ونفوذ  الخطاب  ومحل 
الّدماغ باملنتزه العجيب وجعله يف مقام رفيع من 
الخليفة يف املدينة اإلنسانيَّة، وجعل يف ذلك املنتزه 
طاقات ترمز إىل العينني واألذنني واألنف والفم. 
وأقام خزائن ثالث يف الدماغ حيث ترمز األوىل إىل 
الخيال وهي أوسعهن الحتوائها عىل أمور عظام 
من خرق للعادات فيها »توجد املحاالت العقليَّة 
كقيام األعراض بأنفسها وحياتها ألنفسها ونطقها 
وإيراد الكبري عىل الصغري مع بقاء الكبري عىل كربه 
ووجود  الجامدات  وتكلم  صغره،  عىل  والصغري 
الضدين... واجتامع  مكانني،  يف  الواحد  الشخص 
 وغري ذلك مامَّ ال يُتصوَّر وقوعه يف هذا العامل«)

(، وترمز الخزانة الثانية إىل الفكر الذي إليه يعود 
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أمر الخياالت، فيقبل الصحيح منها ويرد الفاسد، 
أّما الخزانة التَّالية فرمز بها إىل الحفظ أو الذاكرة.

وملّا كان أمر الخليفة ال يستقيم إالّ بوجود وزير، 
فقد رمز األمري بالوزير إىل العقل الذي يستقبل 
–هو  يصدر  ثم  الكيّل(  الرُّوح   ( الخليفة  أوامر 
بدوره- األمر إىل ) الرُّوح الجزيئ( ورمزه الكاتب 
بالكتابة عىل لوح النفس، ومن ثّم  ويعطيه إذناً 

يخرج ما حصل يف لوح النفس عىل الجوارح.

ورة اإلنسانيَّة،  هكذا تخيّل األمري عبد القادر الصُّ
من  املجرّدات  تلك  عن  للتَّعبري  رموزه  واستمدَّ 
الواقع الحيّس من مدينٍة وخالفٍة ووزارة وكاتٍب 
ورة كام رآها  والخطاطة رقم )1( توّضح تلك الصُّ

األمري.

أمَثلة النموذج األنثوي:

الغزيّل  املعجم  األمري بعض مفردات  استعار  كام 
حبّهم  عن  عرّبوا  الّذين  املتصّوفة  كّل  غرار  عىل 
عىل  وعملوا  الحسيَّة،  الغزل  بألفاظ  اإللهي 
املرأة،  يف  املتجسد  األنثوي  النَّموذج  أَْمثَلْة 
رمز  فارتبط  املقامات  أعىل  إىل  بها  َسَمْوا  حيث 
اإللهي  الحّب  عن  »بالتَّعبري  خطاباتهم  يف  املرأة 
مأخوذٍة  وبأساليب  اإلنسانيَّة  العواطف  بلغة 
وجدانيَّته  يف  منه  العفيف  الغزل  شعر  من 
( وشهوانيَّته«  حسيّته  يف  يح  والرصَّ ومثاليَّته، 

 
االستعامل  عن  الغزيل  رمزهم  يف  خارجني   )
التواصل  يف  إشكاليَّة  عنه  ترتب  ماّم  املألوف 
هذه  مثل  بأّن  منهم  الكثري  اتّهام  إىل  ّ«أّدت 
ا هي ألفاظ دنيويَّة وجسديَّة بحتة«)  األلفاظ إمنَّ
والوجد  والهجر  والضنى  كالعشق  ألفاظاً  ألّن   )
والتذلل... وغريها هي من صميم الغزل العذري، 

يقول األمري عبد القادر: )(

أَْوقَـــاُت َوْصلُكُم عيـــــــــــٌد َوأْفـــــــَـراٌح  
يَا َمْن ُهُم الرُّوُح يل َوالرَّْوُح َوالرَّاُح  

َوَخَفَقْت   يَا َمـــْن إَذا اكْتََحلَْت َعيْني بطَلَْعتهمْ 
  يف ُمَحيَّا الُحْسن تَرْتَـــاُح

ٍء بَـــــــَدا    فََمــــا نَظَرْت أَبَــــداً إىَل َشْ
إالَّ َوأَْحبَاُب قَلْبي ُدونَــــه الَُحــــــــوا  

فَــــــالَ    نَظَرُْت ُحْسن الَّذي الَ ُحْسن يُْشبُهُه  
يَُروُق لَقــــلبي بَْعد َمـــــــــالُّح  

ٍء ألَْعَجبَني     لَْو كُْنُت أَْعَجُب مْن َشْ
َصرْبُ املُحبّنَي َما نَاُحوا َوالَ بَاُحوا  

أُريــــــُد كَتْــــَم الهــــََوى حيناً فَيَْمَنُعني   
اُح تََهتُّيك كَيَْف الَ َوالُحـــــبُّ فَضَّ  

َهَوى املُحّب لََدى املَْحبُوب أَيَْن ثََوى   
يَرْتَاُح َمْهاَم تَُهبُّ مْنــــــــَها أَْرَواُح  

أُديرَْت  أََوّد طُـــــــوَل اللّلَّيايل أَْن َخلَْوُت بهمْ َوقَْد 
أَبَاريـــــــٌق َوأَقْـــــــــَداح

إنَّها واحدة من قصائد الغزل الصويف الَّتي نظمها 
ْهَرَورْدي  السُّ الدين  شهاب  منوال  عىل  األمري 
اإللهّي  الحّب  عن  األمري  ث  تحدَّ وفيها  املقتول، 
وصل  ذلك  من  حسيَّة  مبصطلحات  إليه  رامزاً 
شوٍق  من  دونه  وما  ورؤيته،  ولقياه  الحبيب 
الطوال  الحرمان  ليايل  ووصف  وضًنى،  وحننٍي 
الحقيقة  أرسار  عىل  املحبنّي  صرب  من  والتَّعجب 
قدرتَه  فاق  الذي  حبّه  كتم  عن  وعجزه  اإللهيَّة 

رب فافتضح أمره. عىل الصَّ

يرتكه  الذي  األثر  عظيم  إىل  وفيَّة  الصُّ تنبّه  لقد 
عرب  رسالتهم  مترير  فحاولوا  امللتقي  يف  الغزل 
الغزل  حدود   « بتجاوزهم  وذلك  القناة  هذه 
ال  بالغزل  الطاغي  ولعهم  أّن  ويبدوا  العذري، 
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املتلقي،  دواخل  نحو  معرباً  لجعله  بل  لذاته 
فإذا اطأمن لحالوة الّنص وجامل النَّسيب أدخل 
وفية  الصُّ أفكاره  بعض  مقطوعته  يف  الشاعر 
الحّب  ألفاظ  أنَّ  ذلك   ،)1(» اإللهيُّ الحبُّ  السيام 
للتَّعبري  الوسائط  أقرب  هي  الحيّسّ  العاطفّي 
وفية يف حبهم اإللهّي » ملا بني  عن أحوالهم الصُّ
وفية  الصُّ أغلب  زعم  كبري حتى  الحبَّنْي من شبه 
أّن الحبَّ اإلنساينَّ إن هو إالّ حبٌّ صوريٌّ أريضٌّ 
«)2( لذلك كانت املرأة- يف  لحبٍّ حقيقيٍّ سامويٍّ
وفية-رمزاً للحكمة العرفانيَّة وللحقيقة  عرف الصُّ
اإللهيَّة، ألنَّ »املرأة من حيث ما هي امرأة مظهر 
مرتبة  ،و  اإلمكان  مرتبة  هي  االنفعال،و  مرتبة 
ف الباذخ، واملجد الرَّاسخ، فإنَّه  االنفعال لها الرشَّ

لوالها أي لوال مرتبة االنفعال وهي مرتبة اإلمكان 
والقبول لتأثري مرتبة الفعل وهي مرتبة األلوهة، 
وال  أثٌر،  األلوهة  ألسامء  ظهر  ما  األسامء،  مرتبة 

ُعرف لها خرٌب«)3(

وفية بالجوهر األنثوي، واستلهموا  لقد تسامى الصُّ
املعجم الغزيل بعد أن عجزت العبارات املعتادة 
ما  تذوُّق  املعرفة يف   « ألّن  عن وصف وجدهم 
كّل  من  أقوى  التَّجيل  نور  من  التَّصوُّف  اكتنف 
املعاين  للطافة  الرّمز  إىل  لجأوا  لذلك  تعبري«)4(، 
العرفانيَّة، واستعاروا األساليب الغزليَّة لقوة أثرها 
ملناسبتها  أخرى  املتلقي من جهة، ومن جهة  يف 
ويف العاشق املحّب املتفاين يف ربّه ألّن  ملقام الصُّ
الَّتي  التَّصوُّف  رسالة  مع  تتجاور  الغزل  »رسالة 



179

وهذا  بالله،  املتصّوف  عالقة  تجسيد  عىل  تقوم 
املحّب  بشعور  املتصّوف  فيه  يلتقي  التجاور 
يعني  ال  التجاور  ذلك  أنَّ  عىل  املتغزّل«)5( 
املشابهة أو املقايسة بني التَّجربتني بقدر ما يُعدُّ 
من  واملتلقي  ويف  الصُّ بني  االنتظار  آلفاق  تقريباً 
الغزل  قراءة  عند  متعة  األخري  هذا  بلوغ  خالل 
كانت  التي  القلق  عنارص  عن  بعيداً  ويف  الصُّ
تشوب الخطاب العرفاينَّ ومتعن يف كرس االنتظار 

وتعطيل عملية التواصل بني طريف الرّسالة.

التي تفرتض ميالً إىل  البرشيَّة  النَّفس  إّن طبيعة 
كّل ما ميسُّ العاطفة وما يحرّك املشاعر هي التي 
دّعمت التواصل، ذلك أنَّ الجامل يثري يف النَّفس 
جاملياًّ  فضاًء   « بوصفها  واملرأة  إيجابياًّ  انفعاالً 
اإللهي  الجامل  وآثار  تجليَّات  ويفُّ  الصُّ فيه  يشهد 
ويف  الصُّ عذاَب  –كرمز-  احتوت  قد  املطلق«)6( 
يف حنينه إىل أصله، واحتضنت اغرتابه باعتبارها 

ويف عىل الرُّجوع إليه. رحامً يعمل الصُّ

ويفُّ أن ال وجود له أبدع ماّم كان  لقد أدرك الصُّ
عليه، لذلك سعى إىل البحث عاّم كان عليه قبل 
استغرقه  قد  بحثه-  مسرية  وهو-يف  يكون،  أن 
الجوهر  يف  وجد  حيث  حنينه  واحتوى   ، الحبُّ
األنثوي معادالً للحقيقة التي ينشدها، ألنَّ األنثى 
الذي  األصل  إىل  ترمز  والرّحم  الرَّحم،  إىل  تحيل 

ويفُّ. يحنُّ إليه الصُّ

لذلك اعتمد الرَّمز الغزيّل يف التَّعبري عن أحواله، 
ورّد  اإللهي  التَّجيل  مستوى  »إىل  باملرأة  وسام 
الجامل األنثوي إىل الجامل العايل املطلق الذي ال 
تعنّي له يف نفسه والذي تخلل التعيّنات الجميلة 
الوحدة  حيث  من  عليه  هو  ما  عىل  بقائه  مع 
اق  العشَّ قصص  كّل  سحبت  كام  واإلطالق«)7(، 
تحوَّلت  حيث  الرُّوحانيَّة،  أجوائه  إىل  العذرينّي 

معشوقاتهم  إىل رموز للحقائق اإللهيَّة.

إىل  ويف  الصُّ يتوق  التي  اميَّة  السَّ املحبوبة  إّن 
املشهودة  كونها«  الحقيقيَّة،  املعرفة  وصلها هي 
ذون  ألهل الشهود، وهي التي يتغزَّلون بها ويتلذَّ
بحديثها يف أسامرهم وهي املعنيَّة عندهم بليىل 
بالرشب  بالخمر،  عنها  املكنى  وهي  وسلمى 
بالربق  و  مس،  الشَّ و  النور  و  النار  و  الكأس،  و 
با واملنازل والرُّسوم والرُّىب، وهي نهاية  ونسيم الصَّ

ائرين، وغاية مطلوب العارفني«)8(. سري السُّ

العذري  الحّب  ة  قصَّ إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 
بعداً  العامريَّة  ليىل  فيها  اتّخذت  الّتي  املشهورة 
ألنَّ  لله  مطلقاً  عينياًّ  »رمزاً  غّدت  حيث  صوفياًّ 
وأصبح  وحده«)9(،  بالحّب  يتمُّ  ويف  الصُّ االتّحاد 
قيس »رمزاً للمتصّوف الَّذي يبحر بروحه يف دنيا 
الله ويبلغ حالة مشاهدة للّذات اإللهيَّة ثم فناء 
الحبَّ  أّن  ذلك  الكربى«)10(.  الله  ذات  يف  كيّل 
األريضَّ ما هو إالّ درجة يرتقي من خاللها املحّب 
املجنون  وقيس  اموي،  السَّ الحب  مدارج  إىل 
الواردات  عليه  قويت  الذي  العارف  إالّ  هو  ما 
اإللهيَّة، وما قصة حبّه إالّ »إرهاصاً مبكراً ملا شاع 
وفية من أحوال الوجد والفناء والذهول  عند الصُّ
رمز  شحن  ثّم  ومن  والجنون«)11(،  واالستغراق 
املرأة املعشوقة بدالالت جديدة تتجاوز ما اعتاد 
عليه املتلقي ألشعار الغزل العفيف منه واملاجن 
وقالبها  الحيس  إطارها  عن  تخرج  ال  معان  من 

املادي.

ويف هي يف جوهرها محنة  الصُّ وملّا كانت محنة 
الحّب  عاطفة  عن  يعرّب  أن  حاول  فقد  اللُّغة، 
اإللهّي بألفاظ العّشاق العذريني، ليكسب معانيه 
ويّف  تلك وجوداً لغوياًّ يحمل رسالة روحيَّة يعدُّ الصُّ
الرّمز  باصطناعه  وذلك  أدائها،  عىل  ملزماً  نفسه 
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الباطنيَّة، حيث طّوع  للتَّعبري عن معانيه  الغزيل 
وهيّأها  والعذري  املاّدي  بشقيه:  الغزل  ألفاظ 
وفية بأن أفرغها من دالالتها  الحتواء مقوالته الصُّ
ورة تكون  القدمية، يقول يونغ:«إّن الكلمة أو الصُّ
معناها  من  أكرث  هو  ما  عىل  تدل  حيث  رمزيَّة 
أن  من  أوسع  باطني  جانب  لها  ويكون  املبارش، 
يأمل  أن  أو  تاماًّ،  تفسرياَ  يفرّس  أو  بدقة  يحّدد 
ا  ويف إمنَّ املرء بتحديده أو رشحه متاماً«)12(، والصُّ
والَّذي  الالَّمتناهي  العرفايّن  املجال  من  يغرتف 
تقف أمامه األلفاظ قارصة ما مل تكتسب خاصيَّة 

رمزيَّة إيحائيَّة.

رمزية الخمرة عند األمري:

ويف  الصُّ بها  استعاذ  التي  العرفانيَّة  الرُّموز  ومن 
الخمري  الرَّمز  يظهر  العاديُّة،  اللُّغة  قصور  من 
حو،  ويف من ذلك: الصَّ مبصطلحاته يف الخطاب الصُّ
الحانة،  القدح،  اإلبريق،  الّدن  العرص،  كر،  السُّ
الكأس، الرّاح، الساقي....يقول األمري عبد القادر: 

 )13(

فَيَرَشُب كأْساً رْصفَُة مْن ُمَداَمٍة    
فَيَا َحبََّذا كَأٌْس َويَا َحبََّذا َخْمٌر   

فاَلَ َغْوَل فيَها َوالَ َعْنَها نَزْقـَـــــة   

َولَيَْس بَها بَرٌْد َولَيَْس بَها َحــــرٌّ   

َوالَ ُهَو بَْعَد املَزْج أَْصَفر فَاقــــٌع   
ــر َوالَ هو قَبَْل املَزْج قَاٍن ُمَحمَّ   

إنَّها خمرة روحية ترمز إىل العرفان، وال تتَّخذ لها 
أوصاف الخمرة املاديَّة، ويقول:)14(

  َويف َشّم ريحَها بََذلَْنــا نُُفــــوَسَنــا   
فََهانَـــْت َوَهاَن كُّل َشء لَـُه قَـْدُر  

َوملَْنا َعن األَْوطَان َواألَْهل ُجملـــــــة       

فاَل قَارَصات الطُّرف َعنَّت َوال قرَْصُ  

َوائب غلَْمـــــانٌ               َوال َعْن أَْصَحاب الذَّ
ـرَائب َوالنَّحـْــــــُر َمالَعبهـم مـــن التَـّ  

 َهَجرْنَا لَها األَْحبَاب َوالّصحب كلّهـم   
فاََم َعاقََنـا َزيْـــٌد َوالَ َراَعَنـا بَْكـــُر  

الخمرة  تلك  سبيل  يف  روحه  ويف  الصُّ بذل  لقد 
الروحية، والَّتي عرّب عنها بلغة الخمريني بعد أن 
كران  ارشبها معانيه العرفانيَّة، ملا بني العارف والسَّ
األسباب  الحالة واختالف يف  التقاء يف  نقاط  من 
ذلك أّن األوَّل يسكر بفعل مواجيده وأحواله، إنّه 
ُسْكٌر بخمرة معنويَّة مجالها خطرات الرُّوح وما 
إثر  وظهوٍر  وخفاٍء  وبسٍط  قبٍض  من  لها  يحدث 
تنزُّل الواردات اإللهيَّة فيام يْسكر الثَّاين بالخمرة 

املاديَّة.

التَّعبري  الرَّمزي يف  ويف إىل األسلوب  الصُّ إّن لجوء 
عن مواجده، هو تأكيد عىل عجز اللُّغة املبارشة 
حيث  املجرَّدة،  الرُّوحيَّة  الفيوضات  تلك  أمام 
تجاوز  عىل   - تأوييلٍّ نشاط  يف   – ويف  الصُّ يعمل 
الظَّاهر املادي للرُّموز املعتَمدة والبحث يف باطن 
يف  رغبًة  املقصودة،  الرُّوحيَّة  املعاين  عن  اللُّغة 
التَّسرتُّ عىل تجربته، وغريًة منه عىل أرساره، خوفاً 
التَّصوف  تُدين  ما  كثرياً  الَّتي  التَّلقي  سلبيَّة  من 

فكرًة وتجربًة ولغًة.

خامتة:

وفية عن الفهم، فإّن  ولنئ استعصت التَّجربة الصُّ
القارئ ألّن  إىل  نقلها  استحالة  يدل عىل  ذلك ال 
اإلنسانيَّة مشاعر دفينة  النَّفس  يثري يف  التَّصوف 
تسكن أعامقها وتوقظ فيها ميالً روحياًّ غافياًّ ما 
ٍه صويفٍّ، إنَّه  هو يف الحقيقة إالّ إرهاصاً أولياًّ لتوجُّ

تعاطٌف قبيلٌّ وخفيٌّ مع تلك املعاين العرفانيَّة.

لكن انشغال النَّفس بالواقع اليومي وانجذابها –
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ة إيقاظ  القرسي- إىل كل ما هو أريض، يجعل َمهمَّ
تتأزَّم  ثّم  ومن  صعبة.  األعامق  يف  الهاجع  ذلك 
املتلقي  وبني  روحياًّ  الّسافر  ويّف  الصُّ بني  العالقة 
والجوهر  اللُّب  إىل  الوصول  مادياًّ، ألنَّ  املشمول 
يقول  للقشور،  مستّمراً  تحطيامً  يستدعي 
التَّوحيدي:« اعلم أنَّك ذو لّب واحد، وذو قشور 
كثرية، وتنقيتك من قشورك صعٌب، وقيامك بلبّك 
هو  يتمَّ  أن  يجب  الذي  األََمم  واألمر  أصعب، 

ط1،  العرب،  عند  النص  استقبال  املبارك:  محمد   1
بريوت،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة 

1999.ص:140.
عند  الشعري  الخطاب  سيميائية  حبّار:  مختار   2
ع.2،  وهران،  الحداثة،  تجليات  مجلة  الصوفية، 

1993، ص:50.
املواقف، ج2، ص:744.  3

تقديم:  الحكم،  فصوص  عريب:  بن  الدين  محي   4
أنطوان موصيل، د ط، موفم للنرش، 1990، مقدمة 

.x :الكتاب، ص
آمنة بلعىل: تحليل الخطاب الصويف يف ضوء املناهج   5
االختالف،  منشورات  ط1،  املعارصة،  النقدية 

الجزائر، 2002.، ص:60.
املرجع نفسه، ص:70.  6

الصوفية،  عند  الشعري  الرّمز  نرص:  جودة  عاطف   7
ص:175.

تنقيتك قرشاً بعد قرش حتَّى إذا وصلت إىل القرش 
لبُّك  ليبقى  وُسسته  عليه  أشفقت  للّب  الحافظ 

مصوناً يف قرشك« )15(.

باطن  يف  قابعٌة  ويف-إذن-  الصُّ لنداء  االستجابة 
ذلك  انتباه  حني  إىل  ُمرَْجأَة  هي  ا  وإمنَّ النَّفس، 
ألغاز  لفك  وتهيُّئه  للتَّقبُّل،  واستعداده  الباطن 
عىل  والوقوف  رموزه  عن  والكشف  الخطاب 

معانيه يف جاللها الرُّوحي املرشق.

املواقف، ج1، ص:220.  8
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الهند  يف  العربية  الطباعة  ظهرت  قد          

كانت  ولكنها  واألردية  الفارسية  الطباعة  مع 
بعد  فقط،  الدينية  الكتب  بطباعة  محصورة 
باصدار  الهنود  العلامء  اهتم  قليل  وقت 
املجالت والجرائد العربية حتى صدرت باللغة 
العربية جريدة باسم »النفع العظيم ألهل هذا 
اإلقليم« سنة  1871من مدينة الهور وتعترب 
وكانت  الهندية.  القارة  يف  عربية  أول جريدة 
اللغة  انتشار  يف  واضح  أثر  الجريدة  لهذه 
الجريدة ظهرت  لهذه  تبعا  الهند،  يف  العربية 
يف الهند جرائد ومجالت يف اللغة العربية منها 
“البيان”  وجريدة  الصدور”  “شفاء  جريدة 
وجريدة “الهالل” وجريدة “الجامعة” ومجلة” 
الضياء” ومجلة “ثقافة الهند” ومجلة “البعث 
التي  الجرائد  هذه  معظم  ولكن  اإلسالمي” 
صدرت باللغة العربية انقطعت عن صدورها 
بعد سنوات قليلة بسبب الظروف االقتصادية 
والسياسية، أما مجلة “البعث اإلسالمي “التي 
محمد  موالنا  برئاسة  سنة1955  صدرت 
موالنا  الدكتور  زميليه  مبساعدة   الحسني  
سعيد األعظمي الندوي ووقف نفسهلخدماتها 
ال  العربية  الصحافة  مجال  يف  شهرية  وجعلها 

يف  الحسني   محمد  قال   وقد  تصدر.  تزال 
نالت  كام  “تنال  إصدارها  ووقت  يومها  أول 
الضياء اإلعجاب والتقدير يف األوساط العلمية 

واألدبية”(1). 

مجلة » البعث اإلسالمي« ونظريتها

مجلة » البعث اإلسالمي« أعظم مجلة يف تاريخ 
العربية،  البالد  ويف  الهند  يف  العربية  الصحافة 
العربية  باللغة  تعتني  دار  أعظم  من  وتصدر 
وآدابها يف الهند وهي دار العلوم ندوة العلامء)2( 
التي اشتهرت بواحة اللغة العربية يف الهند، انشأ 
األستاذ محمد الحسني هذه املجلة العربية ورأس 
ويشرتك  وكتابها  العربية  اللغة  أدباء  تحريرها 
فيها ببحوث الشخصيات الكبرية وأصحاب الفكر 
والعلامء الكبار من سائر البالد اإلسالمية. عندما 
1955م،  سنة  اإلسالمي  البعث  مجلة  نرشت 
فانترشت يف أكرث بقاع الهند  التي ما كانت تعرف 
الصحافة، وال تعلم أهميتها وال تدري دورها يف 
الحياة اإلنسانية. وساهمت يف الصحافة العربية 
الهندية منذ سنة 1955م وصارت سفريا وترجامنا 
لندوة العلامء بخدمات جليلة يف ميدان الصحافة 
البعث  مجلة  عرفت  الحقيقة  ويف  العربية. 

مجلة »البعث اإلسالمي«وإسهامات 
محرريها في تطور الصحافة العربية 

في شبه القارة 
شبانة. ن 

 باحثة الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة كيراال          

مجلة »البعث اإلسالمي«وإسهامات محرريها في تطور الصحافة العربية في شبه القارة
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اإلسالمي  منذ نحو نصف قرن يف جميع األوساط 
العربية  الدول  يف  واألكادميية  واألدبية  العلمية 
مجلة  تعالج   التي  واملوضوعات  واإلسالمية. 
البحوث  خاصة  جدة،  عديدة  اإلسالمي  البعث 
والكتابات العلمية واملوضوعات األدبية بأساليب 
اإلسالمي  البعث  مجلة  ونالت  واإلبداع.  الحجة 
وأصبحت  وغريها  العربية  البالد  يف  حسنا  قبوال 
أشهر املجالت الصادرة من الهند باللغة العربية، 
مشاكلها  وتحل  اإلنسانية  القضايا  تعالج  ألنها 
التي تهب  الهدامة والعواصف  الحركات  وتقاوم 

ضد اإلسالم واملسلمني يف كل األحيان

الهدف يف إنشاء مجلة البعث اإلسالمي

يف بداية القرن العرشين صدرت عن ندوة العلامء 
مجلة الضياء يف عام  1932 تحت إرشاف  العالمة 
السيد سليامن الندوي)3( ، واستمرت صدورها إىل 
جمود  هناك  وكان  احتجبت،  ثم  سنوات  أربع 
يف مجال الصحافة. فأسس األستاذ السيد محمد 
سنة  األديب  املنتدى  بإسم  جمعية  الحسني)4( 
البارزين  العلامء  من  عدد  إليها  وانضم  1954م 
يف ندوة العلامء وقد كانوا يجتمعون مرة يف كل 
وأعاملهم  مقاالتهم  يقدمون  كانوا  أسبوع حيث 
وهناك  مناقشات    حولها  تجري  ثم  اإلنشائية 
رضورة  الحسني  محمد  الشيخ  عليهم  عرض 
عبد  السيد  والده  فاستشار  عربية،  مجلة  إنشاء 
العيل مدير ندوة العلامء وقتئذ فواقفه وشجعه 
الندوي  عيل  الحسن  أبو  الشيخ  عمه  ذلك  عىل 
وهو الذي اقرتح اسمها »البعث اإلسالمي« وكان  
أعضائه   من  األعظمي  الرحمن  سعيد  األستاذ 
للبعث  األول  العدد  ظهر  القيمة  وبجهودهم 
اإلسالمي يف شهر أكتوبر سنة 1955م وقد أعلن يف 
أول نرشها الهدف األول الذي تسري عليه املجلة 

يقول :« إنها ليست مجلة كبعض املجالت األدبية 
يف القاهرة وبريوت تلعب وتلهو باألدب وتبعث 
الغرب  أعالم  بحمد  وتسبح  والحىص  بالخزف 
واإلطراء  املدح  صناعة  تحسن  وال  لهم  وتقدس 
والتزلف إىل امللوك واألمراء إنها مجلة ذات دعوة 

وذات عقيدة وذات مبدإ وذات رسالة)5(.

مزايا مجلة  البعث اإلسالمي

وهي  كثرية  خصائص  اإلسالمي  البعث  وملجلة  
وسيلة  وأصبحت  اإلسالمية  الدعوة  حال  لسان 
الذين  الدعاة  للدعوة اإلسالمية وربت جيال من 
الجديد.وقدعالج  اإلسالمي  بالفكر  اعتصموا 
كوسيلة  ال  ديني  كواجب  الصحافة  أصحابها 
مواضيع ساخنة عن  ولذا نرشت  األموال.  لجمع 
اإلضطرابات الطائفية يف الهند أو يف بعض البالد 
العربية واإلسالمية. وتكون كتابتها يف أسلوب قوي 
بالتزام آداب الصحافة العرصية، ويؤيد  حديث، 
اإلخوان  مثل  الصالحة  اإلسالمية  الحركات  عن 
املسلمني يف البالد العربية ودعمها ونرش فكرها، 
العربية  البالد  بشؤون  املجلة   هذه  وتعتني 
القيمة  البحوث  وتعالج  عليها،  والتعليق  خاصة 
التي التزال تصدر بللغتني األردية أو اإلنجليزية 
وال يطلع عليها القارئ العريب بسبب اللغة. ومن 
أهم  خصائص مجلة البعث اإلسالمي أنها تصدر 
اىل  وتصل  هذا  يومنا  إىل  بدايتها  منذ  مواظبة 

القراء قبل املوعد. 

مجلة » البعث اإلسالمي« والعامل العريب

عندما صدرت مجلة البعث اإلسالمي نالت قبوال 
العربية.  البالد  يف  املثقفة  األوساط  يف  وترحابا 
فتوسع نطاق توزيعها إىل سائر البالد العربية من 
جزيرة العرب ودول الخليج وبالد الشام والعراق 
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العربية،  باللغة  الناطقة  األفريقية  البالد  وسائر 
كام تتناقل منشوراتها أهم دوريات البالد العربية 
مثل الدعوة القاهرية واملجتمع الكويتية واملنهل 
اإلنتاج،   بتقديم  رشفها  وقد  وغريها،  السعودية 
البالد  يف  اإلسالمي  الفكر  رواد  من  كثري  ولها 

العربية.

خدمات مجلة  البعث اإلسالمي

آفاق  يف  اإلسالمي  البعث  مجلة   خدمت  قد 
اإلسالمية  األمة  إىل  دعوة  تحمل  وهي  الصحافة 
ووجهت دعوتها إىل الشباب املسلم بالخصوص، 
وقد نالت املجلة قبوال يف أوساط الشباب ألسلوبها  
عن أوضاع املسلمني، ولعبت دورا هاما يف النهضة 
الدينية يف األمة اإلسالمية إىل جانب نرشها دعوة 
نرشت  اإلشرتاكية،  والفلسفة  العربية  القومية 
كلامت قيمة عن مواضيع حية التي كانت األمة 
اإلسالمية بحاجة إليها، مثل الجهاد يف سبيل الله، 
اإلسالمي،  واالقتصاد  للدين،  الشامل  والتصور 
وتدوين الفقه اإلسالمي، والسرية النبوة وغريها، 
أرض  العريب يف  الذوق  تعميم  كبري يف  لها فضل 
العربية   الصحافة  مجال  يف  الرائدة  وهي  الهند، 

يف الهند.

ومجلة  الحسني  محمد  السيد  األستاذ 
البعث اإلسالمي

بارز  وكاتب  جدي  ومفكر  معروف  عامل  هو 
القرن  يف  الهند  شهدته  الذي  ممتاز  وصحفي 
نذروا  الذين  العلامء  أحد  من  ويعده  العرشين. 
أنفسهم للدفاع عن ثقافة األمة اإلسالمية الهندية 
وحضارتها وأدبها وتاريخها، ويعد محمد الحسني 
ولد  العربية.  الصحافة  تطوير  حركة  قواد  من 
األستاذ السيد محمد الحسني بن السيد الدكتور 

عبد العيل الحسني  عام 1935م  يف مهد العلم 
الحسني وجده  العيل  عبد  الدكتور  والرشفوالده 
أبو  العالمة  وعمه  الحسني  الحي  عبد  العالمة 
الحسن عيل الحسني الندوي فنشأ وترىب محمد 
عىل  الحسن  أيب  عمه   إرشاف  تحت  الحسني 
الحسني الندوي رحمه الله   وكان له أثر عميق 
بيني  الصلة  يف تكوين شخصيته كام يقول: »أن 
واألستاذ  باإلبن  األب  الحسني صلة  وبني محمد 

بالتلميذ«.)6(

دوره يف الصحافة العربية 

يف  العربية   الصحافة  مجال  يف  حياته   بدأ  قد 
املقاالت  كتابة  فتبع طريقة عمه يف  صغر سنه، 
املوضوعات  شتى  حول  مقاالت  كتب  أنه  كام 
اإلسالميّة الدعوية والفكرية والعلميّة التي وضح 
فيها فضل اإلسالم وقيمة الحضارة اإلسالمية.  ويف 
معظم املقالت التي كتبها األستاذ محمد الحسني 
نراه ينتقد الحضارة الغربية نقدا عنيفا كام يقول 
مقاالت  عن  الندوي  عيل  الحسن  أبو  الشيخ 
التأمل  إىل  تدعو  »فإنها  الحسني  محمد  السيد 
جديدة  أفاقا  وتفتح  الفكرة  وتغذي  العميق 
للفكر اإلسالمي وتزود العاملني يف مجال الدعوة 
ووثائق  جديدة  ومعلومات  اإلسالمية   والفكرة 
وحقائق عن الحضارة الغربية«)7(. وبجانب هذا 
وتدريسا  دراسة  العربية  باللغة  األستاذ  اهتم 
الكبري  اإلسالمي  املفكر  ويذكر هنا عمه  وتأليفا، 
أبو الحسن عيل حسن الندي عن تأثري كتابته : » 
فصدرت هذه املقاالت يف أسلوب قوي ملتهب، 
هو نتيجة كل رصاع نفيس، رافقته قدرة بيانية، 
وقلم سيال رشيق، وثروة لغوية، وهذا األسلوب 
له قيمته يف ايقاظ الشعور ويف تحريك النفوس 
والعقول ومحاربة العدو وإعادة الثقة بصالحية 

مجلة »البعث اإلسالمي«وإسهامات محرريها في تطور الصحافة العربية في شبه القارة
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الرسالة واألمة واالعتزاز  بالقيم واملفاهيم)8(.

الشيخ الدكتور سعيد الرحمن األعظمي الندوي 

الدكتور سعيد الرحمن األعظمي الندوي يعد من 
العربية.   اللغة  البارزين يف  العلامء  أعظم هؤالء 
يف  ماهر  وصحفي  بارز  وكاتب  بارع  أديب  هو 
العامل   يف  الندوي  اشتهر  وقد  العربية.  اللغة 
مجلة  تنرشها  التي  القيمة  مبقاالته  كله  العريب 
وتعاليمه  اإلسالم  موضوع  يف  اإلسالمي  البعث 
ومبادئه. ولد األستاذ سعيد الرحمن األعظمي يف 
بلدة مئو)9( مبدينة أعظم كره يف والية أنرتابرديش 
14 مايو 1934م يف أرسة رشيفة عرفت يف الدين 
أيوب  موالنا محمد  املحدث  الشيخ  والده  وكان 
الصغار يف تربية صالحة  الندوي)01( كان األطفال 
مفتاح  مدرسة  إىل  به  والده  ويذهب  جيدة  
اإلسالمية  العلوم  مبادئ  تلقى  فهنا  العلوم 
والعربية وكان والده وأخوه الشيخ عزيز الرحمن 
التحق  األعظمي)11( يهتامن برتبيته وتعليمه، ثم 
بجامعة مفتاح العلوم وتخرج منها عام 1949م.
لندوة  العلوم  بدار  والتحق  لكناؤ  إىل  سافر  ثم 
العلامء يف عام 1952م، وأكمل منها دراسته العليا 
يف اللغة العربية وأدابها عام 1954م، واستفاد من 
الشيخ  العلامء السيام من سامحة  ندوة  أساتذة 
أيب الحسن عيل الندوي املرحوم، والشيخ املفتي 
الندوي،  عباس  الله  عبد  والشيخ  سعيد  محمد 
األديب«  »املنتدى  جمعية  يف  مهام  عضوا  وكان 
التي أسسها األستاذ محمد الحسني سنة 1954م، 
اإلسالمي  البعث  مجلة  تصدير  يف  له  ومساعدا 
منصب  توىل  ثم  1955م)21(،   عام  بدايتها  منذ 

الرئاسة بعد وفاته عام 1989م)31(

الشيخ  وعالقة  اإلسالمي  البعث  مجلة 
السعيد األعظمي بها

من  األعظمي  الرحمن  سعيد  األستاذ  وكان  
بدايتها حتى  البعث اإلسالمي منذ  أعضاء مجلة 
البعث  مجلة  يف  مسريته  الشيخ  بدأ  قد  األن، 
اإلسالمي كمدير التحربر فيها، وتعلم من األستاذ 
مجال  يف  واملنهج  الطريق  الحسني  محمد  سيد 
للشيخ نرشت يف  العربية  وأول مقالة  الصحافة 
العدد األول للمجلة بعنوان« الشاعر محمد إقبال 
الشيخ  كتب  افتتاحية  وأول  العرب«)41(  يناجي 
الثالث  املجلد  يف  هي  اإلسالمي  البعث  ملجلة 
األستاذ  وفاة  وبعد  عام«،  إىل  عام  من  بعنوان« 
السيد محمد الحسني تويل رياسة مجلة البعث 
اإلسالمي واستبقى حرارة املجلة وقيمتها واحتفظ 

بسامتها وخصائصها ووسع انتشارها بعون الله.

الشيخ سعيد األعظمي رائد الصحافة العربية يف 
الهند

الشخصيات  من  هو  الندوي  األعظمي  سعيد 
العلمية  األوساط  يف  اشتهرت  التي  الفريدة 
العربية  العربية بوجه عام ويف أواسط الصحافة 
بوجه خاص. أنه يؤدي دورا فعاال يف رفع مستوى 
افتتاحيات  الهند من خالل  العربية يف  الصحافة 
ويخدم  »الرائد«  و«كلمة  اإلسالمي«  »البعث 
فائقة  قدرة  وله  العريب،  واألدب  العربية  اللغة 
الصحافة.  مجال  يف  األديب  الذوق  تنمية  عىل 
وقد ساهم يف مجال الصحافة العربية منذ سنة 
 600 اإلسالمي  البعث  ملجلة  كتب  1952،وقد 
العربية يف ستني عاما  باللغة  أديب وفكري  مقال 
الشهرية 1250  النصف  الرائد  ولصحيفة  متواليا 
والبحوث  املقالت  عد  ما  تقدير  أقل  عىل  مقال 
التي  واملقاالت  األدبية،  للندوات  كتبها  التي 
واملفكرين  والفضالء  العلامء  وفاة  حول  كتب 

واملجددين.)51(
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السيد محمد واضح رشيد الندوي

بارع،  صحايف  الندوي  الرشيد  واضح  الشيح 
وأديب ماهر، ومرتجم قدير. وله اطالع تام عىل 
الفنون األدبيةهو أيضا من أحد األعالم الرائدين 
عام  ولد  وخارجها.   الهند  يف  العربية  للصحافة 
1935 يف تكيه كالن)61(  يف دائرة الشيخ علم الله 
الحسني  أيب  العالمة  أخت  ابن  هو   . الحسني 
عيل الندوي واألخ الشقيق للشيخ محمد الرابع 
املدرسة  يف  البدائية  الدراسة  وتعلم  الحسني. 
اإليتدائية برايئ بريل كاألطفال اآلخرين، ثم دخل 
بجامعة ندوة العلامء حيث تعلم اللغة العربية 
ونال شهادة العاملية والتخصص  يف األدب العريب 
وتخرج منها سنة 1952م، ثم التحق  يف جامعة 
يف  الليسانيس  بشهادة  وفاز  اإلسالمية  عليكراه 
الكبار سامحة  أساتدته   ومن  اإلنجليزية.  اللغة 
العالمة أبو الحسن عيل الندوي واألستاذ محمد 
البلياوي  الحفيظ  عبد  واألستاذ  الندوي  ناظم 
العربية  للغة  حبه  فيه  غرسوا  الذين  .وهم 

وشجعواه للكتابة يف الكتابة باللغة العربية.

دوره يف الصحافة العربية الهندية

العربية  الصحافة  مجال  يف  بارز  دور  وللشيخ 
يف  ممتاز  أسلوب  وله  بدايتها،  منذ  الهندية 
للقضايا  سياسيا  تحليال   يقدم  فهو  الصحافة 
اإلسالمية من منظور اإلسالم. وال يبدو من كتابته 
وتعاليمه  اإلسالم  إال  يعرف  ال  ديني  أنه شخص 
يعده  ولذا  والعربية.  الرشقية  العلوم  يعرف  بل 
من زمرة العلامء الذين نذروا أنفسهم للصحافة 
الصحافة  تطور  يف  الشيخ  ساهم  قد  العربية. 
األمين  الساعد  يعده  كام  الهندية  العربية  

مجلة  رئاسة  توىل  حني  الحسني  محمد  للشيخ 
يف  املشارك  التحرير  ورئيس  اإلسالمي،  البعث 
إلدارة  الشيخ  وفق  قد  اإلسالمي.   البعث  مجلة 
وكتاباته  مبقاالته  صوره  أحسن  يف  الصحافة  فن 
البعث  التي نرشت يف مجلة  وانتقاداته  وأفكاره 
اإلسالمي تحت عنوان« صور وأوضاع«.)71( وببعد 
وفاة األستاذ السيد محمد الحسني استقل الشيخ 
مبسئولية مجلة البعث اإلسالمي سنة 1979م.)81(  
الرائد)91(  لصحيفة  التحرير  رئيس  يعمل   حيث 
مجال  يف  شارك  أيضا  املنصب  هذا  يف  يزال  وال 
العربية  املجالت  يف  املستمرة  مبقاالته  الصحافة 
الهندية  الصحف  من  وعدد  الهند،  يف  املشهورة 

والعربية. 

ومن الجدير بالذكر أن ملجلة »البعث اإلسالمي« 
دور هام يف مجال الصحافة العربية منذ بدايتها.  
اإلسالمي منذ نحو نصف قرن يف  ويعالجالبعث 
يف  واألكادميية  واألدبية  العلمية  األوساط  جميع 
الهند والبالد العربية. ولذا تعد اليوم من أعظم 
مجالت يف تاريخ الصحافة العربية يف شبه القارة 
األدب  حيث  ومن  اإلنتشار  حيث  من  الهندية 
العلمية  األوساط  يف  واضح  أثر  ولها  والبيان، 
عامها  يف  وتدخل  الهندية،  القارة  يف  واألدبية 
وعناوينها  مضمونها  يف  تغري  غري  من  الستني 
انظارها.  ووجهة  أهدافها  يف  تعديل  أي  وبدون 
وملؤسيس مجلة البعث اإلسالمي  دور عظيم  يف 
ترويج اللغة العربية  وأدابها يف الهند.  فصدرت 
منهم مقاالت وبحوث، ولعبوا دورا بارزا يف مجال 
اللغة والدين حيث أنهم احتلوا مكانة مرموقة يف 

عامل الصحافة العربية يف العرص الحديث. 
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هجرة العرب

مكان  إىل  جدد  أفراد  وصول  إىل  تشري  الهجرة 
مختفلة غريبة تاركني وطنهم األم. وهي ليست 
شيئا جديدا عند العرب. بل أنهم أخذوا الرتحال 
توارثت  كام  الفينقيني  أجدادهم  من  الوارثة  يف 
هجرات  التاريخ  يف  ونرى  منهم.  التجارة  لهم 
مختلفة منها: هجرة عرب اليمن بعد خراب سد 
مأرب، وهجرة القبائل العربية قبل اإلسالم وبعد، 
النبي  وهجرة  واملرشوبات،  املأكوالت  عن  بحثا 
صىل الله عليه وسلم من املكة املكرمة إىل املدينة 
املنورة، وهجرة قبيلة بني هالل إىل شامل أفريقيا 
تحت ظروف كثرية وأهمها اإلقتصادية)1(. ومييل 
اإلنسان إىل ترك وطنه وبالده ومسقط رأسه إذا 
علم وشعر بصعوبة العيش يف البيئة التي يعيش 

فيها. 

وعندما أساءت حالة سكان سوريا ولبنان بإفتقار 
إىل اإلقتصاديات والثقافات أخذوا يشدون رحالهم 
سياسة  قبح  من  للتخلص  املختلفة  البلدان  إىل 
وذكريات  وأصدقاء  أهال  خلفهم  تاركني  وطنهم 
وطنهم  سكان  املهاجرون  هؤالء  وشجع  عزيزة. 
للهجرة بإخبار العامل الجديد. ويف كل سنة كانت 

ويرجعون  األوطان  إىل  املهاجرين  أفواج  تأيت 
إليها، ومعهم فئة من السكان اللبنانيني إىل البالد 
تلعب  أيضا  الصحافة  وكانت  بالحرية.  املتمتعة 
دورا هاما يف التشجيع عىل الهجرة. وهذه الهجرة 
العريب  األدب  يف  جديد  شمس  طلوع  إىل  أدت 
الحديث التي مل يطرق باب األدب من قبل مثل 
هذه الحال. وهذا األدب يعرف بأدب املهجر.   

أسباب الهجرة

التى  األسباب  العريب   األدب  تاريخ  من  ونفهم 
أدت املهاجرين إىل ترك أوطانهم الحبيبة كثرية. 
األول.  املقام  يف  والسياسية  اإلقتصادية  ومنها 
ترك  يف  السكان  من  كبري  عدد  فكر  كله  ولهذا 
الغرب  إىل  أبصارهم  وتطلعت  وهجره  الوطن 
وعام  عنها  سمعوا  فقد  بخاصة.  واألمريكتني 
من  وذلك  وحرية.  وحضارة  ثراء  من  بها  تتمتع 
بعض  فيها  تعلم  التي  ومدارس  جمعيات  خالل 
عن  الهجرة  عىل  ذلك  شجعهم  وقد  منهم، 
بالدهم وأهليهم لعلهم يطمئنون عىل أرواحهم 
الرثاء يف جو يسوده األمان  ويكتسبون شيئا من 

والحرية والرخاء. 

أثرت يف حياة املهجر عنارصكثرية، ومنها: اإلختالط 

المدخل إلى أدب المهجر

د. محمد أسلم. أن. كى
األستاذ المساعد ورئيس القسم العربي، كلية ك.ت.م. للدراسات المتقدمة ، كاروكوندو 

المدخل إلى أدب المهجر
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الغريب وما يكون من حضارات وعادات وتقاليد، 
والثقافة  العريب  الرتاث  عىل  املهاجرين  وإطالع 
األم،  الوطن  إىل  والشوق  والحنني  األدبية،  
والعالقة السياسية واإلجتامعية يف الوطن، وامليل 
واطالع  بها،  والتأثر  الذيذة  الجديدة  الحياة  إىل 

املهاجرين إىل اللغات األجنبية. 

تاريخ أدب املهجر

املهجر إسم يطلق عىل املواطن التي هاجر إليها 
وبعض  والفلسطينيون  والسوريون  اللبنانيون 
شاملها  األمريكية  القارة  إىل  اآلخرين  العرب 
فيسمونها  فيها  واجتمعوا  ووسطها.  وجنوبها 
»املهاجر« وهذه الحوارض التي بدأت يف النصف 
الثاين من القرن التاسع عرش وازدهرت يف النصف 
املهجري  »واألدب  العرشين.  القرن  من  األول  
أدب مهموس ]كام يسميه الناقد الدكتور محمد 
بالحياة  ومرتبط  وواقعي  عميق  ألنه  مندور[ 
الثقافية«)2(.  والسطحية  الخطابية  فيه  وليس 
والحديث  املناجاة  أدب  هو  املهموس  و«األدب 
األدب  من  وليس  وقلبك  أذنك  إىل  القريب 
عرب  شعراء  .وهم  املجلجل«)3(  الرنان  الخطايب 
البالد  الذين نظموا شعرهم وألفوا كتاباتهم من 
عادة عىل  املهجر  اسم شعراء  ويطلق  الجديدة. 
املثقفني  اللبنانيني  الشام وخاصة  نخبة من أهل 
اللذين هاجروا إىل األمريكا الشاملية أي الواليات 
الخصوص  وعىل  الجنوبية  واألمريكا  املتحدة 
الربازيل واألرجنتني واملكسيك وفنزويال يف ما بني 

1870م وحتى أواسط 1900م. 

وبدايته بعد الهجرة األوىل من سوريا ولبنان. ثم 
توالت قوافل املهاجرين تاركني أوطانهم ورحلوا 
بحثا عن حرية أوسع وهربا من ظلم الحاكم أو 
إستبداد امللك. لكن الوطن مل يرحل من نفوسهم 

صورة  لريسم  وشعر  وأدب  كجامعات  ظهر  بل 
الوطن البعيد ويجسد شوقهم إىل هذه األوطان، 
ومع هجرتهم هجر األدب العريب موطنه ليحط 

يف أمريكا الجنوبية والشاملية وأوربا.

ولكن حينام وصلوا إىل مهاجرهم مل تكن األرض 
أمامهم مفروشة بالذهب وال بالحرير، بل كانت 
سبيل  يف  ولكنهم  والحجارة،  باألشواك  مفروشة 
بحياة  والظفر  البقاء  عىل  واإلرصار  الكفاح، 
وقسوة  العيش،  شظف  وثبات  صرب  يف  تحملوا 
استطاعوا  حتى  املرهق،  الشاق  والعمل  الحياة، 

نيل ما يريدون أو بعض ما يريدون.

املناصب  وذوو  واألغنياء،  التجار،  منهم  فكان 
واملراتب. وكانت الظروف مهيأة أمامهم ليندمجوا 
وتياراته،  أمواجه  وتبتلعهم  الجديد،  املجتمع  يف 
من  املهاجرين  قوافل   من  غريهم  ابتلعت  كام 
أقطار شتى. ولكنهم كانوا من صنف آخر، كانوا 
يحملون يف نفوسهم مواهب أدبية كثرية، »كانوا 
منثوراتهم،  يف  والنارشين  املحررين  أنفسهم 
حرة  أكرث  الجديد  العامل  يف  وجدوا  ذلك  ورغم 
وسكينة«)4(. ونفهم من تاريخ املهجر أن معظم 
املهاجرين جاءوا إىل عامل جديد وهم عىل موهبة 
الشاقة.  االجديدة  التجربة  صقلتها  حقيقة 
وأمدتها بأفكار وموضوعات مل يألفوها من قبل. 
»ويكفي أن نذكر أن بعضهم عىل األقل كان قد 
نرشيف وطنه كتابا أو كتابني مثلام حدث مع إيليا 
أبو مايض الذي نرش ديوانه األول يف اإلسكندرية 
ديوانه  نرش  الذي  مغريب  أوميشال  1911م  عام 

األول أيضا  يف حمص عام 1922م«)5(

لقد بلغ عدد املهاجرين بني عامي 1889إيل 1919 
نحو ستني ألفا. ويروي محمد كرد عيل أنه زار مرة 
واملسنات  الشيوخ  إال  فيه  يجد  فلم  لبنان  قرية 
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الربيد  ينتظرون  كانوا  هؤالء  وجميع  واألطفال. 
املالية  الحواالت  عىل  للحصول  شهر  كل  أواخر 
أبناء«)6(.   أو  كانوا  آباء  املهاجرون  أرسلها  التي 
أوطانهم  إىل  املهجر  شعراء  من  مجموعة  وعاد 

مثل ميخائيل نعيمة والشاعر القروي وغريهم. 

التشعالين  ‘أنطون  هو  عريب  مهاجر  أول  وكان 
أمريكا  إىل  1854م  عام  هاجر  الذي  اللبناين’  
الشاملية. ومات بعد سنتني من هجرته. أما أول 
أديب هاجر إىل األرض الجديدة فكان ‘ميخائيل 

رستم والد أسعد رستم«)7(. 

مبراحل  مر  العريب  الشعر  أن  املعروف  من 
الجاهيل  الشعر  مثال مرحلة  فيها  فنجد  عديدة، 
األندليس  والشعر  املختلفة  اإلسالمي مبراحله  ثم 
الشعر  يف  النهضة  بدأ  إلخ.  املهجري..  والشعر 
سامي  محمود  يقودهم  مرص  شعراء  العريب 
العريب  الشعر  سجل  نفتح  وحني  البارودي. 
الحديث يتضح لنا  من النظرة األوىل أن شعراء 
الشعرية  النهضة  يف  أساسيا  دورا  لعبوا  املهجر 
العرشين،  القرن  العريب مطلع  العامل  التي عرفها 
وصانعيها  النهضة  هذه  رموز  كانوا  إنهم  بل 
ميكن  وتردد  تشكك  أي  دون  ومن  وباعثيها. 
نفضوا  حقيقيني،  مجددين  كانوا  إنهم  القول 
للشعر  وأتاحوا  املايض  غبار  العربية  اللغة  عن 
الريادية،  األدبية  التجارب  عىل  اإلنفتاح  العريب 
خصوصا الغربية كام قال شوقي ضيف يف كتابه 
العوامل  أهم  ومن  التجديد)8(.  يحاولون  كانوا 
الرشقي  املزاح  هي:  املهجر  أدب  يف  أثرت  التي 
وما يكونه من عادات ونظرة إىل الحياة، والحنني 
الواسع عىل  واطالعهم  األم،  الوطن  إىل  والشوق 
الرتاث العريب، وتأثرهم باألوطان الجديدة وغريها. 
»فجمعوا بذلك بني ثقافتني: الثقافة العربية التي 

 هاجروا بها، والثقافة الغربيةالتي تأثروا بها«)9(.
يف الشامل والجنوب

األول:  قسمني:  إىل  املهجر  أدب  أقسام  وتجري 
إىل  هاجروا  الذين  وهم  الشاميل..  املهجر  أدباء 
أمريكا  من  أخرى  ومناطق  املتحدة  الواليات 
القلمية.  الرابطة  مجموعة  ومتيس  الشاملية 
ومنها: جربان خليل جربان، ميخائيل نعيمة، إيليا 
إلياس  أيوب،  رشيد  عريضة،  نسيب  أبومايض، 
ندرة  كاتسليف،  وليم  باموط،   وديع  عبدالله، 
املهجر  أدباء  والثاين:  حداد.   عبداملسيح  حداد، 
الجنويب.. وهم الذين هاجروا إىل أمريكا الجنوبية 
كالربازيل واألرجنتني واملكسيك وفنزويال. وهم ما 
ميشال  ومنها:  األندلسية.  العصبة  عليهم  يطلق 
رشيد  القروي  املعلوف،  فوزي  معلوف،  نعامن 
فرحات،  إلياس  املعلوف،  شفيق  الخوري،  سليم 
كرم،  جرجس  قربان،  توفيق  كرباح،  إسكندر 
نظري  سكايف،  مهدي  الجر،  عقل  الجر،  شكرالله 
زيتون. وهناك قسم آخر من األدباء املهاجرين، 
ولكن مل تنالهم الشهرة لتفرقهم يف مواطن هجرة 
وبعض  وأفريقا  وأوروبا  كاسرتاليا  معروفة  غري 

الدول العربية. 

الفنون  أكرث  يف  الشاميل  املهجر  أدباء  لقد رضب 
نظموا  لقد  عجاب،  بأفانني  فيها  وجاؤوا  األدبية 
وانتقاء  نظمه  يف  وأبدعوا  فيه  فتفوقوا  الشعر 
موضوعاته وقوالبه وكتبوا نرثا عاطفيا وتصويريا 
وأما  رائعا ساحرا..  واجتامعيا فكان نرثهم شعرا 
ذاع  ما  أشهر  اقترص  فقد  الجنويب  املهجر  أدب 
القومي  الشعر  نجد  النرث.  الشعردون  عىل  منه 

والوجداين واألسطوري واإلجتامعي)10(.

العرشين  القرن  بدايات  يف  املهجري  األدب  كان 
يف األمريكا، فإن املهجر الجديد يكون يف أوروبا 
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املهجر  بني  كثرية  إختالفات  وهناك  والعراق. 
ال  السابق  يف  فاملهاجرون  والجديد.  القديم 
يعرفون لغات املجتمعات الجديدة وال يفهمون 
الحضارات الغربية، وأما اليوم فاملهاجرون الذين 

الجرائد  قراءة  يستطيعون  أوروبا  يف  يعيشون 
اليومية العربية عرب اإلنرتنت أو الصحف الورقية 
التي تتصل إىل أماكن متعددة من العامل. فاملهجر 
الجديد أسهل بكثري من املهجر القديم من هذه 

النواحي. 

محمد، 	  الرحمن  عبد  إبراهيم  عابدين،  إبراهيم 
األدب  محمد  أبوالعينني  حسني،  عىل   محمد 
والنصوص للصف الثانري -ص-198- وزارة الرتبية 

بدولة الكويت- 1993   
أنس داود -التجديد يف شعر املهجر. دار املعارف	 
وزارة 	  من  رشفات-تصدر  جربدة  جامل-  جهاد 

  -81 ،العدد  السورية-  العربية  الجمهوية  الثقافة 
التاريخ 2010

الشعر 	  يف  ومذاهبه  الفن  ضيف-  شوقي  الدكتور 
العريب – ص –دار املعارف، 

دراسة 	  املهجر-  أدب  الدايم  عبد  صابر  الدكتور 
تأصيلية وتحليلية ألبعاد التجربة التأملية يف األدب 

املهجري - دار املعارف / ط - 1993 
دراسة 	  املهجر:  -أدب  الدايم  عبد  الدكتورصابر 

تأصيلية وتحليلية ألبعاد التجربة التأملية يف األدب 
املهجري –دار املعارف / ط – 1993

عيل شلش- أدب وأدباء  ) إقرأ – سلسلة ثقافية 	 
شهرية – 592 (

عمر الدسوقي -يف األدب الحديث-  ص  283 -دار 	 
الفكر العريب القاهرة / ط – 2 / 1970

املصادر واملراجع

الهـــــــــوامش

أنس داود -التجديد يف شعر املهجر. - ص - 30  1
دراسة  املهجر-  أدب  الدايم  عبد  صابر  الدكتور   2
يف  التأملية  التجربة  ألبعاد  وتحليلية  تأصيلية 

األدب املهجري –
– ص – 167 / دار املعارف / ط - 1993    

املرجع السابق –ص-167  3
عيل شلش- أدب وأدباء  ) إقرأ – سلسلة ثقافية   4

شهرية – 592 ( ص – 8,9

5    املرجع السابق- ص – 8,9
وزارة  من  رشفات-تصدر  جربدة  جامل-  جهاد   6

الثقافة الجمهوية العربية السورية-،العدد 81
      التاريخ 2010

دراسة  املهجر:  -أدب  الدايم  عبد  الدكتورصابر   7
تأصيلية وتحليلية ألبعاد التجربة التأملية يف األدب 

املهجري –
– ص – 14 / دار املعارف / ط - 1993  

الشعر  يف  ومذاهبه  الفن  ضيف-  شوقي  الدكتور   8
العريب – ص – 515-دار املعارف، 

محمد،  الرحمن  عبد  عابدين،إبراهيم  إبراهيم   –  9
األدب  محمد  أبوالعينني  حسني،  عىل   محمد 

والنصوص للصف الثانري 
-ص-198- وزارة الرتبية بدولة الكويت- 1993   

عمر الدسوقي -يف األدب الحديث-  ص  283 -دار   10
الفكر العريب القاهرة / ط – 2 / 1970
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املقدمة 

اإلسالم،  يف  املقدس  الكتاب  هو  الكريم  القرآن 
يَُعظُِّمه املسلمون ويؤمنون بأنّه كالم الله  املنزّل 
عىل نبيه محمد، وقد أشار صاحب كتاب مناهل 
العرفان إىل إصطالح القرآن فيقول:     » أن القرآن 
كالم الله ، وأن كالم الله غري كالم البرش«3  ويؤمن 
املسلمون بأنه محفوظ يف الصدور والسطور من 
كل مس أو تحريف، وهو املتعبد بتالوته، وآخر 

والزبور  إبراهيم  صحف  بعد  الساموية  الكتب 
والتوراة واإلنجيل. وقال الدكتور زغلول النجار إن 
يقول  حيث  الزمان  عرب  محفوظ  الكريم  القرآن 
الوحيد  الساموي  الكتاب  هو  الكريم  »القرآن 
املوجود بني أيدي الناس عىل مدى األربعة عرش 
الله  بحفظ  محفوظا  اليوم  وحتى  املاضية  قرنا 
تعاىل يف نفس لغة وحيه )اللغة العربية( بصفائها 

الرباين، وإرشاقاتها النورانية »4.

دراسة حول  إعجاز القرآن اللغوي: 
المصطلحات العلمية الواردة في القرآن

شبير علي ك.ك.
 الباحث في قسم دراسات الماجستير والبحوث في اللغة العربية

 وآدابها ، كلية فاروق ، كيرال ، الهند

&
د. علي نوفل ك.

  رئيس القسم ومشرف البحوث، قسم دراسات الماجستير 
والبحوث في اللغة العربية وآدابها ، كلية فاروق ، كيرال ، الهند
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املنزلة  الساموية  الكتب  عن  يتميز  أنه   وكذلك 
األخرى يف تجاوزه عىل مّر العصور من السقطات 
والعيوب. وقد بني صاحب كتاب مناهل العرفان 
ونوعيات  أصالته  فيها  مبا  الكريم  القرآن  سامة 
من  مطلقة  أصالة  “تعد  قال  حيث  محتوياته 
وهذا  للقرآن.  املميزة  السمة  أول  من  مصدره 
أقدم  بني  مقارنة  أي  إىل  حاجة  أدىن  دون  هو، 
كام  علينا  يتلو  أمنا  الواضح  فمن  املخطوطات، 
نفس  بالضبط  هي  الكريم،  القرآن  من  آيات 
الكلامت املعروضة أمام العامل عن طريق محمد 
السمة  من  محتوياته  ونوعية  الله.  عبد  بن 
املميزة الثانية للقرآن،  يعّد القرآن أرقى الكتب 
من  يجمعه  ملا  ودينية،  لغوية  قيمة  العربية 
دستور  هو  فالقرآن  والفصاحة.   والبيان  البالغة 
موضوعات  يتضمن  بأنه  الخلق  إلصالح  الخالق 
شتى متعلقة بالحياة اإلنسانية، وكذلك أنه قانون 
السامء لهداية األرض ، وهو حجة الرسول وآياته 
الكربى ويقوم يف فم الدنيا شاهدا برسالته ، ناطقا 

بنبوته، دليال عىل صدقه وأماناته5«.

 وهو الكتاب الوحيد من الكتب الساموية خاضعا 
النقدية  والبحوث  الجليلة  املتنوعة  للدراسات 
العميقة من العامل منذ بداية نزوله حتى العرص 
الراهن واليزال يف حاله الحايل يف العهود القادمة 
عند  شتى  أهداف  عليه  والباحثني  وللدارسني   .
مقاربتهم إىل البحوث والدراسة ، ولكن يستطيع 
جهودهم  يف  ويرضيهم  الجميع  يقنع  أن  للقرآن 

إما له أو عليه .  

العلم لغة واصطالحا 

اليقني  بحقيقته  الشيئ  »ادراك  هو  لغة  العلم 
واملعرفة«6 ويف اإلصطالح »أن العلوم  هو بحث 

ظواهر معينة لبيان حقيقتها وعنارصها ونشأتها 
وتطوُّرها ووظائفها وعالقاتها وقوانينها وهو كل 
العلوم واملعارف واألفكار والتطبيقات،  نوع من 
كلِّية تدور حول  وهي مجموعة مسائل وأصول 
وتعالج مبنهج  أو ظاهرة محددة  موضوع معني 

معني وينتهى إىل النظريات والقوانني«7.  

إعجاز القرآن يف اإلصطالح واللغة

العجز ىف اللغة وهو ما يقابل القدرة، وهو مشتٌق 
من عجُز عجزاً, فهو عاجٌز. أي: ضعيٌف. و املعنى: 
ضعف عن الشيئ، ومل يقدر عليه، والهمزة فيها 
للمبالغة يف لسان العرب ىف مادة عجز. وعجز عن 
الكريم  القرآن  إذا قرص عنه8، وقد ورد يف  األمر 

»والذين سعوا يف آياتنا معاجزين«9.

قصور  عىل:  يدل  اإلصطالح  يف  القرآين  واإلعجاز 
أو  الكريم  القرآن  مبثل  يأتوا  أن  الجن  و  اإلنس 
 ، إضايف  القرآن مركب  »إعجاز  مثلِه.  بسورٍة من 
عجز  القرآن  إثبات   : اللغة  أصل  بحسب  معناه 
الخلق عن اإلتيان مبا تحداهم به«10 . واملقصود 
الكتاب  هذا  بأن  إظهار  هو  املذكور  بالتعجيز 
صدق.  رسول  به  جاء  الذي  الرسول  وأن   ، حق 
لقد إّدعى القرآن الكريم أنه معجزة وتحدى كل 
العزيز  الله  من  حقيقته  يشكون  الذين  البرش 
يشري  وإليه  الله  كتاب  أنه  واليعرتفون   ، العليم 
كنتم يف ريب  البقرة »وإن  تعاىل يف سورة  قوله 
مام نزلنا عىل عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 

شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقني«11.

خارق  “أمر   : بقولهم  املعجزة  العلامء  وعرّف   
 ، املعروفة  األسباب  حدود  عن  خارج  للعادة، 
عند  النبوة  مدعى  يد  عىل  تعاىل  الله  يخلقه 
دعواه إياها شاهدا عىل صدقه”12. املعجزة هي 
الطبيعة.  قوانني  حسب  تفسريه  ميكن  ال  حدث 
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وهذا الحدث إمنا هو تحٍد للبرش املعارضني ألمر 
الله مثلام  الدعوة إلثبات صدقها وأنها من عند 
قال الله تعاىل » قل لنئ اجتمعت اإلنس والجن 
عىل أن يأتوا مبثل هذا القرآن اليأتون مبثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهريا«13. إن أمة محمد )ص( 
إعتنت القرآن إعتناء عظيام مل نر مثلها يف غريهم 
، والتاريخ شاهد عىل ذلك ، وهو معجزة محمد 
كافة  إىل  ودعوة  البالغة  وحجته  الخالدة  )ص( 

الناس.

إىل  الندوي  عىل  الحسن  أبو  العالمة  أشار  وقد 
القرآن  “ومعجزة  فقال:  القرآين  اإلعجاز  أنواع 
وفصاحته   ، وتراكيبه  ألفاظه  يف  مقصورا  ليس 
اللغوية وبالغته املعنوية فحسب ، بل إنه معجز 
معانيه  ألفاظه ومفرداته ومركباته، معجز يف  يف 
غيبياته  يف   ، ومعارفه  علومه  يف   ، ومحتوياته   ،
وحقائقه األبدية ، يف تعليامته الدينية والخلقية 
واإلجتامعية واملدنية ، ومعجز يف تأثريه وإثارته ، 
يف نبوءاته وأخباره”14. ويف رأيه أن اإلعجاز القرآين 
واإلصطالح  اللغة  فيه  مبا  نواحيه  كافة  يف  جيل 

واملعاىن واألحكام وغريها.   

القرآن  معجزات  أبرز  من  أن  العلامء  رأى  وقد 
من  املتنوعة  املوضوعات  تقديم  يف  إمكانيته 
ومن   ، اإلجتامعية  القضايا  إىل  الدينية  األحكام 
الحديثة.  العلوم  إىل  القدمية  القرون  التواريخ 
واإلعجاز فيها إن قول القرآن الكريم اليعارض أبدا 
 ، الجديدة  البحوث  إكتشفت من  التي  الحقائق 
والسقطات  اإلنسانية  الغلطات  من  بريئ  وهو 
وإختالف   ، البرشى  التقنني  وقصور   ، البرشية 
اىل  أبدا  نفسه  واليحتاج   ، البرشية  القياسات 
التبديل والتغيري وال يزال يبقي كام أنزل إىل النبي 

محمد )ص( قبل أربعة عرش قرنا. 

اإلعجاز العلمّي يف القرآن الكريم

يف  العلمي  اإلعجاز  مصطلح  شاع  ولقد 
القرآن  للداللة عىل أوجه إعجاز  العرصالحديث، 
والسنة التي كشفت عنها العلوم الكونية، ووصف 
والقرآن  العلم.     إىل  نسبة  هو  اإلعجازالعلمي 
إىل  نظرنا  إذا  ولكن  العلوم،  كتاب  ليس  الكريم 
الكثري  هناك  لوجدنا  العلوم  جانب  من  القرآن 
من الحقائق العلمية التي عرّب عنها القرآن بدقة 
وعمق يف آياته، ومل تكن هذه الحقائق معروفة 
بد  وال   ، فيه  ينزل  القرآن  كان  الذي  الوقت  يف 
لنا أن ننظر إىل املستوى العلمي يف وقت نزول 
القرآن. ففي القرن السابع الذي نزل فيه القرآن 
كان املجتمع العريب مليئا بالخرافات واملعتقدات 
التي ال أساس لها يف الجانب العلمي ، فمع هذه 
الالزمة  التقنية  وسائل  يف  التقاصريوالنقصان 
العرب  آمن   ، والكون  الطبيعة  أرسار  لتفحص 
السابقة  األقدمون بخرافات ورثوها عن األجيال 
السامء  تسند  الجبال  بأن  إعتقدوا  أنهم  فمثال   ،
فوقهم ، وأن األرض مسطحة وعىل طرفيها جبال 

عالية. 

بواسطة  الحديثة  اإلخرتاعات  أن  العجيب  ومن 
القرآنية. ومن  التقنية املتدرجة توافق مع آيات 
العلومية  األفكار  هذه  أن  يعتقد  أن  املستحيل 
نبعت من ذهن برش أّمي اليدري القراءة والكتابة 
إىل أربعني سنة من عمره ، ومل يغادرقبيلته أبدا 
إال لبعض ظروف مضطرة فقط،  وحياته كانت 
 ، كتابا مفتوحا لجميع مواطنيه يف مكة املكرمة 
األفكار  يوما  ينطق  بدأ  األمّي  البرش  هذا  ولكن 
العلومية الجليلة التي مل ينطق أحد من العامل إىل 
منها مبهم ومختبئ حتى يف  الوقت. وكثري  ذاك 

عرص التقنية العالية.  
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وقد قيل عن الدكتور موريس بوكاي : “إن أول ما 
يثري الدهشة يف روح من يواجه مثل هذا النص 
فهناك  املعالجة:  املوضوعات  ثراء  هو  مرة  ألول 
املوضوعات  لبعض  وعرض  الفلك  وعلم  الخلق، 
النبات،  وعامل  الحيوان،  وعامل  باألرض،  الخاصة 
والتناسل اإلنساين... وعىل حني قد دخل يف الكتب 
الدينية األخرى إضافات قد تقوم ضد اإلخرتاعات 
العلمية الحديثة، وال يوجد يف القرآن مثل هذه 
التعارض، وقد دفعني ذلك إىل أن أتساءل لو كان 
القرن  يف  استطاع  فكيف  إنساناً،  القرآن  كاتب 
اتضح  العرص املسيحي أن يكتب ما  السابع من 
 ، العلمية الحديثة   اليوم مع املعارف  أنه يتفق 
التى  اآليات  من  عديدا  القرآن  ويتضمن  يحتوي 
صور  وإىل   ، كائنات  من  ومابه  الكون  إىل  تشري 
العديد من  ، وإىل  ، ومراحل تكونها  من نشأتها 
الظواهر الكونية التي تصاحبها”.15 إن القرآن قد 
ضمن جوانب علمية مختلفة منها ما قد اكتشفها 
يف  حتى  العلامء  يكتشفها  ومامل  الحديث  العلم 
زغلول  الدكتور  يرى  واملعلومات.  التقنية  عرص 
النجار”ويف القرآن الكريم توجد حوايل ألف آية 
رصيحة تدل عىل الحقائق العلمية كام أحصاها 

بعض الدارسني يف هذا املجال”16. 

املصطلحات العلمية يف القرآن 

يتفكرون  الذين  نفوس  يف  ترفع  أسئلة  هناك 
مع  التوافق  للقرآن  ميكن  كيف  القرآن  قدرة  يف 
املصطلحات  ان  تبني   ، الحديثة؟  اإلخرتاعات 
املستخدمة يف هذه اآليات تالئم لتضمن جميع 
معاين املراد بها. ويرى يف إستخدام املصطلحات 
 ، والغلطات  التفاوت  من  خال  ممتاز  أسلوب 
وال  فيه  إسفاف  ال  التنظيم  أحسن  يف  ونظّمها 
اختالف. إن لأللفاظ دور هام يف تكوين املعاين،  

تجعل  األلفاظ  يف  تستخدم  التي  الحروف  حتى 
املعاين واألفكار كاملة شاملة مالمئة للفرصة. 

أن  هالل  حامد  الغفار  الدكتورعبد  عرب  وقد 
التعبري.  يف  أهمية  الجملة  يف  األلفاظ  “لتوزيع 
واملعروف أن اللفظ هو زمام املعنى وثوبه الذي 
يربزه ، فإذا عجز عن إبرازه كان غري مالئم له ، 
والدقة تتجىل يف إختيار اللفظ عىل قدر املعنى 
ال أقل منه وال أكرث ،هذا يتطلب وضع كل نوع 
الميكن  الذي  له  املناسب  موضعه  األلفاظ  من 
إبدال غريه منه ، فإذا تبدل فسد املعنى ، وذهب 
فتح  ’اإلشتقاق‘18   إستخدام  أن  الكالم”17.  رونق 
والربط   ، آخر  من  لفظ  إلنتزاع  واسعة  مجاالت 
بينهام بروابط معنوية أدت إىل السعة يف تناول 
املعاين واستعاملها. وهذا يجد مجاال واسعا جدا 
يف اإلستعامل القرآين، وأضاف الدكتور عبد الغفار 
بالكلمة  يأيت  الكريم  »فالقرآن  قائال  حامد هالل 
أصول  عدة  إىل  ترجع  أن  ميكن  التى  الواحدة 
لغوية تتفرع منها، وهنا تزيد املعاين ثراء واتساعا 
، وميكن لآلية الواحدة أن تفرّس بوجوه متعددة، 
لتكّون  جميعها  الوجوه  هذه  تنضم  أن  وميكن 
من  رشحه  عند  املقام  يطول  واحدا  عاما  معنى 

جميع جوانبه«19 .  

أن اللغة العربية تحتفظ سامت عديدة وتختلف 
وهذه   ، األجنبية  اللغات  يف  نظائرها  عن 
الكريم،   القرآن  آيات  كلها واضحة يف  الخصائص 
من  لجميعها  كافية  أمثاال  نرضب  أن  ونستطيع 
الله تعاىل قد إهتم  أن  . وكذلك  الكرمية  اآليات 
للعرص  املوافقة  األلفاظ  بإختيار  بالغا  إهتامما 
عندما نزل آيات التى تشري إىل رّس العلوم. هذه 
معجزة القرآن الخالدة ألن الله تعاىل وتبارك يريد 
من  وقريبا  التحرف  عن  بعيدا  القرآن  يبقى  أن 
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التعرّف. بإختيار األلفاظ املوافقة يستطيع للقرآن 
واإلخرتاعات  الجديدة  إكتشافات  يضمن  أن 
والعلوم  العلم  مجال  يف  تحدث  التى  املتدرجة 

منذ بدايته. 

توزيع املصطلحات العلمي وخصائصها

عىل  تدل  التي  القرآنية  التعابري  إىل  التفتنا  وإذا 
حقائق الطبيعة لندرك أنها تبقى بأكمل معناها 
وإذا  نقص.  بال  إىل عرصنا هذا  النبوة  منذ عرص 
بحثنا هذه املصطلحات العلمية الواردة يف القرآن 
وأهدافها  دورها  منها  لكل  أن  لنجد  الكريم 
وأغراضها الفريدة يف داللة الفكرة واملعنى، عندما 
درسنا كلامت القرآن إحصائيا وجدنا أن كل كلمة 
قد تم تخصيصها ألهداف محددة! وهذه امليزة 
الميكن ألي مؤلف أن يقلدها أو يأيت مبثلها. فال 
إنه  يقول  أن  يستطيع  العامل  يف  مؤلف  يوجد 
سيستخدم مجموعة كلامت يف تأليف كتاب وأنه 
سوف يستخدم هذه الكلمة لهدف محدد طيلة 

الكتاب مهام تكررت.

)خلق  العلق  سورة  من  ’علق‘  كلمة  أن  مثال 
اإلنسان من علق96:2( اآلية التي نزلت إىل رسول 
الله )ص( يف بداية نبّوته يف غار حراء. وإذا نظرنا 

إىل الكلمة: حرفيا أن لها ثالثة معان مهمة

)Leech(دويبة سوداء متتّص الدم

)Suspended thing( شيئ مع وقف التنفيذ

)Blood Clot( جلطة دموية

مرحلة  يف  بجنني    )Leech( علقة  مقارنة  عند 
العلقة نجد التشابه بني اإلثنني20. يف هذه املرحلة 
مثلام  األم  دم  من  التغذية  عىل  الجنني  يحصل 
املعنى  اآلخرين.ويف  دماء  من  العلقة  تتغذى 
يف  الجنني  تعليق    )Suspended thing( الثاين 

مرحلة العلقة يف رحم األم. املعنى الثالث للكلمة 
’جلطة دموية‘ : نجد أن املظهر الخارجي للجنني 
ظهور  يشبه  العلقة  مرحلة  أثناء  وحويصالته 
كميات  وجود  إىل  ذلك  ويرجع  دموية.  جلطة 
الجنني خالل  املوجودة يف  الدم  نسبيا من  كبرية 
الدم  املرحلة،  أيضا خالل هذه   . املرحلة21  هذه 
 ، الثالث  األسبوع  نهاية  الينترش حتى  الجنني  يف 
وبالتايل فإن الجنني يف هذه املرحلة  يشبه تجلط 

الدم 22.

لذلك نستطيع ان نفهم أن املعاين الثالثة تتوافق 
الجنني  أوصاف  مع  بدقة  ’العلقة‘  الكلمة  مع 
العميقة  العلمية  البحوث  أن  العلقة.  مرحلة  يف 
والحديثة   الجديدة  واإلكتشافات  واإلخرتاعات 
’علم  مجال  يف  خاصة  الطبية  مجال  يف  جرت 
عرشة  السادسة  القرن  بعد  البرشية‘23   األجنة 
كيث  يقول  فقط.  املجهر  إخرتاع  بعد  ميالدي  
العلامء  من  أول  فينهوك‘24   ليو  كان’وان  مور: 
البرشية  املنوية  الحيوانات  خاليا  راقبوا  الذين 
يف  املحسن  املجهر  بإستخدام   )Spermatozoa(
النبي  بعد  1000سنة  من  أكرث   ( م.   1677 عام 
محمد صلعم( لقد ظنوا خطأ أن خلية الحيوانات 
املنوية تحتوي عىل كائن مصغر يشبه اإلنسان منا 
عندما تم إبداعه يف الجهاز التناسيل لألنثى   .25 

 ) Female Genital Tract(

نطفة  من  اإلنسان  خلقنا  )إنا  ’نطفة‘  والكلمة 
جمعه   ) بصريا26  سميعا  فجعلناه  نبتليه  أمشاج 
’نطف‘، النطفة هي كيان مفرد ، وهو جزء من 
مجموعة أكرب من نوعها ، ومعنى أخرى لها : ماء 
صايف / خلية جنسية ذكرية موجودة يف املنّي27  .

ماليني  من  مجموعة  من  واحدة  نطفة  إنها 
السائل  من  صغرية  )ملعقة  املنوية  الحيوانات 
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فيه(.  املنوية  الحيوانات  من  ماليني  بها  املنوي 
والكلمة ’أمشاج‘ يراد بها ما كان مختلطا ويقال 

مشج بينهام اي خلط بينهام28  . 

والدراسات يف علم األحياء قد اكتشفت أن النطفة 
تعني الخلية الجنسية ، ولها أجزاء ثالثة هي :

أو  الجنسية  الخاليا  هي   ، املذكورة  النطفة 
عند  الخصية  من  تفرز  التى  املنوية  الحيوانات 

الرجل 

األنثوية  الجنسية  الخلية  وهي   ، املؤنثة  النطفة 
املبيض  يفرزها  التي  البويضة  عن  عبارة  ، وهي 

عند األنثى

وهي  األمشاج،  النطفة  أو  املختلطة،  النطفة 
عبارة عن خليط من نطفة الرجل أو نطفة املرأة، 
الحيوان  بني  ما  املختلطة  النطفة  هذه  وتكون 

املنوي مع البويضة29.

 ، اإلنسان  تكون  مرحلة  بداية  هي  والنطفة 
وخاصة لوكانت نطفة ملقحة وهي التي تسمى 
’أمشاج‘، وبعد ذلك تكون النطفة يف جدار الرحم 
قال  كام  العلقة  مرحلة  وهي  الثانية  مرحلة  يف 
الله تعاىل عّز وجّل »خلق اإلنسان من علق«.   

واإلعجاز العلمي الحقيقي يف هذه اإلصطالحات 
، قد أكد العلم يف اآلونة األخرية أن واحدا فقط 
من 300 مليون حيوان منوي مطلوب لتخصيب 
البويضة، هذا يعني أن كمية الحيوانات املنوية 
 ، جزء  مليون   300/1 فقط  منها  ينبعث  التي 
مطلوبة.  املنبعثة  الحيوانات  أو0.00000003من 
اشتدت  املجال  هذا  يف  واإلخرتاعات  البحوث 
السابع عرشة ميالدي  القرن  ونالت الرسعة بعد 
خاصة بعد محاولة العامل املشهور امللقب ’ بأيب 
العلم األجنة البرشية الحديثة‘ “مارسيلو مالبيغى 

.30 )1694-1628(

وكذلك الكلمة “دخان” يف موقفني مختلفتني من 
تأيت  الدخان وسورة فصلت “فارتقب يوم  سورة 
السامء بدخان مبني )44:10(” 31 ، »ثم استوى إىل 
السامء وهي دخان فقال لها ولألرض إئتيا طوعا 
آراء  يف   ،32»)41:11( طائعني  أتينا  قالتا  أوكرها 
املفرسين مثل ابن عباس )ر( أن الله قد إستخدم 
الكفار  إلنذار  الدخان  »الدخان« يف سورة  كلمة 
املفهوم   ومن   ، القيامة  يوم  يف  أليم  عذاب  عن 
من تعاليم الرسول أن’الدخان‘ عالمة من عالمات 
العلم  كشفها  التي  والحقائق  الساعة.  يوم 
الطاقة  أنظمة  إنفجار  إن  تقول  اآلن  الحديث 
كمية  ينتج  سوف  والكون  واملجرات  الشمسية 
الحديث يقولون  العلامء  الدخان. إن  هائلة من 
النجوم( تبث  ’السوبر نوفا‘33)إنفجار  أن إنفجار 
كميات ضخمة من الدخان، يقول صاحب املوقع 
:”الحقائق الهامة من علم الفلك اليوم أن الدخان 
وهو  الكون،  يف  هائلة  بكميات  ينترش  الكوين 
هذا  النجوم،  معظم  عن  الصادر  الضوء  يحجب 
الدخان يغطي سطح الكواكب، يف أول األمر، ظن 
العلامء من الغرب أن هذا غبار منترشة يف هذا 
الكون الواسع، ولكنهم أخريا إعرتفوا بأن التسمية 
إن  بل   ، علمية  دقيقة  ليست  املظاهر  لهذه 
بعدما  يقولون  ولذلك  األدق،  كلمة”دخان” هي 
النجوم  إنفجارات  املنبعث من  الدخان  اكتشفوا 

’السوبر نوفا‘“34.

’دخان‘  كلمة  الله   إستخدم  الفصلة  سورة  يف 
والعلامء  وبدايته.   الكون  خلق  إىل  لإلشارة 
كان  بدايته  الكون يف  أن  اآلن  يؤكدون  الحديث 
مليئا بالدخان، وأن الساموات واألرض كانتا رتقا 
ففتق الله هام كام قال الله تعاىل يف سورة األنبياء 
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» أومل ير الذين كفروا أن الساموات واألرض كانتا 
رتقا ففتقناهام ، وجعلنا من املاء كل شيئ حّي ، 
أفال يومنون«35. إن آراء العلامء اليوم  عن إنفجار 
السوبر نوفا )انفجار النجوم( التي تبث كميات 
هائلة من الدخان تشري إىل وجود كميات ضخمة 
الساموات واألرض  الكوىن عند فتق  الدخان  من 

من حالة ’الرتق‘ يف بداية نشوءالكون. 

والكلمة » املوسعون« من آية »والسامء بنيناها 
فاعل  املوسع  ملوسعون)51:47(«36  وإنا  بأييد 
لغة  اإلصطالح  يف  معناه  إيساع،  مصدره  أوسع 
معظم  أن  سعة37.  أكرث  جعله  أي  املضيق،  ضد 
سجلوا  قد  والحديث  القدماء  املفرسين  من 
عىل  كلمة’موسع‘:’القوي  معنى  تفاسريهم  يف 
اإلنفاق‘38، ’لقادرون عىل أن نخلق مثلها‘و’الرزق 
اإلنفاق‘40  عىل  القادر  ’واملوسع  الخلق‘39  عىل 
حتى  عمد  بغري  فرفعناها  أرجاءها،  وسعنا  ’قد 
بخلقها وخلق غريها  لذو سعة  ’وإنا  استقلت‘41 
’وإنا لقادرون عىل توسعتها  النعجز عن ذلك‘42 

بتلك الصورة العجيبة‘43. 

مستوى  عىل  العلوم  كانت  ما  املفهوم  ومن 
بقلة  العرشين  القرن  قبل  العهود  يف  متقدمة 
املفرسين  ولكن  واملتدرجة،  املبدعة  الجهاز 
طنطاوي  مثل  العرشين  القرن  يف  عاشوا  الذين 
رحمه الله أعطى معنى موافقا إلكتشاف العلمي 

الحديث يف هذا املوضوع. 

العلمي  عامل  يف  السائدة  الوحيدة  النظرة  كانت 
حتى إىل أوائل القرن العرشين أن الكون  ثابت 
الطبيعة وقد وجدت منذ وقت الحرص له. ولكن 
عن  تتم  التي  والحسابات  واملالحظات  البحث 
الكون  أن   كشفت  الحديثة  التكنولوجيا  طريق 
يف الواقع كان له بداية ، وانه باستمرار “يتوسع”. 

الرويس  الفيزياء  عامل  العرشين،  القرن  بداية  يف 
البلجييك  الكونيات  عامل  و  فريدمان‘  ’ألكسندر 
أن  النظرية حسبا  الناحية  من  الميتار‘44  ’جورج 
وقد  يتوسع.  وأنه  مستمرة  حركة  يف  هو  الكون 
ثبت هذه الحقيقة أيضا من خالل بيانات الرصد 
يف عام 1929 م، إكتشف إدوين ب هابل45 ، عامل 
الفلك األمرييك، أثناء مراقبته السامء مع تلسكوبه 
باستمرار  يتحرك  واملجرات  النجوم  أن  املشهور، 
بعيدا عن بعضها البعض، الكون حيث كل شيئ 
يتحرك بعيدا عن كل شيئ آخر باستمرار، ضمنا 
الكون املتوسع باستمرار. املالحظات التي نفذت 
يف السنوات التالية تحققت من أن الكون يتوسع 

باستمرار. 

إستخدام  إن  العليا،  العلمية  نظرية  ضوء  ويف 
الكلمة “املوسعون” يف اآلية بعدما بنّي عن قدرة 
الله تعاىل يف بناء السامء أمر اليستهان بها، عىل 
اإلطالق إنه تعاىل يسرت عجائبه وراء معاين الكلمة. 

إن علم الله عظيم وحكمه اليدركه األبصار.  

والكلمتان ’الخنس‘ و’الكنس‘ من سورة التكوير 
 :15،16( الكنس  الجواري   ، بالخنس  أقسم  “فال 
يف  السوداء‘46.  ’الثقوب  وجود  إىل  تشري    )81
يف  موجودة  هو   األسود  »الثقب  الفلك  علم 
’الزمكان‘47 )الفضاء بأبعاده األربعة، وهي األبعاد 
بجاذبية  تتميز  لها  الزمن(   إىل  باإلضافة  الثالثة 
قوية جدا بحيث ال ميكن ألي شيئ – وال حتى 
الجسيامت أو موجات اإلشعاع الكهرومغناطييس 
موقع  وصاحب  منها«48.  للهروب  الضوء-  مثل 
تشكل  عن  العلامء  “يتحدث  يقول  ’املرسال‘ 
الثقوب السوداء بأنها رمبا تكون ناتجة عن انهيار 
نجوم ذات أحجام كبرية وهو ما يصيب النجوم يف 
نهاية دورتها، وعندما يبدأ الثقب يف التشكل فإنه 
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يبدأ يف التضخم نتيجة المتصاصه كل ما يصادفه 
االندماج  أو  النجوم،  مثل  املحيطة  الكتل  من 
مع ثقوب سوداء أخرى وذلك يتسبب يف تكون 
العلامء  أجمع  وقد  الهائلة،  السوداء  الثقوب 
تقريبًا عىل أنه غالبًا يوجد ثقوب سوداء هائلة يف 

قلب أغلب املجرات”49. 

حدد العلامء ثالث صفات أساسية للثقوب 
السوداء :

 Invisible : غري مرئية

أي  متتص  سيجعلها  مام  هائلة  قوة جذب  ذات 
للمكنسة  أقرب  لذا فهي   ، أيا كان  يقابلها  شيئ 

) Vacuum Cleaner( الكهربائية

)Moves( دامئة الحركة

التي تختفي  الخنس” معناها “األجسام  كلمة “ 
النوعية  تلك  عن  القرآن  عرب  وقد  أبدا،  ترى  وال 
من مخلوقات الله حتى أنه أطلق الشيطان إسم 
الخناس فهو مخلوق اليراه اإلنسان بعينه ولكن 
أثره موجود وواضح وهي الصفة األوىل غري مرئية 

)Invisible(

وتتحرك  تجري  تعنى  اآلية  يف  »الجواري«  كلمة 
بشكل رسيع أو املتحركة دامئا وهي واحدة من 

الصفة التي حددها العلامء

»الكنس« تعني ما تبتلع كل ما تصادفه او تكنسه 
وهي الصفة الثالثة التي حددها العلامء للثقوب 

)Vacuum Cleaner( السوداء

وقد أعطى املفرس املشهور سيد قطب يف تفسريه 
يف ظالل القرآن تفسريا موافقا مثل هذا إنه يقول 
التى  الكواكب  هي  الكنس،  الجوار  »)الخنس   :

وتجري   ، الفلكية  دورتها  يف  ترجع  أي  تخنس، 
وتختفي، والتعبري يصفها بأن حياة رشيقة كحياة 
وترجع  كناسها  يف  وتختبئ  تجري  وهي  الظباء، 

من ناحية أخرى(«50. 

الخامتة

فواضح مام ناقشنا أعاله أنه قد وردت يف القرآن 
الكريم تعابري ومصطلحات علمية تدل عىل إلهية 
القرآن وإعجازه، ومن ينظر إىل القرآن من جهة 
علمي ليتساءل كيف يستطيع القرآن أن يتجاوز 
حواجز العصور يف إستخدام املصطلحات العلمية. 
وإذا أمعنا النظر إىل هذه الجوانب القرآنية، نجد 
نزوله  أن  منها  للقرآن  تختص  ومزايا  خصائصا 
بخصائصها  للتجاوز  ساعده  العربية   اللغة  يف 

اللغوية،  وإحتواء املعاين.

وقد تطورت العلوم عرب العصور والقرآن الكريم 
أيضا قد مر عرب العصور ومل يزل يبقي عىل صورتها 
األصلية حتى بعد ألف وأربعامئة عام من نزولها 
التي  العلمية  فالحقائق  )ص(.  محمد  نبينا  عىل 
تهتم  تزل  مل  املقدسة  آياته  خالل  القرآن  بحثها 
حتى  الحديثة  واملخرتعات  باكتشافات  وتوافق 
تبني مرارا إلهية القرآن الكريم وإعجازه العلمي. 
بالحقائق  تتعلق  التي  القرآنية  واملصطلحات 
العلمية قد تنتقل دالالتها عرب العصور والسبب 
يرجع إىل البحوث العلمية التي يقوم بها العلامء. 
فكلام يكتشفون جوانب جديدة للعلمية لعلهم 
ومن  التعابري،  لهذه  جديدة  دالالت  يعطون 
العجب أن التعابري العلمية واملصطلحات العلمية 
يف القرآن الكريم توافق املخرتعات واالكتشافات 

العلمية. 
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املقدمة

الحمد لله وحده وال إله غريه وأشهد أن محمدا 
املرتىض  ونبيه  املجتبى  ورسوله  املصطفى  عبده 
تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعىل  عليه  الله  صىل 
بعد، أما  كثريا   تسليام  وسلم  الدين  يوم   إىل 
األدب  تزين  لقد  التزين،  أو  الزينة  يعني  الفن 
األجناس  من  وبناتها  بأوالدها  الحديث  العريب 
انتهاء. له  ليس  بالغ  حد  إىل  والشعرية   النرثية 
وأللئ  املتنوعة  القصص  بدرر  اآلن  يضم  وهو 
يوما  فيه  الجدد  وتتولد  املختلفة  األشعار 
وكنوز  بصدفات  وأنار  أرشق  حتى  فيوما 
املاضية.  العصور  من  قبل  ذي  من  أكرث  أدبية 
احتلت  الفنون  من  جديدة  أنواعا  اليوم  ونرى 
املعارصين  األدباء  قلوب  بني  الشغف  مكانة 
وقصة  واألمثولة  القصرية  القصة  مثل  القصة  يف 
وغريها  الرمزية  والقصة  والطرفة  الوطار 
الحديثة. العربية  القصة  ميدان  يف   املستجدات 
الومضة  القصة  يوم  كل  ونقرأ  نسمع  بينها 
ونتذوق روعتها وفنيتها يف الشبكات العنكبوتية 
والقصة  االجتامعية.  اإلعالم  وسائل  يف  خاصة 
البالد  يف  وانتشارها  بسريها  أرسعت  الومضة 
العربية املختلفة وأصبحت منصة وثيقة يف نرش 

الخياالت والفكرات يف وقت أقرص قصري كالربق. 
لذلك تعرف هذه الوليدة األدبية للقصة القصرية 
باسم القصة الومضة. وال يزال يف هذا الفن كتب 
لها  الجذور  ودراسات ومقاالت تصدر، وتأصلت 
بأيدي الرابطات والحركات واالتحادات يف مختلف 
البلدان. وهناك أشخاص بارزون يخدمون يف إثراء 
القصة الومضة كتابة ودراسة وبحثا، ومن بينهم 
القيمة  مبجهوداته  ميتاز  الفياض  حسن  األستاذ 
ومساهامته يف تأليف الومضات وإصدار الكتب 
واملقاالت فيها مثل ما يقومون األدباء اآلخرون ال 
بد أن ينفذ حول حياتهم األدبية بحوث ودراسات 

عىل املستوى الجامعي.

تعريف القصة الومضة

التي  التعاريف  من  بعدد  إيتاء  لنا  ميكن 
األدباء  بني  املنترش  الفن  هذا  حول  كتبت 
وغريها. العربية  البالد  شتى  يف   املختلفني 
قصص  رسدي  فن  »هي  الفياض1:  حسن  قال 
األديب  النوع  لهذا  وصف  أدق  أنه  جدا  حساس 
القوي  والتكثيف  الشديد،  االقتصاد  فن  الوليد، 
اللغة، والرتكيز يف الداللة للوصول إىل املعنى  يف 

املراد دون حشو يف الرسد«2. 

 تعريف القصة الومضة 
 ودور حسن الفياض 

شباب يم 
باحث الدكتوراه، كلية الفاروق بجامعة كاليكوت

&

د.  اي. كي ساجد
كلية الفاروق بجامعة كاليكوت
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القصرية  القصص  من  النوع  هذا  انتشار  ولكن 
يف  الشغفة  املكانة  وتأكيد  الرسيع  بسريه 
قلوب  األدباء أدت إىل وصف تعاريف مختلفة 
مشاجرات  من  بينهم  نبشت  حتى  متزايدة، 
 ومجادالت يف تعيني تعريف الئق للقصة الومضة.
هذه  بني  تتحكم  عسال  مالكة  الدكتورة  فرنى 
ما  منظورها  يف  البحثي،  منظورها  يف  التعاريف 
بعض  قول  حد  أي  عىل  الومضة؟  القصة  هي 
ومل  ؟  املصطلح  هذا  حبذوا  والذين  النقاد 
الومضة؟ وما هو تعريفها؟ تقول مالكة  سميت 
الفن. هذا  بحث  يف  تفيد  كلامت  يف   عسال 
الجنس  هذا  عىل  أسامء  عدة  النقاد  أطلق  لقد 
دون  األرادف  من  نبت  الذي  األزرق،  الجني 
وعدة  ألقاب  بعدة  وأمطروه  أحد،  من  إذن 
مصطلحات، لكن ال أحد منها استقر بشكل رسمي 
أو  ملح  قبصة  أو  نحلة  لسعة  متداول..سموها: 
وخزة إبرة أو قضمة أو قصة لحظة أو ومضة برق 
السطور مل  إىل آخره. ولكن هذه  أو حبة عدس 
يوضع للومضة تعريف مقنع يقتدى به. أو يتخذ 
منوذجا معروفا بشكل ملموس وواضح. ولخصت 
القول يف وضع تعريف القصة الومضة عىل أنها 
التكثيف  تعتمد  األدبية،  األجناس  من  »جنس 
بجمل قصرية جدا، ترتكب من ألفاظ قليلة خيالية 
باإليحاء  الزوائد والحشو والوصف، مفخخة  من 
والتلميح والرتميز واملجاز، بكل ما تعنيه الكلمة 
لتعمق  شعرية،  صور  يف  ترتكب  استعارات  من 
بعد  لها  لوحة  فتشكل  الداللة  وتوسع  املعنى 
داليل عميق تنتهي أخريا بقفلة صادمة مدهشة«

)مقدمة الكتاب ؛ ظالل لحسن الفياض طبع يف 
دار كليوباترا مرص( 

وأهداف  أبعاد  كل  يشمل  واسع  تعريف  وهذا 
عىل  ومقوماتها  لها  وأمناط  الومضة  للقصة 
اإلطالق. وهذا يشفي اختالف النقاد يف التسمية 
أو التفريق للقصة الومضة. وبالخالصة إن القصة 
الومضة نوع أديب جديد وليد قصة قصرية تكتب 
واإليحاء  التكثيف  من  مقومات  أو  قوانني  عىل 

واملفارقة والخامتة.

نشأة القصة الومضة وتطورها.

واألدباء  النقاد  بني  شنيع  اختالف  هناك  كان 
واملكان  الزمان  تعيني  يف  الومضة  القصة  وكتاب 
إن  يقول  من  هناك  أن  مع  وبدايتها،  لظهورها 
العدد  القصة الومضة ظهرت قبل سنوات ميكن 
باألصابع فقط ويرى آخرون إنها طلعت مع والدة 
كباحث  ولكني  القدم.  منذ  القصصية  األجناس 
التفتيش حول نشأة الومضة وضع  عندما بدأت 
شلبي  مجدي  املرصي  لألديب  كتاب  يدي  يف 
»كنوز القصة الومضة«، وهو كتاب أصدره رابطة 
القصة الومضة يبلغ أكرث من ثالث مائة صفحة، 
الومضة  القصة  حول  ومقاالت  دراسات  يحوي 
لريادة  آراءهم  يظهرون  وكتاب  أدباء  لعدة 
انتهز  حتى  شلبي،   مجدي  إىل  الومضة  القصة 
الفضاء  هذه  وكتابها  للومضة  الرابطات  بعض 
أنفسهم.  إىل  ريادتها  ينسبون  وبدؤوا  املجهولة 
فعىل الباحث أن يدقق النظر ويجمع املعلومات 
هذا  يكن  مل  ألنها  القضية.  هذه  حول  الصادقة 
التي  الومضة  القصة  عىل  يُطلق  ما  هو  االسم 
نعرفها حاليًا بل كان يُطلق مع بعض املسميات 
األخرى عىل القصة القصرية جًدا)ق ق ج(. وقام 
الناقد املرصي حسن الفياض بدراسة بحثية حول 
هذا يف مقالته » كشف الَغْمضة يف تأصيل القصة 

الومضة«.
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حمودة3:  حسني  الدكتور   يقول 
املاضية، تصاعدت أشكال  الثالثة  العقود  »خالل 
القصص  النوع  لحدود  اختباًرا  مثلت  قصصية 
متثلت  شتى،  مذاهب  ذلك  يف  وذهبت  القصري، 
أو  وأدواته،  الشعر  لغة  القصرية  القصة  خاللها 
استلهمت روح األمثولة، أو اللوحة القصصية.. الخ، 
وتّم طرح نتاج قصص جديد، فرض نفسه فانتبه 
إليه النقاد، وبدؤوا يبحثون عن تسميات مناسبة 
له، وعن سامت أساسية يف تكوينه، وخوض هذه 
األدبني  يف  بدأ  قد  الجديدة  القصصية  األشكال 
يردها  متقاربة،  شبه  فرتات  يف  والغريب  العريب 
أغلب الباحثني إىل العقود القليلة األخرية املاضية، 
القصة  شكل  املاضية  الثالثة  العقود  يف  وانترش 
القصرية جدا، انتشاًرا ملحوظا يف عدد من البلدان 
العربية، وكان قد انترش انتشاًرا واسًعا يف األدب 
قصري«. بوقت  ذلك  قبل  باإلنجليزية   املكتوب 
 ،flash fiction »ويلفت إىل أن »القصة الومضة
أو   ،sudden fiction املفاجئة”  “القصة  أو 
“القصة  أو   ،micro - story املصغرة”  “القصة 
الربيدية” postcard fiction، أو “القصة القصرية 
لها،  التأسيس  بدأ   ،short short story جدا” 
أوائل  من  ابتداء  الغريب،  األدب  يف  اصطالحيا، 

العقد األخري من القرن العرشين”..

والكاتبة  )القاصة  فرج  جمعة  مريم  وتقول 
جًدا:  القصرية  القصة  إىل  مشرية   اإلماراتية(، 
يف  األوىل  العاملية  الحرب  بعد  “بداياتها 
الصناعية  الثورة  بداية  مع  العرشينيات 
لديه  اإلنسان  يعد  مل  حيث  الحياة،  وتطور 
قصرية”.  قصة  أو  رواية  ملطالعة  الكايف   الوقت 
وعىل ما تقدم ندرك جليا ومبا ال يدع مجاال للشك 
وليد  يكن  مل  الومضة  القصة  وتسمية  لفظ  أن 

من  أكرث  منذ  هو  بل  القريب،  األمس  أو  اليوم، 
نصف قرن، وقد اقرتن هذا االسم بالقصة القصرية 
جًدا، وليس بالقصة الومضة، مام يؤكد لنا وألي 
باحث يف هذا الشأن أن اسم القصة الومضة نشأ 
من  كمحاولة  وذلك  جًدا،  القصرية  النصوص  مع 
الباحثني، والدارسني، والنقاد لوضع تسمية للقصة 
القصرية جًدا، وذلك لتمييزها عن القصة القصرية 

والرواية...

اسم  أن  ندرك  “وعليه   : الفياض  حسن  يقول 
هذا  يف  الفضل  ألحد  يكن  مل  الومضة  القصة 
النصوص  لكل  مصاحبًا  أىت  هو  بل  االسم، 
نصوص  ظهور  مع  جاء  وبالتحديد  القصرية، 
جًدا،  القصرية  القصة  حاليًا  عليها  نطلق   ما 

ومع  جًدا  القصرية  القصة  اسم  ترسخ  وحينام 
املتلقي  وحاجة  العنكبوتية،  الشبكة  ظهور 
للنصوص القصرية بصفة عامة، اتخذت النصوص 
عدد  يف  وأقل   صغرًا،  أكرث  شكال  جًدا  القصرية 
النصوص  هذه  لُكتاب  كان  فام  النص،  مفردات 
الومضة  لفظ  عليها  يطلقوا  أن  إال  الجديدة 
وخاصة بعدما استقر الحال للقصة القصرية جًدا 
من  عليه  واملتفق  عليه  املتعارف  اسمها  وأصبح 
القصرية  القصة  االسم  والدارسني هو هذا  النقاد 
األكرث  النصوص  تلقائيًا  حملت  هنا  ومن  جًدا، 
هذا  كان  حيث  الومضة(،  )القصة  اسم  صغرًا 
االسم معروفًا من قبل وكان يُطلق عىل نصوص 
القصة القصرية جًدا...” /كشف الغمضة يف تأصيل 
الفياض لحسن  بحثية  دراسة   : الومضة   القصة 
يذكر  للفضل  ألحد  مجال  ال  أن  ندرك  ذلك  مع 
سبيل  وال  القصرية  للقصة  مقومات  وضع  يف 
املقومات  ألن  أوال  ابتكرها  انه  عىل  ادعاء  اىل 
للقصة  نفسها  املقومات  هي  الومضة  للقصة 
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من  أول  أن  نعرف  أن  بد  وال  جدا.  القصرية 
ما  الصغر وهي  املتناهية  النصوص  ابتكر وكتب 
هام  الومضة  القصة  تسمية  حاليا  عليها  نطلب 
الكاتب األمرييك “ارنست وهمنجواي”  والكاتب 
الغواتياميل “أوغستو مونرتوسو”. حتى تطور هذا 
عدد  وتفلق  العرص  هذا  يف  رونقا  ازدهارا  الفن 
كبري ضخم من الكتاب فيه أمثال القاص األردين 
كتاب نرش يف مجموعة  أول  نعيم وله  أبو  هاين 
ثانيا  تابعه  نازفة” ثم  الومضة “وخزات  القصص 
الناقد واألديب حسن الفياض بنرش كتابه “ظالل” 
مجموعة قصص الومضة يضم أكرث من 350 قصة 
ومضة تم نرشه بدار كليوباترا مبرص. وعمله الثاين 
تحت الطبع “قوس وقدح” يضم حوايل 400 قصة 

ومضة.

مجال  طور  شلبي  مجدي  املرصي  واألديب 
الومضة  القصة  يف  وكتب  التحليلية  الدراسات 
مع االشرتاك برابطة القصة الومضة وأصدر ثالثة 
كتب ثقيلة باسم “كنوز القصة الومضة” يبلغ كل 
يضم  300 صفحة،  من  أكرث  مجلداته  من  واحد 
ومضات  شتى  عن  تحليلية  ودراسات  مبقاالت 
املختلفة.  العربية  البالد  يف  األدباء  لعدة  أدبية 
ويجدر الذكر بأن مجدي شلبي مل يكتب او يصدر 
أي كتاب يف مجموعة القصص الومضة. واألديب 
الومضة”  “سنا  مجلة  صاحب  الجزيري  جامل 
الومضة  حول  النصوص  جمع  يف  سعى  مثله 
الومضة،  القصص  مجموعة  يصدر  مل  أيضا  وهو 
كتاب  الومضة  القصة  إرشاق  يف  جاء  وكذلك 
والقاص  رمصيص  محمد  املغريب  الناقد  أمثال 
املرصي  والقاص  دراوشة  أمين  األردين  والناقد 
طارق عثامن والقاص الناقد العراقي فارس عودة 
والكثريون  الخطيب  مصطفى  املرصي  واألديب 
ومضاته روائع  ومن  الفياض   غريهم.حسن 

صغرية  قرية  يف  ولد  مرصي  وناقد  أديب  هو 
اسمها برديس تابعة ملحافظة سوهاج بجمهورية 
مرص العربية يف يوم 24 شهر يوليو عام 1967م. 
الفياض  النعيم  عبد  السيد  الكامل حسن  اسمه 
يعمل  الفياض.  حسن  القلمي  باسمه  اشتهر 
للوزارة  الرضائب  مبصلحة  باحثني  كبري  بوظيفة 
له  أجناسها،  بجميع  القصة  يكتب  املرصية، 
الجرائد املرصية.  الكثري من القصص منشورة يف 
القصص  مجموعة  ظالل«  »كتاب  أعامله  من 
الومضة، و«فضفضة« مجموعة من قصص قصرية 
الومضة،  القصص  جدا، »قوس وقدح« مجموعة 
والكتاب  الجرائد  يف  منشورة  ومضاتها  جميع 
الومضة«  القصة  رحاب  »يف  الطبع،  تحت 
 دراسة تحليلية ونقدية عن القصة الومضة..الخ.
مختلفة  قضايا  عدة  ومضاته  بجميع  عالج  انه 
والحكم  السياسة  ومضات  مثل  األديب.  العامل  يف 
العربية  الحياة  تهز  التي  العريب  والشأن  واألدب 

يوما فيوما. كأنها مواسيا حينا ومهاجام حينا.

1( أديب 

عرى بنات أفكاره؛ تحرش بهن النقاد

معنى عرى: نزع عن، عرى ما كان مستورا: نزع ما 
 يغطي اليشء املستور، خلص من  )معجم الغني(
الغضب،  إثارة  ،استفزاز،  استفز  تحرش: 
الوسيط( )معجم  ليهيجه.  له  تعرض   أي 
أفكار  عن  وتعرب  تعني  الومضة  هذه  فيمكن 
األدباء املختلفة هي ارشاقات بكل أوضاع املجتمع 
عن  أفكارا  تكون  والسارة  واملوجعة،  املأساوية 
معتقدات دينية أو سياسية أو ثقافية أو مذهبية 
ميينية  أو طائفية  منفتحة  أو  منغلقة  تيارات  أو 
أو يسارية أو متطرفة أو معتدلة أو تكون أفكارا 
النقدية  املعارك  كلها  تواجه  ذلك  كان  أيا  حرة 



209

الصارمة أو الرصاع املخترب املرير.

2( مفكر أرهقه ظله ؛ لعن التبعية

يقال  جدا.  اتبعه  منه،  اقرتب  أرهق:  معنى 
الغني( )معجم  الليل  دنا  الليل:أي   أرهقه 
لعنه من  أكرث  أبعد   ، طرد   لعن: 
لغريه. تابعا  اليشء  كون   :  التبعية 
يف  الكاتب  يصور  فيام  ونفكر  ننظر  وإذا 
جذور  يف  والخياالت  التفكر  إن  الومضة  هذه 
هاجمه  ولو  قلبه  عن  يلغي  لن  الكاتب   صدر 
خلع  يف  ارهبه  أو  كارهوه  أرعبه  أو  أهله 
يف  يحمل  من  أو  الحكام  أو  األمراء  ذلك  عن 
وآراءه  أفكاره  عىل  والغضب  الغرية  صدورهم 
والفساد  االستبداد  عىل  املهاجمة  أو  للنهضة 
ال  املجتمع  يف  الخبائث  ضد  القلمي  الجهاد  أو 
عنها. ويخلع  األفكار  يرتك  أن  للمفكر   يستطيع 
أبيات  يف  الومضة  هذه  معنى  نسمع  كام 
كيشري( عيل  )يوسف  ملياملي  سيناميئ   لغناء 
إيل  تقرتب  وأنت  منك  أبتعد  حزن..عندما   »يا 

يا ظالل..عندما أحاول أن أتقربك تبتعد عني«

 3( شاعر أرس العشق قلبه ؛ انطلقت تغرد قصائده
القيد أي   ، بـاإلسار  شده   : أرسه  أرس:   معنى 

العشق: الحب

تغرد: أنشد

واملحبة  العشق  عمق  الشعراء  شاعرية  يف  نرى 
الحروف  عرب  تنفتح  حتى  قلوبهم  يف  تأصلت 

منذ  أشعارهم  كل  يف  املعشوق  تخرب  واألبيات 
معظم  تناوله  جزء  أهم  إن  ولذلك  القدم. 
املغازلة  أو  الحب  أو  النسيب  هو  األشعار 
لها  مثال  وأجزل  املحبوبات.  عن  الذكرى  أو 
القيس  المرئ  املعلقات   من  القصائد  بعض 
مع  وجميل  عبلة  مع  وعنرتة  عنيزة  حبيبته  مع 
بثينة وابن زيدون مع والدة وغريهم. كل تغرد 
املحبوبات.. ضامئر  يف  الناس   مسامع   قبل 
بكتابة  الفياض  حسن  به  قام  ما  أهم  ولكن 
الحديثة.  االجتامعية  القضايا  يف  هي  الومضات 
وتطرق أبواب منازل اإلسالم بوجه مخيف حتى 
تكون ومتتاز هذه االبتكارات لسان صدق تخاطب 
منها: والحياة  الحقوق  اىل  تدعو  األمة   قضايا 

حكام

املوارد عيون  اغرورقت  البالد؛  فقر  عن   تحدثوا 
دول

 نامت عيون الردع؛ أبرصت املقابر حاممة السالم
حكومة

الشعب عرصوا  الحزينة؛   نضبت 
سيايس

الشهداء جنازة  تقدم  الثورة؛   قمع 
مسلمو بورما

بكوا؛ضحكت خيبة املسلمني

ثورة

ولدت؛ مات أبناؤها

الومضة؛  القصة  رحاب  يف   ، حسن   ، النعيم  عبد    )1
 دراسة تحليلية )لحسن الفياض( كالكوت -2015م

كتاب   ، حسن   ، النعيم  عبد    )2
كليوباترا/2016م نرش  دار   ظالل- 

 املصادر واملراجع

القصة  كنوز  مجدي،   ، الرحامن  عبد  عثامن   )3
القصة  حول  املقاالت  مجموعة  الومضة؛ 
2016م  عام  شلبى(   )مجدى  كالكوت     الومضة 
4( عبد النعيم ، حسن ، كشف الغمضة يف تأصيل 

تعريف القصة الومضة   ودور حسن الفياض
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القصة الومضة دراسة بحثية حول القصة للومضة 
دار نرش كالكوت. )لحسن الفياض( ،2018م

5( موقع األديبة املغربية مالكة عسال

؛لألديب  القصصية  للومضة  العربية  الرابطة  موقع   )6
مجدي شلبي

1  حسن الفياض: أديب وناقد مرصي اشتهر يف كتابة 
القصص الومضة

ونقدية  تحليلية  الومضة/دراسة  القصة  رحاب  2  يف 

للقصة الومضة؛ حسن الفياض
3   ناقد أديب مرصي

الهوامش
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املقّدمة

الّلغة  كتب  يف  )كان(  للفعل  أّن  الّدراسة  رأت 
فيها  تخالف  والتّفسري طريقة  والحديث  والّنحو 

بقيّة األفعال.

رس يف املدرسة والجامعة  وتََعلَّمنا يف حلقات الدَّ
أّن )كان(: فعل ماض ناقص, فهل هو فعل ماض 
يف قوله تعاىل   َويََخافُوَن يَْوًما كَاَن رَشُُّه ُمْستَِطريًا  

ـِ )كان(  قراءة مقامّية براغماتّية ل
الّناقصة وداللتها الّزمنّية

امللّخص
اختلف نحاة العربيّة يف )كان(؛ فهناك من رآها فعاًل وهناك من رآها حرفًا, ومنهم من 
ناقًصا,  فعاًل  آخرون  ها  وعدَّ لفظيًّا,  فعاًل  أو  عبارة  فعل  فرآها  حقيقي,  غري  فعاًل  رآها 
عىل  داللتها  لعدم  قال:  فريق  بالّناقصة؛  تسميتها  سبب  عىل  العربيّة  علامء  يتّفق  ومل 
الحدث واقتصارها عىل الزّمان, وقال الفريق اآلخر: لعدم اكتفائها باملرفوع, فهي تفتقر 
إىل منصوب بعد مرفوعها. ورأت الّدراسة أّن من علامء العربيّة َمن مل يسّمها بالّناقصة, 
وعىل َسْمت َمن مل يُسّم )كان( فعاًل ناقًصا, جاءت الّدراسة لتقرأها من منظور براغاميت 
مقامي؛ وذلك من خالل الوقوف عىل الفعل )كان( يف املقام املعنّي, ويف توجيه داللته 
الزّمنيّة وتحديدها فيه. فخلصت الّدراسة إىل أّن مصطلح )كان الناقصة( ُملبس, ودعت 
اإىل استخدام مصطلح آخر؛ فالفعل )كان( يف العربيّة أْصل األفعال وعبارة عنها, وأقواها, 
وأّم األفعال؛ ألنّه ال ينفك فعل من معناها, وأعّم األفعال وأشملها؛ ألّن كل شء داخل 
تحت الكون, فـ )كان( تدل عىل حدث مطلق يقيّده الخرب. وخرجت الّدراسة بأّن إعراب 
)كان(: فعل ماض فحسب, غري دقيق يف داللته الزّمنيّة, فالفعل )كان( عرّب عن مختلف 
الحال,  أيًضا عىل  داالًّ  فجاء  املنقطع(؛  )املايض  الزّمنيّة عىل  داللته  تقترص  فلم  األزمنة, 
واملستقبل, والّدوام واالستمرار, أي: )يعّم األزمنة الثاّلثة(: )املايض والحال واملستقبل(, أو 
يتعلّق بكل زمان وإىل األبد. وهذه الّدالالت الزّمنيّة لـِ )كان( كانت مطّرًدة يف كالم العرب 
املقام  خالل  من  وتُْعرَف  الّنبوي,  والحديث  الكريم  القرآن  يف  دورانها  وكرث  وشعرهم, 
واستصحاب الحال. باختصار مُيثّل الفعل )كان( صورة فريدة للحدث وللفعل وزمنه: فـ 

)كان( فعل تنطوي فيه كل األحداث واألفعال واألزمنة.

د. منال نجار
أستاذ اللسانيات المشارك، قسم اللغة العربية، جامعة تبوك،  السعودية

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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أُْخرَِجْت  ٍة  أُمَّ َخرْيَ  كُنتُْم   : وجالله  جّل  وقوله   1,
ِمْقَدارُُه  كَاَن  يَْوٍم  يِف  سبحانه  وقوله   2 لِلنَّاِس 
َخْمِسنَي أَلَْف َسَنٍة   3 وقوله جّل وَكَاَن اللَُّه َغُفوًرا 

رَِّحيام 4 ويف قول الطرّماح:

          فَِإيّن آَلتيُكْم ِبُشْكِرَي مــــــــــــــــــــــا 
َمىض      ِمَن الُعرِْف واْستيجاِب ما كاَن يف َغِد5

باملرفوع,  اكتفائها  لعدم  ناقصة  )كان(  وُسّميت 
الحدث  عىل  داللتها  لعدم  آخرين:  قول  وعىل 
حديث  يف  نقول  فامذا  الزّمان,6  عىل  واقتصارها 
رسول الله صىّل الله عليه وسلّم عندما أخرب عن 
خديجة ريض الله عنها بـ )كان( فقال: »إنّها كانت 
وكانت«؟7 فاكتفى باملرفوع دون املنصوب. وترك 
صلوات الله عليه املتلّقي بقوله: »كانت وكانت« 
وصفاتها  وفضائلها  مناقبها  يف  ويبحر  يتخيّل 
)كان(  تقترص  فكيف  الكرمية,  وأفعالها  الجميلة 

عىل الزّمان دون الحدث؟ 

ما  تجمع  أن  الّدراسة  حاولت  املنطلق  هذا  من 
تقرأه  وأن  العريب,  الرّتاث  يف  )كان(  حول  قيل 
قراءة براغامتيّة مقاميّة؛ لتعرف كُْنهها, ولتتعرّف 
يف  لتضعها  ودالالتها؛  استعامالتها  وجوه  عىل 
مكانها الّصحيح الذي يليق بها, وذلك من خالل 

اإلجابة عن هذه األسئلة: 

هل )كان( فعل؟. 1

هل )كان( فعل ناقص؟. 2

ما معنى متام )كان( ونقصانها؟. 3

ال . 4 خاّصة  بصفات  )كان(  الفعل  يتميّز  هل 
نجدها يف بقية األفعال؟

ما صفات )كان( الّناقصة؟ . 5

هل يدل الفعل )كان( عىل مطلق الحدث؟. 6

ما الّدالالت الزّمنيّة للفعل )كان(؟. 7

الّدوام . 8 عىل  )كان(  الفعل  يدل  هل 
واالستمراريّة )األزليّة(؟

هل يدل الفعل )كان( عىل الحال؟. 9

هل يدل الفعل )كان( عىل املستقبل؟. 10

الزّمنيّة . 11 )كان(  دالالت  يحّدد  الذي  ما 
ويعيّنها؟

هل للفعل )كان( جامليّة يف الّنص؟. 12

هل للفعل )كان( جامليّة يف التلّقي؟. 13

املعنى  يف  املقام  َدْور  دراسة  هي  والرباغامتيّة 
الذي يقصده املتكلّم أو املقصود من العبارة أو 
من الحدث الكالمي. فتبحث الرباغامتيّة يف هذه 
الزّمنيّة يف  الفعل )كان( ودالالته  الّدراسة معاين 
املقامات التّخاطبيّة, واستخداماته, وتُعنى بتأويل 
ما يقصده املتكلّم, ورّد فعل املتلّقي, عندما يُخرب 

بـ )كان( يف مقام معنّي.

وجاءت الّدراسة بالعناوين الّتالية:

هل )كان( فعل؟	 

كان التّامة	 

كان الّناقصة	 

هل )كان( فعل ماض؟	 

حذف خرب )كان(	 

هل )كان( فعل؟

عىل  دّل  ما  الفعل  أّن  عىل  العربيّة  نحاة  اتّفق 
حدث وزمان,8 فإن سأل سائل: أي شء )كان(؟ 
كالزّجاجي  حرفًا  رآها  من  وهناك  ِفْعل,  قيل: 
األنباري  الربكات  أبو  وعلّل  )ت340ه(؛9 
لـ  وغريه  الزجاجي  تسمية  سبب  )ت577ه( 
)كان( حرفًا: يف أنّها ال تدل عىل الحدث )املصدر(, 
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ولو كانت فعاًل لكان ينبغي أن تدل عليه.10 وقال 
الُعكربي )ت616ه(: ومن عرّب من البرصينّي عنها 
ز؛ ألنّه قد وجدها تشبه الحرف  بالحرف فقد تجوَّ
يف أنّها ال تدل عىل الحدث, وإمّنا هي فعل لفظّي, 
أو يكون عنى بالحرف الطّريقة؛ فـ )كان( لها يف 
ولهذه  األفعال,  بقيّة  بها  تخالف  طريقة  الّنحو 
العلّة خّصوها هي وأخواتها بالدخول عىل املبتدأ 

والخرب.11

والّصحيح أنّها ِفْعل وهو رأي الجمهور؛12 والّدليل 
كان  تقول:  الفعل,  مثل  تترصّف  أنّها  ذلك  عىل 
ويكون وكُن وكائن ومكون, كام تقول: قرأ ويقرأ 
الّضمري  تاء  تلحقها  وأنّها  ومقروء.  وقارئ  واقرأ 
وألفه وواوه: نحو: كنت, وكانا, وكانوا, كام تقول: 
التّأنيث  تاء  تلحقها  وأنّها  وقرؤوا,  وقرآ  قرأت 
الّساكنة, نحو: )كانت الفتاة(, كام تقول: )قرأت 
الفتاة(, وهي تاء تختّص باألفعال.13 وألنّه يدخلها 
وسيكون,  كان,  قد  نحو:  من  األفعال  عالمات 
وسوف يكون, ومل يكن.14 ورأى املربد )ت286ه( 
أّن )كان( رُصّفت ترََصَُّف األفعال؛ لقوَّتها.15 ويقول 
الفاريس )ت377ه(: “ وإمّنا ُحكم لهذه الحروف 
أنّها أفعال, مع تعّريها من الّداللة عىل الحدث؛ 
فيها  الحكم  عليها, فجعل  األفعال  لغلبة خواص 
كام  للفعليّة,  لها  يُحَكم  مل  ذلك  ولوال  لألغلب, 
األسامء  خواص  لغلبة  باالسميّة؛  )إذ(  لـِ  ُحكم 
وقال  إليها.”16  ويضاف  تضاف  أنّها  وهي  عليها, 
من  املفهوم  أّن  ترى  “أال  )ت911ه(:  السيوطي 
واحد.”17  قامئًا( شء  زيٌد  )كان  ومن  قام(  )زيٌد 

وهكذا )كان( ِفْعل كسائر األفعال. 

فعاًل  )كان(  الفعل  ي  ُسمِّ مل  سائل:  سأل  وإن 
األفعال؟  كبقيّة  ا  تامًّ فعاًل  يكن  ومل  ناقًصا, 
الجواب:   وجدت الّدراسة أّن سيبويه )ت185ه( 

للفعل  والنُّقصان  التَّامم  مصطلحي  يستخدم  مل 
الحًقا,  العربيّة  علامء  استخدمهام  وإمّنا  )كان(, 
)كان(  لـِ  أّن  ذكر  فسيبويه  معناهام؛  ووّضحوا 
كان  قولك:  “وذلك  بقوله:  الّسياق؛  يف  موضعني 
ال  ماّم  الِفْعل  من  نحوهّن  كان  وما  ويكون... 
لـِ  يكون  “وقد  وقوله:  الخرب.”18  عن  يستغني 

)كان( موضع آخر يُقترَص عىل الفاعل فيه.”19

)كان( الّتامة 

يرى أكرث البرصينّي أّن معنى متامها: داللتها عىل 
الحدث والزّمان,20 بينام رأى آخرون كابن هشام 
)ت671ه( أّن “معنى التاّمم أن يستغني باملرفوع 
عن املنصوب,”21 وتابعه األسرتاباذي )ت686ه( 
فقال: التّاّمة تتّم كالًما باملرفوع دون املنصوب,”22 
بالتّام  “املراد  أّن  )ت769ه(  عقيل  ابن  وذكر 
الّدماميني  ووافقه   23 مبرفوعه,”  يكتفي  ما 
)ت827ه(,24 وقال األزهري )ت905ه(: تاّمة أي: 
مستغنية مبرفوعها عن منصوبها,25 وأشار الصبّان 
باملرفوع,26  االكتفاء  التاّمم:  أّن  إىل  )ت1206ه( 
تحتاج  التّامة:  أّن  )ت1270ه(  األلويس  وحّدث 
إىل مرفوع دون منصوب.27 وعليه إذا استُعملت 
)كان( تاّمة كانت مبعنى فعل الزم,28 تكتفي به؛ 
فـَ )كان( مبعنى ُخلِق نحو: )كان عبُد الله(, أي: 
)أنا مذ كنت صديُقك(,  الله, وتقول:  ُخلق عبد 
أي: أنا صديقك مذ خلقت.29 وقال أبو العباس: 
إذا قلت: )كنت أخاك(, فمعناه أشبهت أخاك,30 

وتأيت مبعنى وقع, يف قول مّقاس العائذي:31

                ِفدًى لِبَني ُذْهِل بِْن َشيْباَن ناقَتي       
إِذا كاَن يَْوٌم ذو كَواكَِب أَْشَهُب32

األمر,33  وقع  قد  أي:  األمر(,  كان  )قد  وتقول: 
وتكون أيًضا مبعنى ُوجد تقول: )كان األمُر(, أي: 
الله  ُوجد.34 وتأيت مبعنى حدث, نحو: )وما شاء 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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كان, وما مل يَشأ مل يكن(,35 وتقول: )قد كان زيُد(, 
أي: قد حدث,36 وكقول عبد الله بن عبد األعىل 

القرش:

 وَكُْنَت إِْذ كُْنَت إِلهي َوْحَدكا       
ٌء يا إِلهي قَبْلَكا37    لَْم يَُك َشْ

وقد تأيت )كان( مبعنى أقام يف قول الّشاعر:

كانوا وَكُّنا فاَم نَْدري َعىل َمَهٍل           
   أَنَْحُن فيام لَِبثْنا أَْم هم َعجُل38

ومبعنى جاء  يف قول الّربيع بن ضبع الفزاري:39

تاُء فَأَْدِفئوين                  إذا كاَن الشِّ
تاُء40  يَْخ يْهرُِمُه الشِّ    فَإنَّ الشَّ

قوله  يف  حدث43  أو  حصل42  أو  حرض41  ومبعنى 
ٍة   َميَْسَ  ٰ إِلَ َفنَِظَرٌة  ٍة  ُعْسَ ُذو  َكَن  َوإِن  تعاىل 
َكَن  ا  مَّ  ( تعاىل  قوله  )ينبغي(45 يف  44. ومبعنى 

ن تُنِبتُوا َشَجَرَها (.46 
َ
لَُكْم أ

أي:  “تاّمة  )كان(  )ت672ه(:  مالك  ابن  وقال 
سبيل  عىل  إاّل  غريه,  عن  مبرفوع  ُمْستغنية 
الذين  الّنحوينّي  خالف  هنا  وهو  الَفْضلة,”47 
ذكر  فقد  متعّد.48  غري  تام  فعل  )كان(  أّن  رأوا 
أّن  العربيّة  علامء  وبعض  )ت672ه(  مالك  ابن 
)كان( التّامة قد تأيت مبعنى كفل, وَغزَل,49 نحو: 
 ) الّصِبيَّ )كنُت  أو  كََفله,  إذا   ) الصبيَّ فالٌن  )كان 
إذا غزله,  الّصوَف(  زيٌد  )كان  كََفلْتُه, ونحو:  أي: 
أو)كنُت الّصوَف( أي: َغزَلْتُه.50 فـَ )كان( هنا فْعل 
تام مبنزلة )رضب( و)قتل(, ونحوهام ماّم يتعّدى 
إىل مفعول واحد, خالفًا ملن زعم أّن )كان( التّاّمة 

ال تكون إاّل الزمة.

)كان(:  متام  معنى  البرصينّي  أكرث  يرى  وهكذا 
أّن  آخرون  ويرى  والزّمان,  الحدث  عىل  داللتها 
املنصوب,  دون  باملرفوع  االكتفاء  التاّمم:  معنى 

أي:  “تاّمة,  )كان(  )ت672ه(:  مالك  ابن  وقال 
ُمْستغنية مبرفوع عن غريه, إاّل عىل سبيل الَفْضلة. 
فـ )كان( التّاّمة الزمة, مبعنى فعل الزم, وأحيانًا 

تكون متعّدية, مبعنى فعل متعّد. 

)كان( الّناقصة

)كان(  تسمية  سبب  يف  العربيّة  علامء  اختلف 
فعاًل ناقًصا, وانقسموا فريقني؛ فريق قال: لعدم 
عىل  واقتصارها  )املعنى(  الحدث  عىل  داللتها 
اكتفائها  لعدم  اآلخر:  الفريق  وقال  الزّمان,51 
باملرفوع,52 وهذا مذهب الجمهور, وهو املذهب 

املنصور, كام قال الّدماميني )ت827ه(.53 

ناقصة  )كان(  أّن  رأى  الذي  األّول  الفريق  ومن 
لعدم داللتها عىل الحدث ابن يعيش )ت643ه(, 
فقد قال: وأّما كونها ناقصة, فإّن الفعل الحقيقي 
يدّل عىل معنى وزمان, نحو قولك: )رضب(, فإنّه 
يدل عىل ما مىض من الزّمان وعىل معنى الرّضب, 
و)كان( تدل عىل زمان فقط, فلاّم نقصت داللتها 
كانت ناقصة.54 وساّمها وأخواتها »أفعال عبارة؛ 
الفعل  ألّن  حقيقيّة؛  ال  لفظيّة  أفعال  هي  أي 
الفعل  والحدث  دّل عىل حدث,  ما  الحقيقة  يف 
الحقيقي, فكأنّه سّمى باسم مدلوله, فلاّم كانت 
أفعااًل  الحدث مل تكن  تدّل عىل  األشياء ال  هذه 
إاّل من جهة الّلفظ والترّصّف, فلذلك قيل أفعال 

عبارة.«55 

ناقصة  )كان(  أّن  رأى  الذي  الثّاين  الفريق  ومن 
الحاجب  ابن  مبرفوعها  تكتِف  مل  لكونها 
»من  ناقصة  )كان(  كَْون  قال:  فقد  )ت646ه(, 
حيث إنّه لو اقترص عىل املرفوع مل يستقم, فكانت 
ناقصة؛ أي عند اقتصارك فيها عىل املرفوع خاّصة, 
بخالف غريها من األفعال, فإنّك لو اقترصت عىل 
املرفوع لكان مستقياًم, ومل تكن ناقصة, وسببه... 
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فإذا  صفة,  عىل  اليّشء  لتقرير  وضعها  أّن  من 
موضعها,  غري  يف  استعملتها  الّصفة  عن  قطعتها 
الّناقصة  األفعال  فكل  لذلك.«56  يستقم  فلم 
لتقرير اليّشء عىل صفة, وبه احتاجت إىل الخرب 
الخباز )ت683ه(,  ابن  وتابعه  ناقصة.57  وكانت 
يف أّن )كان( ناقصة؛ ألنّها ال تستغني باملرفوع.58 
ورآها األسرتاباذي )ت686ه( ناقصة؛ ألنّها ال تتّم 
باملرفوع كالًما, بل باملرفوع مع املنصوب59 ونبّه 
ناقصة؛  تسميتها  سبب  إىل  )ت749ه(,  املرادي 
زمن  عىل  تدل  ألنّها  ال  مبرفوع,  اكتفائها  لعدم 
دون حدث, فاألصح داللتها عليهام.60 ووافقه ابن 
)ت827ه(,62  والدماميني  )ت761ه(,61  هشام 
واألشموين )ت929ه(,63 والصبان )ت1206ه(,64 

واأللويس )ت1270ه(.65

نخلص إىل أّن ِمن علامء العربيّة َمن رأى معنى 
الحدث,  الزّمان دون  داللتها عىل  )كان(  نقصان 
اكتفائها  عدم  نقصانها  معنى  رأى  من  ومنهم 
وضوح  يف  املنصوب  إىل  واحتياجها  باملرفوع, 

داللتها. 

أّن  الّنحو  كتب  يف  الّنظر  بعد  الّدراسة  وترى 
هناك فريًقا ثالثًا مل يُسّم )كان( فعاًل ناقًصا سواء 
بحدث  مقرتن  غري  زمن  عىل  داللتها  إىل  ذهب 
عقد  فقد  ِبَحَدث؛  مقرتن  زمن  عىل  داللتها  أو 
)باب  ساّمه:  بابًا  )كان(  لـِ  )ت180ه(  سيبويه 
الفعل الذي يتعّدى اسم الفاعل إىل اسم املفعول, 
واسم الفاعل واملفعول فيه ليشء واحد(.66 ومنه 
فالفعل )كان( فعل متعّد عند سيبويه )ت180ه( 
يأيت بعده )اسم فاعل واسم مفعول( أي: )االسم 
املرفوع واالسم املنصوب(؛ فالفعل )كان( يدخل 
عىل )االسم املرفوع واالسم املنصوب( كام تدخل 
عدم  يف  عنها  يختلف  لكّنه  األخرى,  األفعال 

األّول  وأّن  املرفوع(,  )االسم  األّول  عىل  االقتصار 
ليشء  املنصوب(  واالسم  املرفوع  )االسم  والثّاين 
واحد, نحو )كان زيٌد قامئًا(, فزيد القائم, والقائم 
هو زيد. أّما قولهم: )رضب زيٌد عمرًا(, فإّن زيًدا 

غري عمرو, وإّن عمرًا غري زيد. 

ويربط  سيبويه )ت180ه( أسلوب عدم  االقتصار 
عىل األّول )املرفوع( يف الفعل )كان( مع )ظننت(, 
الفاعل كام  االقتصار عىل  فيه  فيقول: »ال يجوز 
مل يجز يف )ظننت( االقتصار عىل املفعول األّول, 
ألّن حالك يف االحتياج إىل اآلخر ههنا, كحالك يف 
االحتياج إليه مَثََّة.«67 فال يتّم الكالم بإسناد )كان( 
األّول  االسم  إىل  وأخواتها  و)ظننت(  وأخواتها, 
)املبتدأ( من دون وجود االسم الثّاين )الخرب(.«68 
وهكذا نبّه سيبويه )ت180ه( إىل احتياج )كان( 
إىل املرفوع واملنصوب, وعدم اكتفائه باألّول منهام 
يف متثيله ورشحه. وذلك لالنتقال من املعنى العام 
إىل الخاص وليس ألنّه فعل ناقص, وإاّل ملاذا لَْم 
تُسّمى )ظننت( وأخواتها باألفعال الناقصة؟ عند 
َمن أطلق هذا املُسّمى الحتياج هذه األفعال إىل 

منصوبني بعدها.

وعقد املربّد )ت286ه( بابًا َوَسمه أيًضا بـِ )باب 
الفعل املتعّدي إىل مفعول, واسم الفاعل واملفعول 
)كان  إذا قلت:  أنّك  فيه ليشء واحد(.69 “وذلك 
عبُد الله أخاك(, فاألخ هو عبد الله يف املعنى.”70 
فيام  وقع  ذلك  أّن  لتُخرب  )كان(؛  دخلت  “وإمّنا 
فـ  غريك,”71  إىل  ِمْنك  وصل  بِفْعل  وليس  مىض, 
)كان( ال تدل عىل الحدث, ووّضح ذلك بالقول: 
“)رضب زيٌد عمرًا(, فتخرب بأّن فعاًل وصل من زيد 
تُْخرب  مل  أخاك(  زيٌد  )كان  قلت:  فإذا  عمرو.  إىل 
أّن  زعمت  ولكن  شيئًا,  األخ  إىل  أوصل  زيًدا  أّن 
املربّد  الّدهر.”72 واعترب  زيًدا أخوه فيام خال من 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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حقيقيّة,  غري  أفعااًل  وأخواتها  )كان(  )ت286ه( 
عىل  ملعان  “ودخلت  األفعال,  وزن  يف  وأنّها 
االبتداء والخرب, كام أّن مفعويل )ظننت( إمّنا هام 
ابتداء وخرب.”73 بينام نقل عنه ابن الرساج, وابن 
يعيش, وابن مالك, قوله: إّن )كان( أصل األفعال 

وعبارة عنها.74 

)ت286ه(  املربّد  )ت316ه(  الرساج  ابن  وتابع 
يف »أّن )كان( فعل غري حقيقي, وإمّنا يدخل عىل 
املبتدأ والخرب, فالفاعل فيه غري فاعل يف الحقيقة, 
فيه  فليس  الصّحة  عىل  مفعول  غري  واملفعول 
مفعول, يقوم مقام الفاعل؛ ألنّهام غري متغايرين, 
إذ )كان( إىل شء واحد, ألّن الثّاين هو األّول يف 

املعنى.”75 

وبنّي ابن الرساج )ت316ه( مفارقة )كان( للفعل 
وتدل  ومعنى,  زمان  عىل  يدل  أنّه  يف  الحقيقي 
»الفعل  فقال:  الحدث,  دون  الزّمن  عىل  )كان( 
قولك:  نحو  وزمان,  معنى  عىل  يدل  الحقيقي 
وعىل  الزّمان  من  مىض  ما  عىل  يدل  )رضب( 
الرّضب الواقع فيه, و)كان( إمّنا يدّل عىل ما مىض 
من الزّمان فقط, و)يكون( تدل عىل ما أنت فيه 
زمان  عىل  تدل  فهي  يأيت,  ما  وعىل  الزّمان  من 
بها  فرفعوا  وخربه,  املبتدأ  عىل  فأدخلوها  فقط, 
بالفاعل, ونصبوا بها الخرب  ما كان مبتدأ تشبيًها 
أخاك(,  الله  عبُد  )كان  فقالوا:  باملفعول,  تشبيًها 
كام قالوا: )رضب عبُد الله أخاك(, إاّل أّن املفعول 
يف )كان( ال بّد من أن يكون هو الفاعل؛ ألّن أصله 
املبتدأ وخربه, كام كان خرب املبتدأ ال بّد من أن 
يكون هو املبتدأ, فإذا قالوا: )كان زيٌد قامئًا( فإمّنا 
معناه: زيد قام فيام مىض من الزّمان.76 وقد اعترب 
ابن الرساج )ت316ه( )كان( وأخواتها: أفعااًل يف 

الّلفظ وليست أفعااًل حقيقيّة.77 

)كان(  بـ  )ت377ه(  الفاريس  عيل  أبو  وساّمها 
املقتضية للخرب املنسوب,78 أو )كان( املفتقرة إىل 
الخرب املنصوب.79 ورآها دالّة عىل زمان غري دالّة 
الخرب  فيه  )كان(  عىل حدث, حيث »يلزم فاعل 
منتصبًا غري مفارق له, وإمّنا لزمه الخرب عوًضا من 
الحدث الذي يدل عليه الفعل مع الزّمان. ورأى 
»أّن  آخر  سياق  الفاريس )ت377ه( يف  أبو عيل 
)كان( مثال مأخوذ من لفِظ حدٍث داٍل عىل ما 
مىض, كام أّن )رضب( كذلك, فهذا الوصف إذن 
منتظاًم  وكان  عليه,  دخَل  ال  إذ  غريه  من  أصّح 
جميَع ما كان من هذه األمثلة, ال يدخل فيه ما 

ليس منه, وال يخرج عنه ما هو منه.«80

وقال ابن جني )ت392ه( يف )باب كان وأخواتها(: 
من  املجرّد  الزّمان  عىل  يدل  ماّم  األفعال  هذه 
بالفاعل, وخربها مشبًّها  الحدث, واسمها مشبًّها 

باملفعول.81

وذكر الجوهري )ت398ه( أّن »)كان( إذا جعلته 
عبارة عاّم مىض من الزّمان احتاج إىل خرب؛ ألنّه 
عن  عبارة  جعلته  وإذا  فقط,  الزّمان  عىل  دل 
حدوث اليّشء ووقوعه, استغنى عن الخرب؛ ألنّه 

دل عىل معنى وزمان.«82

وهكذا وجدت الّدراسة أّن ِمن علامء العربيّة َمن 
سيبويه  ذكر  فقد  )الّناقصة(؛  ِبـ  )كان(  يصف  مل 
يستغني  ال  ماّم  فعل  )كان(  أّن  )ت180ه( 
غري  فعاًل  )ت286ه(  املربد  واعتربها  الخرب,  عن 
حقيقّي, وأنّها يف وزن األفعال, وكذلك فعل ابن 
وذلك  الّلفظ,  يف  فعاًل  فرآها  )ت316ه(  الرساج 
ألنّها ال تدل عىل الحدث. وساّمها أبو عيل الفاريس 
)ت377ه( بـ )كان( املقتضية للخرب املنسوب, أو 
)كان( املفتقرة إىل الخرب املنصوب, ووسمها ابن 
جني )ت392ه( بالفعل الذي يدخل عىل املبتدأ 
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فعل  إنّها  )ت398ه(:  الجوهري  وقال  والخرب, 
يحتاج إىل خرب. 

هل  هنا:  الّدراسة  تطرحه  الذي  والّسؤال 
تدل )كان( عىل الحدث

أّن )كان( تدل عىل  العرب إىل  أكرث نحاة  ذهب 
زمن وقوع الَحَدث, وال تدل عىل حدث,83 وقال 
الُعكربي )ت616ه(: أْصل )كان( أن تكون دالّة 
وبقيت  عليه  داللتها  خلعت  ثم  حدث,  عىل 
أنّها  واملتصوَّر  واملشهور  الزّمان.84  عىل  داللتها 
األفعال؛85  كسائر  والزّمان,  الحدث  عىل  تدّل 
بطالن  عىل  )ت672ه(  مالك  ابن  استدّل  فقد 
رشحه  يف  ذكرها  أوجه,  بعرشة  األكرثيّة  مذهب 
عىل التّسهيل.86 وقال: »وما ذهبت إليه يف هذه 
)كان(  يقصد   – األفعال  هذه  كون  من  املسألة 
من  الظّاهر  هو  مصادرها,  عىل  دالّة  وأخواتها- 
أّن  رأى  والسريايف.«87 حيث  واملربد  سيبويه  قول 
األصل يف كّل فعل الّداللة عىل املْعَنيَنْي: الحدث 
والزّمان, فال يقبل إخراجها عن األصل إاّل بدليل.88 

الشلوبني  عىل  )ت761ه(  هشام  ابن  وشّنع 
)ت645ه( عندما رأى أّن )كان( تدل عىل زمان 
مأل  أنّه  مع  هذا  إىل  ذهب  فقال:  حدث  دون 
تعاليقه من تقدير مصادرها, أال ترى أنّه يقول يف 
نحو: )يعجبني أّن زيًدا أخوك(, تقديره: )يعجبني 
كَْون زيد أخاك(, فاألصح داللتها, أي داللة أفعال 

هذا الباب عليهام أي عىل الحدث والزّمان.89 

أّن  رأى  من  عىل  )ت686ه(  األسرتاباذي  ورّد 
فقال:  بالزّمان؛  واكتفت  الحدث  سلبت  )كان( 
»ليس بيشء؛ ألّن )كان( يف نحو: )كان زيٌد قامئًا( 
يدّل عىل الكون الذي هو الحصول املطلق, وخربه 
القيام,  كَْون  وهو  املخصوص,  الكون  عىل  يدل 
دال عىل حصول  بلفظ  أّواًل  فجيء  أي حصوله, 

قلت:  فكأنّك  الحاصل,  ذلك  بالخرب:  ُعنيِّ  ثم  ما, 
حصل شء, ثم قلت: حصل القيام, فالفائدة يف 
إيراد مطلق الحصول أّواًل ثم تخصيصه, كالفائدة 
قبل  أي  الّشأن...-  تعيني  قبل  الّشأن  ضمري  يف 
تفسريه بذكر خربه, وهو اإلبهام ثم التّفصيل- مع 
فائدة أخرى ههنا وهي داللته عىل تعيني زمان 
تحصل  مل  زيد(  )قام  قلنا:  ولو  املقيَّد,  الحصول 
هاتان الفائدتان مًعا. فـ )كان( يدل عىل حصول 
يدل عىل  وخربه  تقييده يف خربه,  مطلق  حدث 
يف  تقييده  مطلق  زمان  يف  واقع  معنيَّ  حدث 
)كان(, لكن داللة )كان( عىل الحدث املطلق أي 
الكون: وضعيّة, وداللة الخرب عىل الزّمان املطلق: 
عقليّة.90 ثم تابع قوله: فداللة )كان( عىل حدث 
معنيَّ ال يدل عليه الخرب يف غاية الظّهور, فكيف 

تكون ناقصة باملعنى الذي قالوه.«91 

)ت686ه(  األسرتاباذي  مع  الّدراسة  وتتّفق 
)كان(  الفعل  يف  قيل  ما  وأدق  أبلغ  قوله  وترى 
أّن  ترى  ومنه  الَحَدث.92  ُمطْلَِق  عىل  داللته  ويف 
داللة )كان( عىل الَحَدث يف غاية الظّهور كام هو 
االختالف بني  الّدراسة  الزّمن, وترى  داللتها عىل 
الفعل )كان( وبقية األفعال األخرى, يف أن )كان( 
ا, ثم يأيت  بإتيانها مع مرفوعها يكون املعنى عامَّ
منصوبها لتخصيص املعنى؛ فـ )كان( فعل تنطوي 

فيه كل االحداث.

بل تتّفق الّدراسة مع علامء العربيّة يف أّن )كان( 
األفعال  أْصل  فهي  وَحَدث؛93  فْعل  كل  يف  أْصٌل 
كل  ألّن  وأشملها؛  األفعال  وأعّم  عنها,94  وعبارة 
جميًعا؛  األفعال  وأّم  الكون,95  تحت  داخل  شء 
دورها  ولكرثة  معناها؛96  من  فعل  ينفك  ال  ألنّه 
وتشّعب مواضعها,97 وليست أّم بابها )باب كان 
فـ  بعضهم,98  ذهب  كام  فحسب,  وأخواتها( 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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)كان( فعل تنطوي فيه كل األفعال. ورأى علامء 
الّدراسة  وتراه  قوي,99  )كان(  الفعل  أّن  العربيّة 

أقوى األفعال؛ لداللته عىل مطلق الحدث. 

ولعّل هذه الّصفات هي َسبَب كرثة دوران )كان( 
يف القرآن الكريم, وعىل ألسنة الّناس؛ فقد حرص 
فلم  حديثه,  يف  تكون  أن  عىل  العريب  املتكلّم 
تكن تأيت جزافًا. ولرمّبا جاء الحديث عن القصص 
بعبارة: )كان يا مكان( انطالقًا من هذه الّصفات. 
)كان(:  يف  )ت502ه(  األصفهاين  الراغب  يقول 
يستعملونها يف  املتكلّمني  الَكْون, وكثري من  هي 
معنى اإلبداع. واملكان, قيل: أصله ِمن كان يكون, 

َمت امليم أصليّة.100 فلاّم كرث يف كالمهم تُُوهِّ

الّناقصة(  )كان  أّن مصطلح  الّدراسة  ترى  وعليه 
إىل  ال  الّسلبيّة,  إىل  املتلّقي  ذهن  يأخذ  مبهم؛ 
معنى الفعل )كان( ووظيفته الّنحويّة. وما يدعم 
وأخواتها(  و)ظّن  وأخواتها(  )إّن  أّن  الّرأي  هذا 
معموليها,  بأحد  الكالم  يتّم  ال  ماثلها,  ما  أو 
ناقصة, وأّن  إنّها  العرب  ومع هذا مل يقل علامء 
مؤلّفاتهم  يف  )كان(  أوردوا  قد  العربيّة  علامء 
فقد  استخدامه؛  نستطيع  آخر؛  عنوان  تحت 
وأخواتها  )كان(  )ت669ه(  عصفور  ابن  أورد 
)باب  عنوان  تحت  الزّجاجي(  )جمل  رشحه  يف 
األفعال الّداخلة عىل املبتدأ والخرب(,101 وأوردها 
الرّافعة  )األفعال  باب  يف  )ت672ه(  مالك  ابن 
اتّخذه  نفسه  والعنوان  الخرب(,102  الّناصبة  االسم 
)ت761ه(  هشام  وابن  )ت749ه(,103  املرادي 
والّدماميني  الزّجاجي,104  ُجمل  رشح  كتابه  يف 
)ت905ه(  األزهري  بها  وجاء  )ت827ه(,105 
باب  يف  التّوضيح  عىل  الترّصيح  رشح  كتابه  يف 

)األفعال الداخلة عىل املبتدأ(.106 

أن  الّدراسة  ترى  العناوين  هذه  من  وانطالقًا 

عىل  الّداخل  )الفعل  بـِ  )كان(  بتسمية  نكتفي 
املبتدأ والخرب( كام ارتأى ابن عصفور )ت669ه(, 
أو )الفعل الرّافع االسم الّناصب الخرب( كام ساّمه 
)ت745ه(  حيان  وأبو  )ت672ه(  مالك  ابن 
)ت761ه(   هشام  وابن  )ت749ه(  واملرادي 
عىل  الّداخل  )الفعل  أو  )ت827ه(  والدماميني 

املبتدأ( كام وسمه األزهري )ت905ه(.

بـ )الفعل ماّم ال   أو أن نكتفي بتسمية )كان(: 
يستغني عن الخرب( كام ذهب سيبويه )ت180ه( 
أو )الفعل املفتقر إىل الخرب( أو )كان( املقتضية 
)ت377ه(؛  الفاريس  رأى  كام  املنسوب,  للخرب 
وذلك ألّن مصطلح )الّناقصة( ال يتّفق مع صفات 

)كان( ومعانيها ودالالتها الزّمنيّة.

هل )كان( فعل ماض؟

أن  )كان(  يف  األصل  أّن  إىل  الّنحاة  أكرث  ذهب 
يدل عىل حصول ما دخلت عليه فيام مىض, مع 
انقطاعه كسائر األفعال املاضية,107 وذهب الّنحاة 
أنّها  إىل  العربيّة,  علامء  من  وغريهم  واملفرّسون 
الخليل  للّداللة عىل معاٍن أخرى؛ فقد أخرب  تأيت 
يف  )كان(  يُْجَعل  قد  أنّه  )ت175ه(  الفراهيدي 
يَْوٍم  }يِف  تعاىل  الله  قول  ومنه  )يكون(,  معنى 
قول  ومنه   108,} َسَنٍة  أَلَْف  َخْمِسنَي  ِمْقَدارُُه  كَاَن 

الطرّماح:

 فَِإيّن آَلتيُكْم ِبُشْكِرَي مــــــــــــــــــــــا َمىض       
ِمَن الُعرِْف واْستيجاِب ما كاَن يف َغِد109  

الفراهيدي  الخليل  ويقول  يأت.110  مل  غًدا  ألّن 
)ت175ه(: وأّما قول الله جّل ثناؤه }كُنتُْم َخرْيَ 
ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس{,111 “فاملعنى: أنتم خري أّمة,  أُمَّ
وقال بعضهم: معناه: كونوا خرَي أّمة, وهو أصّح 

ماّم فرّسه املفرّسون.”112 
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وروى البخاري )ت256ه( يف صحيحه عن سعيد 
)ت68ه(:  عباس  البن  رجل  قال  قال:  جبري  بن 
وقال:  عيّل...  تختلف  أشياء  القرآن  يف  أجد  إيّن 
كَاَن َعِزيزاً  اللَّه  إِنَّ  رَِّحياًم,113  َغُفوًرا  اللَُّه  وَكَاَن 
,115 فكأنّه  بَِصريًا   َسِميًعا  كَاَن  اللََّه  إِنَّ  َحِكيامً,114 
الله عنه  ابن عباس ريض  كان ثم مىض! فأجاب 
رَِّحياًم  َغُفوًرا  اللَُّه  وَكَاَن  فيها:  عن مسائله, فقال 
»سّمى نفسه ذلك, وذلك قوله: أي: مل يزل كذلك, 
فإّن الله مل يُرد شيئًا إاّل أصاب به الذي أراد, فال 

يختلف عليك القرآن, فإّن كُالَّ من عند الله.«116

تدل  عندما  )كان(  )ت276ه(  قتيبة  ابن  واعترب 
عىل الّدوام من باب مخالفة ظاهر الّلفظ معناه, 
أي: أن يأيت الفعل عىل بنية املايض,117 وهو دائم, 
 ,118} بَِصريًا  َسِميًعا  اللَُّه  وَكَاَن   4 تعاىل:  كقوله 
ٍء قَِديرًا .119 وكذلك قوله وَكَاَن اللَُّه َعىَلٰ كُلِّ َشْ

املحال  من  أنّه  إىل  )ت286ه(  املربد  وذهب 
زيًدا(  و)كنُت  أخاك(  )كنُت  بقولك:  تريد  أن 
أي:  أخاك(,  )كنُت  قلت:  لو  “ولكن  االنتقال. 
وأنا  زيًدا(,  و)كنُت  عدوَّك,  اليوَم  وأنا  صديَقك, 
جائزًا.”120  كان  اسمي  غرّيت  أي:  عمرو,  الّساعَة 
وقال: “وجائز أن تقول: )كنُت أخاك(, وإن كان 
أخاه/ الّساعة, تريد أن تُعلمه ما كان, وال تخرب 
عن وقته الذي هو فيه لعلْم املخاطب ذاك؛ وألّن 
ا- أن يخرب عنها مبا  للقائل-إذا كانت األخبار حقًّ
اللَُّه  أراد, ويرتك غريه. فمن ذلك قول الله وَكَاَن 
 122.} بَِصريًا  َسِميًعا  اللَُّه  وَكَاَن  رَِّحياًم,121,  َغُفوًرا 
إّن  واحد,  هذا  يف  واملفرّسين   الّنحوينّي  فقول 
يُعرف  ما  مبثْل  خرّبنا  أنّه  أعلم-  –والله  معناه 
من فضله, وطْوله, ورحمته, وغفرانه, وأنّه عاّلم 
الغيوب قبل أن نكون, فعلّمنا ذلك, ودلّنا عليه 
ِّلَِّه  لل يَْوَمِئٍذ  َواأْلَْمُر  قوله:  ذلك  ومثْل  بهذا وغريه. 

{,123 ونحن نعلم أّن األمر أبًدا لله.«124     

وذكر أبو إسحق الزجاج )ت311ه(: أّن معنى إِنَّ 
اللََّه كَاَن َعلِياًم َحِكياًم {125, فيه ثالثة أقوال: »قال 
علاًم  شاهدوا  القوم  كان  )ت180ه(:  سيبويه 
كان  الله  لهم:  فقيل  وتفّضاًل,  ومغفرة  وحكمة 
كذلك ومل يزل, أي مل يزل عىل ما شاهدتم. وقال 
حكياًم  خلقها,  قبل  باألشياء  علياًم  كان  الحسن: 
فيام يقّدر تدبريه منها. وقال بعضهم: الخرب عن 
باالستقبال  كالخرب  بامليُّض,  األشياء  هذه  يف  الله 
واحدة؛  حال  يف  الله  عند  األشياء  ألّن  والحال؛ 
أبو  ما مىض وما يكون وما هو كائن.«126 ويرى 
األّولني  القولني  أّن  )ت311ه(  الزجاج  إسحق 
»هام الصحيحان؛ ألّن العرب خوطبت مبا تعقل, 
ونزل القرآن بلغتها, فام أشبه من التّفسري كالمها 

فهو أصح, إذ كان القرآن بلغتها نزل.«127

قوله  معنى  أّن  إىل  )ت338ه(  النحاس  وأشار 
أعلم,  »والله   128 َحِكيام  َعِزيزًا  اللَُّه  وَكَاَن  تعاىل 
الله  عىل  تقع  ال  )كان(  ألّن  حكيم؛  عزيز  والله 
يف  ملغاة  الّلفظ,  يف  مستعملة  فهي  وجل,  عّز 

املعنى.«129

السريايف  سعيد  أليب  سيبويه  رشح  يف  وجاء 
يف  )كان(  جعلته  ما  يكون  »قد  أنّه  )ت368ه( 
ما مل  فأّما  املايض منقطًعا, وغري منقطع؛  الزّمان 
ينقطع فقوله تعاىل وَكَاَن اللَُّه َعلِياًم َحِكياًم {,130 
وهو يف كل حال موصوف بذلك عّز وجل, وأّما 
اآلن  وأنا  غائبًا  كنت  )قد  فقولك:  انقطع  قد  ما 
َعلِياًم  اللَُّه  وَكَاَن  يكون  أن  يحتمل  وقد  حارض(. 
املنقطع, ومعناه: ما وقع عليه  َحِكياًم يف تأويل 
قال  كام  والحكمة,  العلم  ال  والحكمة,  العلم 
 131,} ِمنُكْم  الُْمَجاِهِديَن  نَْعلََم  َحتَّٰى  تعاىل  الله 
ونحن  منكم,  املجاهدون  يجاهد  واملعنى: حتى 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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نعلمهم.«132

وقال أبو عيل الفاريس )ت377ه(: و)كان( »تعّم 
جميع األوقات املاضية بالّداللة عليها, وال تخّص 

وقتًا ماضيًا دون وقت.«133

)كان( مبعنى  ابن جني )ت392ه( مجيء  وعّد 
الّشاعر  قول  يف  املتجّوزة  املواضع  من  )يكون( 

الِطرّماح:    

  فَِإيّن آَلتيُكْم ِبُشْكِرَي مــــــــــــــــــــــا َمىض       
ِمَن الُعرِْف واْستيجاِب ما كاَن يف َغِد134  

فـيكون عذره فيه: أنّه جاء بلفظ املايض الواجب؛ 
املايض  أّن  كام  بوقوعه,  وثقة  وتثبيتًا  له  تحقيًقا 
واجب ثابت ال محالة؛135 »أي إّن الجميل منكم 

واقع متى أريد, وواجب متى طُلِب.«136 

أّن  إىل  )ت502ه(  األصفهاين  الراغب  وفَِهم 
»)كان( عبارة عاّم مىض من الزّمان, ويف كثري من 
قال:  األزليّة,  معنى  عن  تنبئ  تعاىل  الله  َوْصف 
ٍء َعلِياًم,137 وَكَاَن اللَُّه َعىَلٰ كُلِّ  وَكَاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْ
ٍء قَِديرًا ,138 وما استُعِمل منه يف جْنس اليّشء  َشْ
فتنبيه عىل  فيه,  موجود  له هو  بوْصف  متعلًّقا 
أّن ذلك الوْصف الزم له, قليل االنفكاك منه.”139 
أن  يجوز  فقد  املايض,  الزّمان  يف  استُعمل  وإذا 
املُستَْعَمل فيه بقي عىل حالته كام تقّدم  يكون 
ذكره آنًفا, ويجوز أن يكون قد تغريَّ نحو: )كان 
يكون  أن  بني  فرق  وال  كذا(.  صار  ثم  كذا  فالن 
ًما كثريًا,  م تقدُّ الزّمان املُْستَْعَمل فيه كان قد تقدَّ
تعاىل,  الله  أوجد  ما  أوَّل  كان يف  تقول:  أن  نحو 
م بآن واحد عن  وبني أن يكون يف زمان قد تقدَّ
أن  نحو  )كان(,  فيه  استَْعَملَْت  الذي  الوقت 
تقول: )كان آدم كذا(, وبني أن يقال: )كان زيٌد 
ههنا(, ويكون بينك وبني ذلك الزّمان أدىن وقت, 

ولهذا صّح أن يقال: قَالُوا كَيَْف نَُكلُِّم َمن كَاَن يِف 
الَْمْهِد َصِبيًّا,140 فأشار بـ )كان( أّن عيىس وحالَته 
قال:  من  قول  وليس  قُبَيْل.  عليها  شاهده  التي 
الحال بيشء؛ ألّن ذلك إشارة إىل  هذا إشارة إىل 
قولهم  زمان  من  يقرُب  زمان  إىل  لكن  تقّدم,  ما 
ٍة ,141 فقد قيل: معنى  أُمَّ هذا. وقوله: كُنتُْم َخرْيَ 
)كنتم( معنى الحال, وليس بذلك بيشء, بل إمّنا 
الله  تقدير  كذلك يف  كنتم  أنّكم  إىل  إشارة  ذلك 

تعاىل وُحْكِمه.”142

وفرّس الزمخرشي )ت538ه( )كان( يف قوله تعاىل 
ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس 143 ويف قوله وَكَاَن  كُنتُْم َخرْيَ أُمَّ
اللَُّه َغُفوًرا رَِّحياًم {144 عبارة عن وجود اليّشء يف 
دليل  فيه  وليس  اإلبهام,  سبيل  عىل  ماض  زمان 
كأنّه  طارئ.  انقطاع  عىل  وال  سابق,  عدم  عىل 
الله  أّمة. وقيل: كنتم يف علم  قيل: وجدتم خري 
مذكورين  قبلكم  األمم  يف  كنتم  وقيل  أّمة.  خري 

بأنّكم خري أّمة موصوفني به.« 145

وأفاد ابن عطية )ت541ه( أّن قوله تعاىل قوله 
وَكَاَن اللَُّه  مبعنى: يكون؛ فهي دالّة عىل الوجود 

بهذه الّصفة ال ُمَعيّنة وقتًا ماضيًا.”146 

الفتح  سورة  يف  )ت794ه(  الزركيش  عنه  ونقل 
قوله: إّن )كان( حيث وقعت يف صفات الله, فهي 

مسلوبة الّداللة عىل الزّمان.147

وأدرك ابن الشجري )ت542ه( أّن )كان( يف قول 
ِبرْش بن َعوانة العبدي, يصف مالقاته األسد:

َغرْيي          لَيُْث  يا  فالْتَِمْس  نََصْحتَُك                
طَعاًما إِنَّ لَْحمي كـــــــاَن ُمرًّا

مثْلُها يف قول الله تعاىل وَكَاَن اللَُّه َعِزيزًا َحِكيام 148 
أّن )كان(  ونظائره. ويف )كان( »قوالن, أحدهام: 
وحكمة  ِعزًّا  شاهدوا  القوم  كأّن  يزل,  مل  مبعنى 
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كذلك,  الله  يزل  مل  لهم:  فقيل  ورحمة,  ومغفرة 
)كان(  أّن   « والثّاين:  سيبويه149.«150  قول  وهذا 
تدل عىل وقوع الفعل فيام مىض من الزّمان, فإذا 
كان فعاًل يتطاَول, مل تدل داللة قاطعة عىل أنّه 
زال وانقطع, كقولك: )كان زيٌد صديقي(, ال داللة  
يف هذا القول قطًعا عىل أّن صداقته لك قد زالت, 
بل يجوز أن تكون باقية بحالها, ويجوز أن تريد: 
كان صديقي وهو اآلن عدّوي. فمن املعنى األّول 
ِبيًنا ,151  ا مُّ قوله تعاىل إِنَّ الَْكاِفِريَن كَانُوا لَُكْم َعُدوًّ
أال ترى أّن هذا نَزَل, وعداوة الكافرين للمؤمنني 
باقية, وكذلك قول الّشاعر: )إّن لحمي كان مرًّا( 

ليس يريد أّن مرارة لحمه زالت.”152

“واعلم  كالمه:  )ت542ه(  الشجري  ابن  وختم 
أّن الزّمان الذي تدل عليه )كان( يكون محدوًدا, 
ويكون غري محدود, فاملحدود كقولك: )كان زيٌد 
جالًسا ها هنا(, وغري املحدود كقوله تعاىل وَكَاَن 
اللَُّه َعِزيزًا َحِكيام ؛153 ألّن كّل صفة لله مستحّقة 

يف حال, فهي مستحّقة يف كّل حال.«154

يف  )كان(  استعامالت  )ت604ه(  الرازي  وتتبّع 
القرآن الكريم, فوجدها عىل خمسة معاٍن:155 

كَاَن 	  اللََّه  إِنَّ  تعاىل  قوله  نحو  األزل,  مبعنى 
َعلِياًم َحِكياًم.156

ومبعنى امليض املنقطع, نحو قوله تعاىل وَكَاَن 	 
يِف الَْمِديَنِة تِْسَعُة رَْهٍط .157

ٍة 	  ومبعنى الحال, نحو قوله تعاىل كُنتُْم َخرْيَ أُمَّ
أُْخرَِجْت لِلنَّاِس.158

ومبعنى االستقبال, نحو قوله تعاىل َويََخافُوَن 	 
يَْوًما كَاَن رَشُُّه ُمْستَِطريًا.159

ِمَن 	  وَكَاَن  تعاىل  قوله  نحو  )صار(,  ومبعنى: 
الَْكاِفِريَن .160

قال   لَِم  قيل:  “فإن  )ت604ه(:  الرازي  يقول 
قلنا:  كذلك.  اآلن  أنّه  .161مع  َحِكيامً  َعلِيام  كَاَن 
قال الخليل: الخرب عن الله بهذه األلفاظ كالخرب 
بالحال واالستقبال؛ ألنّه تعاىل منزّه عن الّدخول 
شاهدوا  ملّا  القوم  سيبويه:  وقال  الزّمان,  تحت 
فقيل  تعّجبوا,  وإحسانًا  وفضاًل  وحكمة  علاًم 
الله كان كذلك, ومل يزل موصوفًا بهذه  إّن  لهم: 

الّصفات.”162

القرتان  »)كان(  أّن  )ت607ه(  الجزويل  ث  وحدَّ
ابن  وجزم  املايض,«163  بالزّمان  الجملة  مضمون 
معٍط )ت628ه( يف ألفيّته أّن )كان( للاميض غري 

املنقطع, فقال: 

  فكاَن لِلاْميض الَّذي ما انَْقطَعا          
   وإْن أَتَْت كاَن مِبَْعنى َوقَعا164

أّن  سيبويه  يف رشح  )ت630ه(  الصفار  وشاهد 
)كان( مسألة خالف؛ “وذلك أنّك إذا قلت: )كان 
زيٌد قامئًا(, فهل هو اآلن قائم؟ الّصحيح أنّه ليس 
حملهم  وإمّنا  رضورة,  املفهوم  هو  هذا  كذلك, 
تعاىل  قوله  مثل  من  ورد  ما  للّدوام  جعلها  عىل 
وَكَاَن اللَُّه َغُفوًرا رَِّحياًم,165 وقوله َواَل تَْقَربُواْ ٱلزِّىَنٰٓ  
يتخّرج عىل  {,166 وهذا عندنا  فَِٰحَشًة   كَاَن  إِنَُّه  
أنّه جواب ملن سأل: هل كان الله غفوًرا رحياًم؟ 
عندكم  كان  قد  أي:  فاملعنى,  الثّانية,  اآلية  وأّما 
يَْسهل  فيه ذلك, فرتكه  تعتقدون  فاحشة وكنتم 

عليكم.”167

“تدل  “)كان(  أّن  )ت643ه(  يعيش  ابن  وأكَّد 
ابن  ورّصح  فقط.”168  الزّمان  من  مىض  ما  عىل 
الحاجب )ت646ه(: أّن )كان( للاميض, و”ذهب 
بعضهم إىل أّن )كان( يدل عىل استمرار مضمون 
الخرب يف جميع الزّمن املايض, وشبهته قوله تعاىل 

وَكَاَن اللَُّه َسِميًعا بَِصريًا   169.”170 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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يف  “األصل  أّن  )ت672ه(  مالك  ابن  واستشعر 
إىل  الجملة  مضمون  دوام  عىل  الّداللة  )كان( 
زمن الّنطق بها, دون تعرّض النقطاع.”171 وقال: 
فـ  كثريًا,”172  يزل(  )مل  مبرادفة  )كان(  “تختص 
“يُقصد بها الّدوام, كام يُقصد بلم يزل”.173 ولذا 
قيل يف قول الله تعاىل }وكان الله عىل كل شيٍئ 
قديراً{,174 أي مل يزل عىل كّل شء قديرًا.175 ومنه 

قول الّشاعر:

ْف                 ولكّني َمَضيُْت َولَْم أَُجدِّ
رْبُ عادَة أَوَّلينا176 وَكاَن الصَّ   

ومثله قول أبو ُجندب الهذيّل:

وَكُْنُت إِذا جاري َدعا لَِمضوفٍَة           
ُر َحتّى يَْنُصَف الّساَق ِمئَْزري177 أَُشمِّ  

ومثله قول قيس بن الَخطيم:

ْهَر ُسبًَّة          وَكُْنُت اْمَرأً ال أَْسَمُع الدَّ
أَُسبُّ ِبـــــــــها إاِّل كََشْفُت ِغطــــــــاَءها178

يقتيض  ما  الّشعريّة  األبيات  هذه  يف  فليس 
انقطاع الّصفات, بل تأيت )كان( هنا مبعنى الّدوام 
عن  يخربون  إمّنا  الثاّلثة  فالّشعراء  واالستمرار, 
الّدامئة املستمرّة, وليس غرضهم اإلخبار  حالتهم 
عاّم مىض؛ ففي البيت األّول: كان الّصرب وما زال 
بيتي  ويف  قومه,  األوائل يف  وعادة  الّشاعر  عادة 
الهذيل والخطيم هذه حالهام وصفتهام مل تتغرّيا, 
ولو كانا يعنيان أّن هذا أمرهام فيام مىض فقط, 
لكانا يقدحان يف أنفسهام؛ فالّشاعر الهذيل كلاّم 
كان لجاره حاجة كان يرسع يف مساعدته, وكذلك 
إاّل  بنقيصة  يُرمى  ال  الخطيم  بن  قيس  الّشاعر 
ابن  رأى  وقد  فيها.  األمر  حقيقة  وأبان  نفاها, 
منظور )ت711ه( يف لسانه, أّن أبا ُجندب الهذيل 
يف هذا البيت إمّنا يُخرب عن حاله, وليس يُخرب بـ 

)كنت( عاّم مىض.179

ولرمّبا ترى الّدراسة -يف ضوء ما اطّلعت عليه- أّن 
ابن مالك )ت672ه( الوحيد من الّنحوينّي الذي 
ذكر أّن األصل يف )كان( الّداللة عىل دوام مضمون 
الجملة إىل زمن الّنطق بها, دون تعرّض النقطاع, 
لكن وجدت الّدراسة له كالًما آخر يف سياق آخر 
عىل  بها  يدل  أن  )كان(  يف  “األصل  قال:  عندما 
دون  فيام مىض,  عليه  دخلت  ما  معنى  حصول 
األفعال  من  كغريها  انقطاع,  وال  ألّوليّة  تعرّض 
املاضية, فإن قصد االنقطاع ضّمن الكالم ما يدل 
عليه,”180 كقوله تعاىل َواذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَيُْكْم 

إِْذ كُنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بنَْيَ قُلُوِبُكْم  181 

)الكايف(  كتابه  يف  )ت680ه(  الفالح  ابن  ونبّه 
القرائن  بحسب  الّدوام  عىل  تدل  قد  )كان(  أّن 
اَلَة كَانَْت َعىَل الُْمْؤِمِننَي كِتَابًا  كقوله تعاىل  إِنَّ الصَّ
ْوقُوتًا  ,182 فدلّت اآلية عىل الّدوام املتّصف بتلك  مَّ
الّصفات, ودوام التعبّد بالّصفات, وقد تدل عىل 
االنقطاع, نحو: )كان هذا الفقري غنيًّا(, و)كان يل 

مال(.183

وقّدَر األسرتاباذي )ت686ه( أّن )كان( تأيت دالّة 
اللَُّه  وَكَاَن  تعاىل  الله  قول  يف  كام  الّدوام,  عىل 
االنقطاع,  دالّة عىل  وتأيت   184, بَِصريًا     َسِميًعا 
لفظ  يدل  “ومل  قامئًا(,  زيٌد  )كان  قولك:  يف  كام 
)كان( عىل أحد األَْمَريْن, بل ذاك إىل القرينة.”185 
وجوب  بقرينة  االستمرار  عىل  دالّة  )كان(  فـ 
ودالّة  أبًدا,  علياًم  سميًعا  وعال  جال  الله  كون 
 186} أَْعَداًء  كُنتُْم  إِْذ  االنقطاع يف قوله تعاىل  عىل 
بقرينة قوله تعاىل فَأَلََّف بنَْيَ قُلُوِبُكْم  187 وقال: 
إّن “الّلفظ املايض ليس موضوًعا للحدث الكائن 
فيام مىض من الزّمان, بل لكل ماض يف الزّمان, أو 

يف املكان, نحو: مىض يف األرض.”188
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وأبرَص الطيبي )ت743ه( يف الحديث )كان الله 
ومل يكن شء قبله(: “لفظة )كان( يف املوضعني 
األَزَليّة  باألّول  فاملراد  مدخولِها,  حال  بحسب 

والِقَدم, وبالثّاين الُحدوث بعد الَعَدم.”189

تلّقفه من  الذي  بأّن  أبو حيان )ت745ه(  وأنبأ 
املايض  الزّمان  تدل عىل  كان  “أّن  الّشيوخ  أفواه 
املنقطع كغريها من الفعل املايض.”190 وقد تبقى 
عىل مدلولها من اقرتان مضمون الجملة بالزّمان 
املايض, دون االنقطاع, نحو: قوله تعاىل وَكَاَن اللَُّه 
تَْقَربُواْ  َواَل  وقوله  قوله:  ويف   191,} رَِّحياًم  َغُفوًرا 
وهو  كان  واملعنى:   192,} فَِٰحَشًة  كَاَن  إِنَُّه  ٱلزِّىَنٰٓ 
العلامء عن  اآلن عىل ما كان, ولذلك عرّب بعض 
أبو  وقال  يزل(.193  )مل  ترادف  بأنّها  هذه  )كان( 
قديراً  كّل شيٍئ  الله عىل  وَكَان  حيان )ت745ه 
الجملة  اقرتان مضمون  194 فـ )كان( تدل عىل 
بالزّمن املايض, وهو تعاىل متّصف بهذا الوصف 
ماضيًا وحااًل ومستقباًل, وتقييد الفعل بالزّمن ال 
يدل عىل نفيه عن غري ذلك الزّمن.”195 وأورد أبو 
حيان )ت745ه( يف تفسريه )البحر املحيط( أّن 

)كان( تفيد الّدوام واالستمرار يف آيات كثرية.196

)مل  مرادفتها:  معنى  )ت749ه(  املرادي  وفَِهَم 
يزل( يف قول ابن مالك: “وتختص )كان( مبرادفة 

مل يزل كثريًا” أنّها تدل عىل الّدوام.197

اختالف  برهانه  يف  )ت794ه(  الزركيش  وعرَض 
)كان( وذكر مذاهبهم؛  الّنحاة وغريهم يف داللة 
يُْشعر  فعل  ألنّها  االنقطاع؛  تفيد  أنّها  أحدها: 
الّدوام  تقتيض  بل  تفيده,  ال  والثّاين:  بالتّجّدد, 
واالستمرار.”198 والّصواب عند الزركيش )ت794ه( 
أّن )كان( “تفيد اقرتان معنى الجملة التي تليها 
عىل  نفسها  لها  داللة  وال  غري,  ال  املايض  بالزّمن 
انقطاع ذلك املعنى, وال بقائه؛ بل إن أفاد الكالم 

هذا  علمت  إذا  آخر.  لدليل  كان  ذلك  من  شيئًا 
فقد وقع يف القرآن إخبار الله تعاىل عن صفاته 
الّذاتيّة وغريها بلفظ )كان( كثريًا, نحو:  وَكاَن اللُه 
َسِميعاً عليامً,199  وكَاَن الله َواِسًعاَحكيامً,200 وَكَاَن 

اللُه َغُفوًرا رَِحيامً ,201 

إِْذ  َوُسلَيْاَمَن  َوَداُووَد  َعالِمنْي {202  ِبُكلِّ َشيٍئ  وَكُنَّأ 
الَْقْوِم  َغَنُم  ِفيِه  نََفَشْت  إِْذ  الَْحرِْث  يِف  يَْحُكاَمِن 
َشاِهِديَن 203 »فحيث وقع اإلخبار  لُِحْكِمِهْم  وَكُنَّا 
عن  اإلخبار  فاملراد  ذاتيّة؛  صفة  عن  )كان(  بـ 
يقّررها  ولهذا  ذاته,  تفارق  مل  وأنّها  وجودها, 
بعضهم بـ )ما زال(؛ فراًرا ماّم يسبق إىل الَوْهم, 
الوجود؛  عن  به  املخرَب  انقطاع  يفيد  )كان(  إن 
لقولهم: دخل يف خرب )كان(. قالوا: فـ )كان( و)ما 
زال( مجازان, يستعمل أحدهام يف معنى اآلخر 
مجازًا بالقرينة. وهو تكلّف ال حاجة إليه, وإمّنا 
تستفيد  ثم  الّصفة,  أزليّة  من  ذكرناه  ما  معناها 
العقليّة,  باألدلّة  يزال  الحال, وفيام ال  بقاءها يف 

وباستصحاب الحال.«204

ث بعضهم: تدل )كان( »عىل أّن خربها كان  وحدَّ
موجوًدا يف الزّمن املايض, وأّما يف الزّمن الحارض 
منقطًعا,  يكون  وقد  مستمرًّا,  باقيًا  يكون  فقد 
رَِحيامً,205  َغُفوراً  الله  وَكَاَن  تعاىل   كقوله  فاألّول 

وكذا سائر صفاته؛ ألنّها باقية مستمرّة.«206

الباب  هذا  من  أّن  )ت794ه(  الزركيش  َوَوعى 
»الحكاية عن الّنبي صىّل الله عليه وسلّم بلفظ 
)كان يصوم( و)كّنا نفعل(, وهو عند أكرث الفقهاء 
يقتيض  ما  عارضه  فإن  الّدوام,  يفيد  واألصوليّني 
عدم الّدوام مثل أن يروى: )كان ميسح مرة( ثم 
تخصيص  باب  من  فهذا  ثالثًا(  ميسح  )أنّه  نقل 

العموم, وإن روى الّنفي واإلثبات تعارضا.«207

)كان(  القول:  أّن  )ت827ه(  الّدماميني  والحظ 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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تدل عىل الزّمان املايض املنقطع كغريها من الفعل 
املايض فيه نظر؛208 فهي تدل عىل األزليّة, نحو: 
)كان الله وال شء معه(,209 أو الّدوام واالستمرار 
أو  قَِديراً{,210  َشيٍْئ  كُّل  عىل  اللُه  وَكَاَن  نحو 
خربها  استمرار  بإفادة  )كان(  تخّص  يقال:  أن 
ملعرفة  يقام  دليل  من  بّد  ال  وقال:  السمها.211 
أحد  عىل  تدل  ال  )كان(  أن  “والحاصل  داللتها, 

األمرين, بل ذلك إىل القرينة.”212

دالالت  بعض  )ت911ه(  السيوطي  واستحرض 
يزل(  )مل  مبرادفة:  )كان(  “تختّص  بقوله:  )كان( 
كان  وإن  الّدوام,  عىل  دالّة  تأيت  أنّها  أي  كثريًا, 
األصل فيها أن يدل عىل ُحصول ما دخلت عليه 
فيام مىض مع انقطاعه عند قوم, وعليه األكرث... 
أو سكوتها عن االنقطاع وعدمه عند آخرين.”213 
الّصفات  الّدوام تتخّرج جميع  وقال: عىل معنى 

الذاتيّة املقرتنة بـِ )كان(.214

مبعنى  )كان(  تأيت  )ت929ه(:  االشموين  وقال 
ابن  انقطاع,215 ونقل عن  الزّمان من غري  اتّصال 
قوله: “كان تجيء مبعنى مىض  بَّري )ت582ه( 
وانقىض, وهي التّامة, وتأيت مبعنى اتّصال الزّمان 
عنها  ويعرّب  الّناقصة,  وهي  انقطاع,  غري  من 
املستقبل  يف  يكون  مبعنى  وتأيت  أيًضا,  بالزّائدة 
من الزّمان, وتكون مبعنى الحدوث والوقوع,”216 
ويُعلّق األشموين )ت929ه( فيقول: وفيه خالف 
ملا عليه جمهرة الّنحاة, فتأّمله.”217 وقال ابن بّري 
الوصف  تقديم  عىل  تدل  )كان(  “إّن  معناه:  ما 
َوِقَدمه, وما ثبت قدمه استحال عدمه.”218 وعلّق 
الزركيش )ت794ه( عىل كالمه فقال: وهو كالم 

حسن.219

وهكذا ذهب الّنحاة وغريهم من علامء العربيّة 
ما  تدل عىل حصول  أن  )كان(  األصل يف  أّن  إىل 

كسائر  انقطاعها  مع  مىض,  فيام  عليه  دخلت 
اتّصال  مبعنى  )كان(  وتأيت  املاضية,  األفعال 
الزّمان من غري انقطاع, فتنبئ عن معنى الّدوام 
)كان(  أّن  رأى  من  وهناك  )األزليّة(.  واالستمرار 
إىل  يعود  ذلك  بل  األمرين,  أحد  عىل  تدل  ال 
انقطاع  عىل  نفسها  عىل  لها  داللة  فال  القرينة, 
عىل  تدل  آخرون  ورآها  بقائه.  عىل  وال  املعنى 
املايض  الزّمن  جميع  يف  الخرب  مضمون  استمرار 
وال تخص وقتًا ماضيًا محّدًدا, أو تدل عىل زمان 
دوام  عىل  تدل  أنّها  أو  القول,  زمن  من  يقرب 
للّداللة  أو  بها,  النطق  إىل زمن  الجملة  مضمون 
أنّها  منهم  وذكر  املستقبل.  أو  الحال,  زمن  عىل 
يف  وقعت  حيث  الزّمان  عىل  الّداللة  مسلوبة 
صفات الله, أو تدل عىل زمان ماض عىل سبيل 
اإلبهام, وليس فيه دليل عىل انقطاع وال عىل عدم 
تكون  عندما  األخبار  أّن  رأى  من  ومنهم  سابق. 
ا, يخرب عنها مبا أراد: منها )كان(. وهناك من  حقًّ
الّلفظ ملغاة يف املعنى  رأى )كان( مستعملة يف 
أو اعتربها من باب مخالفة ظاهر الّلفظ معناه؛ 
وذلك عندما تأيت دالّة عىل الّدوام أو من املواضع 

املتجّوزة عندما تأيت مبعنى )يكون(. 

الّدوام  عىل  دالّة  تأيت  )كان(  أّن  الّدراسة  وترى 
واالستمرار وإىل األبد, وعىل املايض املنقطع, وعىل 
املايض غري املنقطع, وتأيت دالّة عىل الحال وعىل 
املستقبل, واملقام هو الفيصل الذي سيحّدد هذه 
الفعليّة.  أو صيغتها  )كان(  بناء  الّدالالت, وليس 
وتقول  األزمنة.  كل  فيه  تنطوي  فعل  )كان(  فـ 
الّدراسة ما قاله السيوطي )ت911ه(: عىل معنى 
الّدوام تتخّرج جميع الّصفات الذاتيّة املقرتنة بـِ 
)كان(؛ فالذي يلّخص ما نشأ من خالف بني علامء 
يف  الّنظر  هو:  الزّمانيّة  )كان(  داللة  يف  العربيّة 
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الّصفة التي رافقت )كان( ويف مقامها الذي قيلت 
الّذاتيّة, ويف الّصفات  الله  فيه؛ فمثاًل: يف صفات 
والكرم,  والّصدق  كالّشجاعة  لآلدميّني:  الّذاتيّة 
حني يقع اإلخبار بـ )كان( عنها ال يُتَّصّور أن تكون 
هو  الّدوام  عىل  داللتها  فتكون  املايض,  يف  فقط 

األصل فيها.

وحني يقع اإلخبار بـ )كان( عن األحداث الطّارئة 
أن  األصل  يُتََصّور  ال  والجلوس,  والقيام,  كالّنوم, 
داللتها  فيها  األصل  فإّن  ذاتها,  يف  دامئة  تكون 
عىل املايض, وقد تدل عىل الحال أو املستقبل أو 
الّدوام, بحسب املقام واستصحاب الحال, وغريه 

من الّشواهد التي تُعني عىل تعيني الّداللة.

إىل  )كان(  لـ  املنظور  هذا  ِوفْق  املتلّقي  ويصل 
الزّمنيّة,  دالالته  جامل  وإىل  الفعل,  هذا  جامل 
املاضية  بصيغتها  )كان(  فـ  تلّقيه؛  جامليّة  وإىل 
فعل تنطوي فيه كل األفعال واألحداث واألزمنة. 
وهي الكيفيّة التي تعرّب عن صفات الله الّذاتيّة 
أزليّة  عن  لتخرب  للبرش؛  الّذاتيّة  الّصفات  وعن 
هذه الّصفات واستمرارها, وأنّها باقية إىل األبد. 

 وتحسب الّدراسة أّن إعراب )كان(: )فعل ماض 
املعارصين, ويف  ألسنة  الذي يشيع عىل  ناقص(, 
ُملبس غري دقيق يف  التّعليم, هو إعراب  مناهج 
كام  إعرابه   عىل  الّنحاة  وإبقاء  الزّمنيّة.  داللته 
هو يف الجدول الرّصيف, بالّرغم من دالالته الزّمنيّة 
دون  بالّصيغة  اعتدادهم  إىل  مرّده  املختلفة, 

املعنى والوظيفة.

حذف خرب )كان(

إن سأل سائل: هل يجوز حذف خرب )كان(؟ تجد 
العربيّة  علامء  من  أجازه  من  أّن هناك  الّدراسة 
الذين أجازوه ابن جني  وهناك من منعه. ومن 

)ت392ه(,220 وحىك أبو عيل الفاريس )ت337ه( 
عن جواز حذفه؛221 فقال: حْذف خرب )كان( عزيز 
ا,222 وذكر ابن الشجري )ت542ه( يف أماليه  جدًّ
“ومثاُل حذف خرب )كان(, أن يقول لك: )من كان 
الظّرف,  فتحذف  أبوك,  كان  فتقول:  الّدار(؟  يف 
َحموك,  كان  فتقول:  قامئًا(؟  كان  )من  وتقول: 
أبو حيان )ت745ه(  قامئًا,”223 وأخرب  فتحذف 
أّن هناك من أجاز حذف خرب )كان(, وذلك عندما 
تقول يف جواب من قال: أمل تكن غنيًّا؟ كنُت.224

خرب  حذف  من  مينع  الذي  ما  سائل:  سأل  وإن 
لفظه؛  بحكم  له  حكمَت  إن  وأنت  )كان(؟ 
أو  حذفه,  يجوز  واملفعول  املفعول,  يشبه  فإنّه 
املبتدأ  “وخرب  األصل,  يف  خرب  فهو  أصله,  بُحْكم 
يجوز حذفه اختصاًرا لفهم املعنى, فكان ينبغي 
ابن  يقول  حال.”225  كل  عىل  حذفه  يجوز  أن 
عصفور )ت669ه(: إّن الذي منع من حذفه أنّه 
صار عوًضا من املصدر, أال ترى قولك: )كان زيٌد 
كان  فلاّم  زيد,  أكوان  من  كوٌن  القيام  أّن  قامئًا( 
الخرُب املصدَر يف املعنى, استغني به عنه ملا كان 
َح باملصدر؛  معناهام واحًدا, ولوال أنّه ِعَوض لرُصِّ
إذ ال فعَل إاّل وله مصدر أُِخَذ منه, وقام الّدليل 
عىل ذلك, فلاّم صار الخرب عوًضا من املصدر صار 
كأنّه من كامل الفعل, وكأنّه جزء من أجزائه, فلم 
يجوز  ال  الزمة  فاألعواض  وأيًضا  لذلك.  يحذف 

حذفها.226 

)كان(  خرب  حذف  )ت672ه(  مالك  ابن  ومنع 
وما  اختياًرا,227  خربها  حذف  فأجاز  )ليس(  إاّل 
الفراء )ت207ه(.228  إليه  مالك ذهب  ابن  قاله 
خرب  حذف  مْنع  )ت761ه(  هشام  ابن  وأكّد 
)كان(؛ “ألنّه عوض أو كالعوض من مصدرها.”229 
نّص  بقوله:  )ت745ه(  حيان  أبو  وتابعهام 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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ال  )كان(  خرب  حذف  يجوز  ال  أنّه  عىل  أصحابنا 
اختصاًرا وال اقتصاًرا.”230  

عند  )كان(  َمْنع حْذف خرب  يف  فالّسبب  وهكذا 
من  عوًضا  الخرب  لكون  العربيّة؛  علامء  بعض 
املصدر, فلو حذفته لنقْضت الغرض الذي جئت 
به من أجله,231 إذ هناك قاعدة عند العرب تقول: 

“ما كان عوًضا ال يُْحَذف.”232 

بعض  أّن  )ت681ه(  البغدادي  إياز  ابن  وذكر 
علامء العربيّة قال: “حْذف خرب )كان( ضعيف يف 

القياس, وقلاّم يوجد يف االستعامل,”233  

يف  )كان(  خرب  يحذف  قد  أنّه  آخرون  وذكر 
الرّضورة؛234 لوضوح الّداللة, قال الفرزدق:

 إِيّن َضِمْنُت لُِكلِّ َشْخٍص ما َجنى        
   فَأىَب فَكاَن وَكُْنُت َغرْيَ َغدوِر235

َغدوِر(,  َغرْيَ  وَكُْنُت  )فَكاَن  قوله  فيه  الّشاهد 
)كان(  خرب  عن  بالحذف  الّشاعر  استغنى  حيث 
فاملعنى:  عليه.  الثّانية  )كان(  خرب  لداللة  األوىل 
لقد كفلُت لكل واحد ما حصل عليه, فأىب ورفض 
غادًرا.  أكن  مل  أنا  وكذلك  غادر,  غري  وكان  ذلك, 

وقال عمرو بن أحمر الباهيل:

  رَماين ِبأَْمٍر كُْنُت ِمْنُه َووالِدي               
بريئًا َوِمْن أَْجِل الطَِّويِّ رَماين236   

بريئًا(,  َووالِدي  ِمْنُه  )كُْنُت  قوله:  فيه  الّشاهد 
)كان(  الفعل  )كنُت(, وحذف  حيث حذف خرب 
يف قوله )ووالدي بريئًا(؛  لوضوح املعنى, فاملراد: 
ومعنى  بريئًا(.  والدي  وكان  منه  بريئًا  )كنُت 
بريئان  ووالدي  أنا  تهمة,  يب  ألصق  لقد  البيت: 
منها, وبسبب البرئ كان اتّهامه يل؛ فالّشاعر كان 

بينه وبني خصمه حكومة يف برئ. 

أّن  الّسابقني  البيتني  يف  )ت180ه(  سيبويه  يرى 

الواحد؛  لفظ  الخرب  موضع  يف  “وضع  الّشاعر 
أّن  به عىل  املخاطَب سيستدّل  أّن  علم  قد  ألنّه 
يكون  أن  “ترك  فـ  الّصفة.”237  هذه  يف  اآلخرين 
لألّول خرب حني استغنى باآلخر لِعلم املخاطَب أّن 

األّول قد دخل يف ذلك.”238

البيتني  عىل  )ت669ه(  عصفور  ابن  ويعلّق 
فيه  ماّم حذف  يجعل  أن  يُتََصوَّر  فإنّه   “ بقوله: 
الخرب؛ لفهم املعنى رضورة, كأنّه قال: فكان غري 
غدور, وكنُت غري غدور, وكأنّه قال أيًضا: وكنُت 
ماّم  يكون  أن  ويُحتمل  بريئًا.  بريئًا ووالدي  منه 
رضورة,-فلم  االثنني  موضع  يف  املفرد  فيه  ُوضع 
يقل الباهيل: بريئني, ومل يقل الفرزدق: غدورين- 
من  و)بريئًا(  )غدوًرا(  يكون  أن  ويحتمل   ...
واملجموع  واملثّنى  املفرد  عىل  الواقعة  األلفاظ 
بلفظ الواحد, كام قالوا: )عدو( يف معنى أعداء, 

قال الله تعاىل}ُهم العُدّو {« .240 

 وأّول الجمهور حذف خرب )كان( رضورة, يف قول 
الّشاعر:241

ما كاَن ِمْن برََشٍ إاِّل َوَميْتَتُه          
َمْحتوَمٌة, لِكن اآْلجاُل تَْختَلُِف242        

واستَقبَح املربد )ت286ه( حذف خرب )كان(,243 
ووافقه أبو عيل الفاريس )ت337ه(,244 وتابعهام 

ابن إياز البغدادي )ت681ه(.245 

وأنّه  جائز,  )كان(  أّن حذف خرب  الّدراسة  وترى 
خرب  حذف  فِمن  التّلّقي؛  يف  مستحسن  جميل 
)كان(:  الحديث عن عائشة ريض الله عنها أنّها 
وسلّم:  عليه  الله  صىّل  للّنبي  قلُت  فرمّبا  قالت: 
»كأنه مل يكن يف الّدنيا امرأة إاّل خديجة, فيقول: 
إنّها كانت وكانت, وكان يل منها ولد.«246 فـ )كان( 
فإذا  الخرب,247  يقيّده  مطلق  حدث  عىل  تدل 
شء  حصل  قلت:  كأنّك  قامئًا(  زيٌد  )كان  قلت: 
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ثم  الكالم إجامل  فيكون يف  القيام,  لزيد, حصل 
ال  وسلّم  عليه  الله  صىّل  والرّسول  تفصيل248 
فحذف  عماًل,  وال  لخديجة  صفة  يقيّد  أن  يريد 
املتلّقي  يدفع  الكالم  يف  )كان(  فاستخدام  الخرب. 
ألن يتخيّل وميأل الفراغ مبجرّد سامعه )كان( إىل 

أن ميسك بخطوط الكالم عند سامع خربها.

الخامتة

وهكذا أظهرت الّدراسة: أّن جملة )كان( ودالالتها 
الزّمانيّة, جزء من نص أو من حدث كالمي يتجاوز 
مقامها  إىل  وينظر  الرّتكيبي,  سياقها  إىل  الّنظرة 
الزّمنيّة  ودالالتها  )كان(  فَفْهم  فيه,  قيلت  الذي 
الّدراسة  املقام, وخرجت  عن  مبعزل  ممكن  غري 

بأهم الّنتائج التّالية:
مصطلح )كان الّناقصة( اصطلح عليه علامء 	 

العربيّة الحًقا بعد مرحلة سيبويه واملتقّدمني 
من الّنحاة.

يرى أكرث البرصينّي معنى متام )كان(: داللتها 	 
عىل الحدث والزّمان, ويرى آخرون أّن معنى 
املنصوب,  دون  باملرفوع  االكتفاء  التاّمم: 
“تاّمة,  )كان(  )ت672ه(:  مالك  ابن  وقال 
أي: ُمْستغنية مبرفوع عن غريه, إاّل عىل سبيل 
التّاّمة الزمة, مبعنى فعل  الَفْضلة. فـ )كان( 
فعل  مبعنى  متعّدية,  تكون  وأحيانًا  الزم, 

متعّد. 
يرى جمهور الّنحاة أّن معنى )كان( الّناقصة 	 

إىل  واحتياجها  باملرفوع,  اكتفائها  عدم 
املنصوب يف وضوح داللتها, وهناك َمن رأى 
دون  الزّمان  عىل  داللتها  نقصانها:  معنى 

الحدث.
 وجدت الّدراسة أّن ِمن علامء العربيّة َمن مل 	 

يصف )كان( ِبـ )الّناقصة(؛ فقد ذكر سيبويه 

يستغني  ال  ماّم  فعل  )كان(  أّن  )ت180ه( 
فعاًل  )ت286ه(  املربد  واعتربها  الخرب,  عن 
ورآها  األفعال,  وزن  يف  وأنّها  حقيقّي,  غري 
الّلفظ,  يف  فعاًل  )ت316ه(  الرساج  ابن 
وذلك ألنّها ال تدل عىل الحدث. وساّمها أبو 
املقتضية  بـ )كان(  الفاريس )ت377ه(  عيل 
للخرب املنسوب, أو )كان( املفتقرة إىل الخرب 
)ت392ه(  جني  ابن  ووسمها  املنصوب,  
بالفعل الذي يدخل عىل املبتدأ والخرب, وقال 
إىل  يحتاج  فعل  إنّها  )ت398ه(:  الجوهري 

خرب. 
رأى األسرتاباذي )ت686ه( أّن داللة )كان( 	 

عىل حدث معنيَّ ال يدل عليه الخرب يف غاية 
الذي رآه  الظّهور, فال تكون ناقصة باملعنى 
تدل  )كان(  فـ  العربيّة.  علامء  من  بعضهم 
املطلق,  الحصول  هو  الذي  الكون  عىل 
أو  املخصوص.  الكون  عىل  يدل  وخربها 
مطلق  حدث  عىل  )كان(  تدل  آخر:  مبعنى 
مع  الّدراسة  تتّفق  وعليه  الخرب.  يقيّده 
أبلغ  قوله  وترى  )ت686ه(  األسرتاباذي 
وأدق ما قيل يف الفعل )كان( ويف داللته عىل 
الَحَدث  )كان( عىل  أّن داللة  الحدث. فرتى 
يف غاية الظّهور كام هو داللتها عىل الزّمن, 
)كان(  الفعل  بني  االختالف  الّدراسة  وترى 
وبقية األفعال األخرى, أّن )كان( بإتيانها مع 
مرفوعها يكون املعنى عاما, ثم يأيت منصوبها 
لتخصيص املعنى, فـ )كان( فعل تنطوي فيه 

كل االحداث. 
تتّفق الّدراسة مع علامء العربيّة يف أّن )كان( 	 

أْصٌل يف كل فْعل وَحَدث؛ فهي أْصل األفعال 
وعبارة عنها, وأعّم األفعال وأشملها؛ ألّن كل 
شء داخل تحت الكون, وأّم األفعال جميًعا؛ 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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ألنّه ال ينفك فعل من معناها, فـ )كان( ِفْعل 
تنطوي فيه كل األفعال.

األفعال؛ 	  أقوى  )كان(  أّن  الّدراسة  تحسب 
لداللته عىل مطلق الحدث.

العربيّة 	  علامء  من  وغريهم  الّنحاة  ذهب 
إىل أّن األصل يف )كان( أن تدل عىل حصول 
انقطاعها  مع  مىض,  فيام  عليه  دخلت  ما 
مبعنى  )كان(  وتأيت  املاضية,  األفعال  كسائر 
عن  فتنبئ  انقطاع,  غري  من  الزّمان  اتّصال 
وهناك  )األزليّة(.  واالستمرار  الّدوام  معنى 
من رأى أّن )كان( ال تدل عىل أحد األمرين, 
بل ذلك يعود إىل القرينة, فال داللة لها عىل 
بقائه.  عىل  وال  املعنى  انقطاع  عىل  نفسها 
مضمون  استمرار  عىل  تدل  آخرون  ورآها 
الخرب يف جميع الزّمن املايض وال تخص وقتًا 
ماضيًا محّدًدا, أو تدل عىل زمان يقرب من 
زمن القول, أو أنّها تدل عىل دوام مضمون 
الجملة إىل زمن النطق بها, أو للّداللة عىل 
أنّها  منهم  وذكر  املستقبل.  أو  الحال,  زمن 
وقعت  حيث  الزّمان  عىل  الّداللة  مسلوبة 
يف صفات الله, أو تدل عىل زمان ماض عىل 
انقطاع  اإلبهام, وليس فيه دليل عىل  سبيل 
أّن  رأى  من  ومنهم  سابق.  عدم  عىل  وال 
ا, يخرب عنها مبا أراد:  األخبار عندما تكون حقًّ
منها )كان(. وهناك من رأى )كان( بصيغتها 
املاضية مستعملة يف الّلفظ ملغاة يف املعنى 
الّلفظ  ظاهر  مخالفة  باب  من  اعتربها  أو 
الّدوام,  عىل  دالّة  تأيت  عندما  وذلك  معناه؛ 
مبعنى  تأيت  عندما  املتجّوزة  املواضع  من  أو 

)يكون(. 
األصل 	  أّن  إىل  )ت672ه(  مالك  ابن  ذهب 

يف )كان( الّداللة عىل دوام مضمون الجملة 

النقطاع,  تعرّض  دون  بها,  الّنطق  زمن  إىل 
وذهب يف سياق آخر إىل أّن األصل يف )كان( 

الّداللة عىل ما مىض من الزّمان.
ترى الّدراسة أّن )كان( تأيت دالّة عىل الّدوام 	 

املنقطع,  املايض  وعىل  واالستمرار)األزليّة(, 
عىل  دالّة  وتأيت  املنقطع,  غري  املايض  وعىل 
الفيصل  الحال, وعىل املستقبل, واملقام هو 
بناء  وليس  الّدالالت,  هذه  سيحّدد  الذي 
ِفْعل  )كان(  فَـ  الفعليّة.  صيغتها  أو  )كان( 
الّدالالت  وهذه  األزمنة.  كل  فيه  تنطوي 
الزّمنيّة لـِ )كان( كانت مطّرًدة يف كالم العرب 
الكريم  القرآن  يف  دورانها  وكرث  وشعرهم, 

والحديث الّنبوي. 
نشأ 	  ما  يلّخص  الذي  بأّن  الّدراسة  خرجت 

من خالف بني علامء العربيّة يف داللة )كان( 
رافقت  التي  الّصفة  يف  الّنظر  هو:  الزّمانيّة 
فمثاًل:  فيه؛  قيلت  الذي  مقامها  ويف  )كان( 
يف صفات الله الّذاتيّة, ويف الّصفات الّذاتيّة 
حني  والكرم,  والّصدق  كالّشجاعة  لآلدميّني: 
أن  يُتَّصّور  ال  عنها  )كان(  بـ  اإلخبار  يقع 
عىل  داللتها  فتكون  املايض,  يف  فقط  تكون 
الّدوام هو األصل فيها. وحني يقع اإلخبار بـ 
)كان( عن األحداث الطّارئة كالّنوم, والقيام, 
دامئة  تكون  أن  األصل  يُتََصّور  ال  والجلوس, 
يف ذاتها, فإّن األصل فيها داللتها عىل املايض, 
وقد تدل عىل الحال أو املستقبل أو الّدوام, 
هذه  دليل  هو  الحال  واستصحاب  واملقام 
املنظور  هذا  ِوفْق  املتلّقي  ويصل  املعاين. 
الفعل, وإىل جامل  لـ )كان( إىل جامل هذا 
فـ  تلّقيه.  جامليّة  وإىل  الزّمنيّة,  دالالته 
)كان( بصيغة املايض هي الكيفيّة التي تخرب 
الّصفات  وعن  الّذاتيّة,  الله  صفات  عن  بها 
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الّذاتيّة للبرش؛ لتعرّب عن أزليّة هذه الّصفات 
واستمرارها, وأنّها باقية إىل األبد. 

 تقول الّدراسة: إّن إعراب )كان(: )فعل ماض 	 
الذي يشيع عىل ألسنة املعارصين,  ناقص(, 
غري  ُملبس  إعراب  هو  التّعليم,  مناهج  ويف 
دقيق يف دالاللته الزّمنيّة, وإبقاء الّنحاة عىل 
بالّرغم  الرّصيف,  الجدول  إعرابه  كام هو يف 
إىل  مرّده  املختلفة,  الزّمنيّة  دالالته  من 

اعتدادهم بالّصيغة دون املعنى والوظيفة.
تدعو الّدراسة إىل استخدام مصطلح بديل لـ 	 

)كان( الّناقصة, كاستخدام مصطلح: )الفعل 
ماّم ال يستغني عن الخرب( كام ذهب سيبويه 
)ت180ه( أو )الفعل املفتقر إىل الخرب( أو 
رأى  كام  املنسوب,  للخرب  املقتضية  )كان( 
الّداخل  )الفعل  أو  )ت377ه(  الفاريس 
عصفور  ابن  ارتأى  كام  والخرب(  املبتدأ  عىل 

)ت669ه( أو )الفعل الرّافع االسم الّناصب 
الخرب( كام ساّمه ابن مالك )ت672ه( وأبو 
حيان )ت745ه( واملرادي )ت749ه( وابن 
)ت827ه(  والدماميني  )ت761ه(  هشام 
وسمه  كام  املبتدأ(  عىل  الّداخل  )الفعل  أو 

األزهري )ت905ه(.
أجاز بعض علامء العربيّة حذف خرب )كان( 	 

من  عوًضا  لكونه  حذفه؛  َمَنع  من  ومنهم 
يحذف  قد  أنّه  رأى  من  وهناك  املصدر, 
وتُبرص  حذفه.  استقبح  من  ومنهم  رضورة, 
وأنّه  جائز,  )كان(  خرب  حذف  أّن  الّدراسة 
جميل مستحسن يف التّلّقي يف مقام معنّي؛ فـ 
)كان( تدل عىل حدث مطلق يقيّده الخرب, 
وأنت بحذف الخرب ال تريد أن تقيّد الحدث 
لتدفع  مفتوًحا؛  ترتكه  بل  عمل,  أو  بصفة 

املتلّقي ألن يتخيّل وميأل الفراغ.

)ت681ه(,  . 1 بدر  بن  الحسني  البغدادي,  إياز  ابن 
قواعد املُطارَحة يف الّنحو, تقديم وتحقيق يس أبو 
الهيجاء, ورشيف عبد الكريم النجار, وعيل توفيق 

الحكم, دار األمل, إربد, األردن, 1432ه/2011م.
)ت681ه(, . 2 بدر  بن  الحسني  البغدادي,  إياز  ابن 

املحصول يف رشح الُفصول, رشح فصول ابن معٍط 
يف الّنحو, تحقيق رشيف عبد الكريم النجار, دار 

عاّمر, عاّمن,1431ه/2010م.
ابن جني, عثامن بن جني )ت392ه(, الخصائص, . 3

املرصيّة,  الكتب  دار  النجار,  عيل  محمد  تحقيق 
املكتبة العلميّة, د.ت.

يف . 4 الُّلَمع  )ت392ه(,  بن جني  عثامن  ابن جني, 
الثّقافيّة,  الكتب  العربيّة, تحقيق فائز فارس, دار 

الكويت, د.ت.

)ت646ه(, . 5 عمرو  بن  عثامن  الحاجب,  ابن 
موس  وتقديم  تحقيق  املفّصل,  اإليضاح يف رشح 
الّدينيّة,  والّشؤون  األوقاف  وزارة  العلييل,  بناي 
العراقيّة,  الجمهوريّة  اإلسالمي,  الرّتاث  إحياء 

1402ه/1982م. 
ابن حَجر الَعسَقالين, أحمد بن عيل )ت852ه(, فَتح . 6

الباري برشح صحيح البخاري, أرشف عىل تحقيق 
الكتاب وراجعه ُشعيب األرنؤوط, حّقق هذا الجزء 
كامل  ومحمد  برهوم,  أحمد  عليه  وعلّق  وخرّجه 
مرشد,  عادل  نصوصه  تخريج  يف  شارك  بليَل,  قره 

الرّسالة العامليّة, دمشق, 1434ه/2013م.
ابن الخباز, أحمد بن الحسني )ت638ه(, توجيه . 7

دراسة  جني,  البن  الُّلَمع  كتاب  رشح  الُّلَمع, 
الّسالم,  دار  ذياب,  محمد  زيك  فايز  وتحقيق 

القاهرة, مرص,1423ه/2002م.

مصادر الّدراسة

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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ابن الرساج, محمد بن سهل )ت316ه(, األصول يف . 8
الّنحو, ط3, تحقيق عبد الحسني الفتيل, مؤّسسة 

الرّسالة, بريوت, 1417ه/1996م. 
محمد . 9 بن  عيل  بن  الله  هبة  الَشجرّي,  ابن 

ودراسة  تحقيق  الّشجري,  ابن  أمايل  )ت542ه(, 
الخانجي  مكتبة  الطناحي,  محمد  محمود 
بالقاهرة, مطبعة املدين, املؤّسسة السعوديّة مبرص, 

1413ه/1992م.
رشح . 10 )ت669ه(,  مؤمن  بن  عيل  عصفور,  ابن 

ُجَمل الزّجاجي, قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه 
دار  يعقوب,  بديع  إميل  إرشاف  الشّعار,  فواز 

الكتب العلميّة, بريوت, لبنان, 1419ه/1998م.
ابن عطية, عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن . 11

الكتاب  تفسري  يف  الَوجيز  املُحرِّر  )ت541هـ(, 
العزيز, دار ابن حزم, د.ت.

ابن عقيل, عبد الله بن عبد الرحمن )ت769ه(, . 12
رشح ابن عقيل عىل ألفيّة ابن مالك, ط20, محمد 
القاهرة,  الرّتاث,  دار  الحميد,  عبد  الدين  محي 

ودار مرص للطّباعة,1400ه/1980م.
ابن فارس, أحمد بن فارس )ت395ه(, الّصاحبي . 13

يف  العرب  وسنن  ومسائلها  العربيّة  الّلغة  فقه  يف 
منشورات  بسج,  حسن  أحمد  املحّقق  كالمها, 
بريوت,  العلميّة,  الكتب  دار  بيضون,  عيل  محمد 

لبنان, 1418ه/1997م.
ابن قيّم الجوزية, محمد بن أيب بكر )ت751ه(, . 14

العمران,  محمد  بن  عيل  تحقيق  الفوائد,  بدائع 
إرشاف بكر بن عبد الله بو زيد, دار عامل الفوائد, 

د.ت.
الله )ت672ه(, رشح . 15 عبد  بن  مالك, محمد  ابن 

ومحمد  السيّد,  الرحمن  عبد  تحقيق  التّسهيل, 
والتّوزيع  والّنرش  للطّباعة  هجر  املختون,  بدوي 

لإلعالن, 1410ه/1990م.
الله )ت672ه(, رشح . 16 عبد  بن  مالك, محمد  ابن 

الكافية الّشافية, حّققه وقّدم له عبد املنعم أحمد 
هريدي, دار املأمون للرّتاث, 1402ه/1982م.

)ت628ه(, . 17 املعطي  عبد  بن  يحيى  معطي,  ابن 

رّة األلفيّة, ألفيّة ابن معطي يف الّنحو والرّصف  الدُّ
والخّط والكتابة, ضبطها وقّدم لها سليامن إبراهيم 

البلكيمي, دار الفضيلة, القاهرة, 2010م.
لسان . 18 )ت711ه(,  مكرم  بن  محمد  منظور,  ابن 

العرب, دار صادر, بريوت, د.ت.
ابن هشام, عبد الله بن يوسف )ت761ه(, أوضح . 19

املسالك إىل ألفيّة ابن مالك, تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد, بريوت, لبنان, صيدا, منشورات 

املكتبة العرصيّة, د.ت.
ابن هشام, عبد الله بن يوسف )ت761ه(, رشح . 20

مال  عيىس  محسن  عيل  تحقيق  الزجاجي,  ُجمل 
الله, عامل الكتب, بريوت, لبنان,1405ه/1985م. 

ابن هشام, عبد الله بن يوسف )ت761ه(, رشح . 21
قطر الّندى وبّل الّصدى, ط4, دار الكتب العلميّة, 

بريوت, لبنان, 1425ه/2004م.
ابن هشام, عبد الله بن يوسف )ت761ه(, مغني . 22

الّلبيب عن كتب األعاريب, حّققه وخّرج شواهده 
مازن املبارك, محمد عيل حمد الله, راجعه سعيد 

األفغاين, 1368ه/1964م.
رشح . 23 )ت643ه(,  يعيش  بن  عيل  يعيش,  ابن 

املفّصل, إدارة الطّباعة املنرييّة, مرص, د.ت.
أبو إسحق الزّّجاج, إبراهيم بن الرسي )ت311ه(, . 24

معاين القرآن وإعرابه, رشح وتحقيق عبد الجليل 
عبده شلبي, عامل الكتب, 1408ه/1988م.

محمد . 25 بن  الرحمن  عبد  األنباري,  الربكات  أبو 
)ت577ه(, أرسار العربيّة, دراسة وتحقيق محمد 
حسني شمس الدين, دار الكتب العلميّة, بريوت, 

لبنان, 1418ه/1997م.
محمد . 26 بن  الرحمن  عبد  األنباري,  الربكات  أبو 

بني  الخالف  مسائل  يف  اإلنصاف  )ت577ه(, 
البرصينّي والكوفينّي, تحقيق جودة مربوك محمد 

مربوك, 2002م.
أبو حيان, محمد بن يوسف )ت754ه(, ارتشاف . 27

ودراسة  تحقيق ورشح  الَعرَب,  لسان  من  ب  الرضَّ
رجب عثامن محمد, مراجعة رمضان عبد التواب, 
مرص,  املدين,  مطبعة  القاهرة,  الخانجي,  مكتبة 



231

1418ه/1998م.
)ت754ه(, . 28 يوسف  بن  محمد  حيان,  أبو 

بعناية  جديدة  طبعة  التّفسري,  يف  املحيط  البحر 
لبنان,  بريوت,  الفكر,  دار  جعيد,  زهري  الشيخ 

1431ه/2010م.      
)ت377ه(, . 29 أحمد  بن  الحسن  الفاريس,  عيل  أبو 

املسائل البرصيّات, تحقيق ودراسة محمد الشاطر 
أحمد محمد أحمد, 1405ه/1985م.

)ت377ه(, . 30 أحمد  بن  الحسن  الفاريس,  عيل  أبو 
دراسة  العريب,  الّنحو  يف  العسكريّات  املسائل 
الوطنيّة,  املكتبة  املنصوري,  جابر  عيل  وتحقيق 

بغداد, 1982م.
)ت377ه(, . 31 أحمد  بن  الحسن  الفاريس,  عيل  أبو 

مراد,  يحيى  عليه  وعلّق  قرأه  املشكلة,  املسائل 
منشورات محمد عيل بيضون, دار الكتب العلميّة, 

بريوت, لبنان, 1424ه/2003م.
رشح . 32 )ت905ه(,  الله  عبد  بن  خالد  األزهري, 

مبضمون  التَّرصيح  أو  التّوضيح,  عىل  الترّصيح 
عيون  باسل  محمد  تحقيق  الّنحو,  يف  التّوضيح, 
لبنان,  بريوت,  العلميّة,  الكتب  دار  الّسود, 

1421ه/2000م.
)ت686ه(, . 33 الحسن  بن  محمد  األسرتاباذي, 

املحّقق حسن  الحاجب,  ابن  لكافية  الريّض  رشح 
بشري  ويحيى  الحفظي,  إبراهيم  بن  محمد  بن 
مصطفى, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, 

اململكة العربيّة الّسعودية, 1417ه/1966م.
رشح . 34 )ت929ه(,  محمد  بن  عيل  األشموين, 

حّققه  ط2,  مالك,  ابن  ألفيّة  عىل  األشموين 
الحميد,  الدين عبد  ورشح شواهده محمد محي 
مرص,  وأوالده,  الحلبي  البايب  مصطفى  مطبعة 

1358ه/1939م.
الحسن . 35 بن  محمد  الدين  بهاء  األصبهاين, 

الآّللئ  الهندي,  بالفاضل  املعروف  )ت1137ه(, 
العبقريّة يف رشح العينيّة الحمرييّة, ط2, قّدم له 

جعفر السبحاين, مؤّسسة اإلمام الّصادق,1427ه.
األلويس, محمود شكري )ت1270ه(, حاشية رشح . 36

الّنحو, ط2, مراجعة وتدقيق فؤاد  القطر يف علم 
نارص, مكتبة نور الّصباح, مديات, تركيا,2011م.

شعر . 37 75ه(,  بعد  )ت  أحمر  بن  عمرو  الباهيل, 
حسني  وحّققه  جمعه  الباهيل,  أحمر  بن  عمرو 
عطوان, مطبوعات مجمع الّلغة العربيّة بدمشق, 

د.ت.
)ت256ه(, . 38 إسامعيل  بن  محمد  البخاري, 

بريوت,  دمشق,  كثري,  ابن  دار  البخاري,  صحيح 
1423ه/2002م.

الجرجاين, عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت471ه(, . 39
التّكملة, تحقيق أحمد بن عبد  املقتصد يف رشح 
محمد  اإلمام  جامعة  الدويش,  إبراهيم  بن  الله 
الّسعوديّة,  العربيّة  اململكة  اإلسالميّة,  سعود  بن 

الرياض, 1428ه/2007م.
معجم . 40 )ت816ه(,  محمد  بن  عيل  الجرجاين, 

صّديق  محمد  ودراسة  تحقيق  التّعريفات, 
املِنشاوي, دار الفضيلة, القاهرة,, مرص, د.ت.

الُجزويّل, عيىس بن عبد العزيز )ت607ه(, املقّدمة . 41
عبد  شعبان  ورشح  تحقيق  الّنحو,  يف  الجزوليّة 
الوهاب محمد, راجعه حامد أحمد نيل, وفتحي 

محمد أحمد جمعة, مطبعة أم القرى, د.ت. 
الّدماميني, محمد بن أيب بكر )ت827ه(, تعليق . 42

الفرائد عىل تسهيل الفرائد, تحقيق محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد املفدى, 1403ه/1983م.

)ت604ه(,  . 43 عمر  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي, 
الكبري,  بالتفسري  املشتهر  الرازي,  الفخر  تفسري 

ومفاتيح الغيب, دار الفكر, 1401ه/1981م.
الرّاغب األصفهاين, الحسني بن محمد )ت502ه( . 44

مفردات ألفاظ القرآن, ط4, تحقيق صفوان عدنان 
داوودي, دار القلم, الّدار الّشاميّة,1430ه/2009م.

)ت340ه(, . 45 إسحق  بن  الرحمن  عبد  الزجاجي, 
اإليضاح يف علل الّنحو, ط3, تحقيق مازن املبارك, 

دار الّنفائس, بريوت, لبنان, 1399ه/1979م.
)ت340ه(, . 46 إسحق  بن  الرحمن  عبد  الزجاجي, 

الّنحو, املحّقق عيل توفيق الحمد, دار  الُجمل يف 
األمل, مؤّسسة الرّسالة, 1404ه/1984م.

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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الزركيش, محمد بن عبد الله )ت794ه(, الربهان . 47
يف علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, 

مكتبة دار الرّتاث, القاهرة, د.ت.
تفسري . 48 )ت538ه(,  عمر  بن  محمود  الزمخرشي, 

يف  األقاويل  وعيون  التّنزيل  حقائق  عن  الكّشاف 
أحاديثه  وخّرج  به  اعتنى  ط3,  التّأويل,  وجوه 
املعرفة,  دار  شيحا,  مأمون  خليل  عليه  وعلّق 

بريوت, لبنان, 1430ه/2009م.
املفّصل . 49 الزمخرشي, محمود بن عمر )ت538ه(, 

صالح  فخر  وتحقيق  دراسة  العربيّة,  علم  يف 
األردن,  عاّمن,  والتّوزيع,  للّنرش  عاّمر  دار  قدارة, 

1425ه/2004م.
كتاب . 50 )ت275ه(,  الحسني  بن  الحسن  السكري, 

أحمد  الستار  عبد  تحقيق  الُهذليّني,  أشعار  رشح 
دار  مكتبة  شاكر,  محمد  محمود  راجعه  فراج, 

العروبة, القاهرة, مطبعة املدين, القاهرة, د.ت.
الكتاب, . 51 )ت180ه(,  عثامن  بن  عمرو  سيبويه, 

دار  هارون,  محمد  الّسالم  عبد  ورشح  تحقيق 
الجيل, بريوت, د.ت.

رشح . 52 )ت368ه(,  الله  عبد  بن  الحسن  السريايف, 
كتاب سيبويه, تحقيق أحمد حسن مهديل, وعيل 
لبنان,  بريوت,  العلميّة,  الكتب  دار  عيل,  سيد 

1429ه/2008م.
)ت911ه(, . 53 بكر  أيب  بن  الرحمن  عبد  السيوطي, 

األشباه والّنظائر يف الّنحو, تحقيق عبد العال سامل 
املكرم, مؤّسسة الرّسالة, بريوت, 1406ه/1985م.

)ت911ه(, . 54 بكر  أيب  بن  الرحمن  عبد  السيوطي, 
وصّححه  ضبطه  القرآن,  إعجاز  يف  األقران  مْعرتَك 
الكتب  دار  الدين,  شمس  أحمد  فهارسه  وكتب 

العلميّة, بريوت, لبنان, 1408ه/1988م.

)ت911ه(, . 55 بكر  أيب  بن  الرحمن  عبد  السيوطي, 
َهْمع الَهوامع يف رشح جْمع الَجواِمع, تحقيق أحمد 
الّدين, منشورات محمد عيل بيضون, دار  شمس 

الكتب العلميّة, بريوت, لبنان, 1418ه/1998م.
حاشية . 56 )ت1206ه(,  عيل  بن  محمد  الصبان, 

ومع  مالك  ابن  ألفيّة  األشموين عىل  الصبّان رشح 
الرؤوف  عبد  طه  تحقيق  للعيني,  الّشواهد  رشح 

سعد, املكتبة التّوفيقيّة, د.ت.
العكربي, عبد الله بن الحسني )ت616ه(, الُّلباب . 57

مختار  غازي  تحقيق  واإلعراب,  البناء  ِعلل  يف 
دار  لبنان,  بريوت,  املعارص,  الفكر  دار  طليامت, 

الفكر, دمشق, سورية, 1416ه/1995م.
كتاب . 58 )ت175ه(,  أحمد  بن  الخليل  الفراهيدي, 

قباوة,  الدين  فخر  تحقيق  الّنحو,  يف  الُجمل 
مؤّسسة الرّسالة, بريوت, لبنان, 1405ه/1985م.

قيس بن الَخطيم, )مات قبل الهجرة(, ديوان قيس . 59
وأحمد  السامرايئ,  إبراهيم  حّققه  الخطيم,  بن 

مطلوب, مطبعة العاين, بغداد, 1381ه/1962م.
املقتضب, . 60 )ت286ه(,  يزيد  بن  محمد  املربد, 

تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة, وزارة األوقاف, 
إحياء  لجنة  اإلسالميّة,  للّشؤون  األعىل  املجلس 

الرّتاث اإلسالمي, القاهرة, 1415ه/1994م.
رشح . 61 )ت749ه(,  قاسم  بن  الحسن  املرادي, 

التّسهيل, تحقيق ودراسة محمد عبد النبي محمد 
الورد, ومكتبة اإلميان,  أحمد عبيد, مكتبة جزيرة 

املنصورة, 1427ه/2006م.
كتاب . 62 )ت338ه(,  محمد  بن  أحمد  النحاس, 

زاهد,  غازي  زهري  تحقيق  سيبويه,  أبيات  رشح 
بريوت,  العربيّة,  الّنهضة  مكتبة  الكتب,  عامل 

1406ه/1986م.
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The Temporal Meaning of Kana Alnaqisa (was): 
A Pragmatic Reading

Arab Grammarians stood at variance with regard to the definition of kana (was). 
Kana was considered as a verb, a particle, a quasi-verb or a linking verb by differ-
ent scholars; others saw it as an auxiliary verb; while some other scholars catego-
rized kana as (Afa’al naqisa), based on two different claims. First, a considerable 
group of grammarians saw kana as  fie’l naqis since it carries the temporal func-
tion, but not the event or the verb meaning. Second, kana dose not take subject 
only, but also takes Alkhabar (the predicate).

Excluding kana from being fie’l naqis, this study aims to examine the verb kana 
from a completely different contextual and pragmatic perspectives. Moreover, 
this study seeks to analyze and interpret the temporal meaning of kana in differ-
ent grammatical constructs, focusing on the effect of context to monitor and de-
termine the meaning intended. Syntactically, kana “was” is a unique kind of verbs 
that requires an argument to complete its meaning. However, on the semantic 
level, it is considered a strong verb, carrying various shades of meaning in various 
contexts in the sense that it is open to equate itself with all possible events, im-
ages, and meaning. Such uniqueness of the verb simultaneously serves a variety 
of pragmatics functions.

The study further argues that this verb in the morphological past form kana كان 
(derived from the root of كون which means the Universe) is considered unique and 
the most comprehensive verb as the mother of all verbs, encompassing all tenses 
of the past, present, and future within the dimensions of continuity and eternity. 
This distinctive temporal variation and its indications of the verb is recurrently uti-
lized in the Holy Quran and Hadith of Prophet Mohammad, in addition to the heri-
tage of the Arabic language. Such different uses and temporal meanings of kana 
are closely related to the context of the communicative situation. In other words, 
the verb kana, in spite of its past form, acquires different tenses and temporal 
meanings when used in different contexts and communicative environments. 

The study hence concludes that categorizing the verb kana as fie’l naqis is inac-
curate and confusing with regard to its temporal meaning. Moreover, the Arabs’ 
recurrent interpretation of kana as to express the past tense only is based on 
morphological consideration rather than functional, not paying considerable at-
tention to the verb’s holistic nature in expressing meaning and tenses.  

The study, therefore, calls for coining a different term for the verb kana. For in-
stance, kana could be the verb that requires khabar (predicate), as Saibawi did 
or that necessities khabar as named by Alfarisi (377 H) ; or the verb that takes 
a mansoub (accusative) mubtadaa’ (subject/topic) and marfou’ (nominative) 
khabar, as referred to by Ibn Malik (672 H), Abu Hiyan (745 H), Almuradi (749 H), 
Ibn Hashim (761 H), and Aldmamini (763 H). Other scholars like Ibn Asfour (669 
H) chose to call kana as the verb that takes both mubtadaa’ and khabar, whereas 
Alazhari (905 H) named it the verb which takes mubtadaa’.

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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1  سورة اإلنسان, آية 7.
2  سورة آل عمران, آية 110.

3  سورة املعارج, آية 4.
4  سورة النساء, آية 96, 100, 152, والفرقان, آية 70, 

واألحزاب, آية 5, 50, 59, 73, والفتح, آية 14.   
ديوان  )ت125ه(,  حكيم  بن  الحكم  الِطرِّماح,    5
العريب,  الرّشق  دار  حسن,  عزة  تحقيق  الِطرِّماح, 
1388ه/1968م,  سورية,  حلب,  لبنان,  بريوت, 

ص146.
رشح  )ت905ه(,  الله  عبد  بن  خالد  األزهري,    6
مبضمون  التَّرصيح  أو  التّوضيح,  عىل  الترّصيح 
عيون  باسل  محمد  تحقيق  الّنحو,   يف  التّوضيح, 
لبنان,  بريوت,  العلميّة,  الكتب  دار  الّسود, 

1421ه/2000م, ج1, ص249.
)ت256ه(,  إسامعيل  بن  محمد  البخاري,    7
بريوت,  دمشق,  كثري,  ابن  دار  البخاري,  صحيح 

1423ه/2002م, حديث رقم )3818(, ص935.
)ت340ه(,  إسحق  بن  الرحمن  عبد  الزجاجي,    8
اإليضاح يف علل الّنحو, ط3, تحقيق مازن املبارك, 
دار الّنفائس, بريوت, لبنان, 1399ه/1979م, ص52, 
وابن فارس, أحمد بن فارس )ت395ه(, الّصاحبي 
يف  العرب  وسنن  ومسائلها  العربيّة  الّلغة  فقه  يف 
كالمها, املحّقق أحمد حسن بسج, منشورات محمد 
لبنان,  بريوت,  العلميّة,  الكتب  دار  بيضون,  عيل 
محمود  والزمخرشي,  ص50,  1418ه/1997م, 
العربيّة,  علم  يف  املفّصل  )ت538ه(,  عمر  بن 
دراسة وتحقيق فخر صالح قدارة, دار عاّمر للّنرش 
والتّوزيع, عاّمن, األردن, 1425ه/2004م, ص243, 
محمد  بن  الرحمن  عبد  األنباري,  الربكات  وأبو 
)ت577ه(, أرسار العربيّة, دراسة وتحقيق محمد 
بريوت,  العلميّة,  الكتب  دار  الدين,  حسني شمس 
والُجزويّل,  ص28-27,  1418ه/1997م,  لبنان, 
املقّدمة  )ت607ه(,  العزيز  عبد  بن  عيىس 

عبد  شعبان  ورشح  تحقيق  الّنحو,  يف  الجزوليّة 
وفتحي  نيل,  أحمد  حامد  راجعه  محمد,  الوهاب 
محمد أحمد جمعة, مطبعة أم القرى, د.ت, ص4, 
رشح  )ت643ه(,  يعيش  بن  عيل  يعيش,  وابن 
ج7,  د.ت  مرص,  املنرييّة,  الطّباعة  إدارة  املفّصل, 
ص2, واألسرتاباذي, محمد بن الحسن )ت686ه(, 
حسن  املحّقق  الحاجب,  ابن  لكافية  الريّض  رشح 
بشري  ويحيى  الحفظي,  إبراهيم  بن  محمد  بن 
مصطفى, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, 
1417ه/1966م,  الّسعودية,  العربيّة  اململكة 
بن يوسف  الله  عبد  وابن هشام,  ج1, ص15-14, 
عيل  تحقيق  الزجاجي,  ُجمل  رشح  )ت761ه(, 
بريوت,  الكتب,  عامل  الله,  مال  عيىس  محسن 
عيل  والجرجاين,  ص85.  لبنان,1405ه/1985م, 
التّعريفات, تحقيق  بن محمد )ت816ه(, معجم 
الفضيلة,  دار  املِنشاوي,  صّديق  محمد  ودراسة 
عبد  والسيوطي,  ص141,  د.ت,  مرص,  القاهرة,, 
الَهوامع يف  َهْمع  الرحمن بن أيب بكر )ت911ه(, 
الّدين,  أحمد شمس  تحقيق  الَجواِمع,  رشح جْمع 
منشورات محمد عيل بيضون, دار الكتب العلميّة, 

بريوت, لبنان, 1418ه/1998م, ج1, ص22.
)ت340ه(,  إسحق  بن  الرحمن  عبد  الزجاجي,    9
دار  الحمد,  توفيق  عيل  املحّقق  الّنحو,  يف  الُجمل 

األمل, مؤّسسة الرّسالة, 1404ه/1984م, ص41.
10  أبو الربكات األنباري, أرسار العربيّة, ص85, وينظر: 
من  هامش1  ينظر  الّنحو,  يف  الجمل  الزجاجي, 

ص41.
11  العكربي, عبد الله بن الحسني )ت616ه(, الُّلباب 
مختار  غازي  تحقيق  واإلعراب,  البناء  ِعلل  يف 
دار  لبنان,  بريوت,  املعارص,  الفكر  دار  طليامت, 
ج1,  1416ه/1995م,  سورية,  دمشق,  الفكر, 

ص165-164.
وأبو  العربيّة, ص85,  أرسار  األنباري,  الربكات  أبو    12

الهوامش
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ارتشاف  )ت754ه(,  يوسف  بن  محمد  حيان, 
ودراسة  ورشح  تحقيق  الَعرَب,  لسان  من  ب  الرضَّ
رجب عثامن محمد, مراجعة رمضان عبد التواب, 
مرص,  املدين,  مطبعة  القاهرة,  الخانجي,  مكتبة 
الُّلباب  1418ه/1998م, ج1, ص1146, والُعْكرَبي, 
واملرادي,  ص163,  ج1,  واإلعراب,  البناء  ِعلل  يف 
التّسهيل,  رشح  )ت749ه(,  قاسم  بن  الحسن 
أحمد  محمد  النبي  عبد  محمد  ودراسة  تحقيق 
عبيد, مكتبة جزيرة الورد, ومكتبة اإلميان, املنصورة, 

1427ه/2006م, ص284.
)ت180ه(,  عثامن  بن  عمرو  سيبويه,  ينظر:    13
الكتاب, تحقيق ورشح عبد الّسالم محمد هارون, 
دار الجيل, بريوت, د.ت, ج1, ص46, وابن الرساج, 
الّنحو,  يف  األصول  )ت316ه(,  سهل  بن  محمد 
ط3, تحقيق عبد الحسني الفتيل, مؤّسسة الرّسالة, 
بريوت, 1417ه/1996م, ج1, ص82, وأبو الربكات 
األنباري, أرسار العربيّة, ص85, وابن مالك, محمد 
تحقيق  التّسهيل,  رشح  )ت672ه(,  الله  عبد  بن 
عبد الرحمن السيّد, ومحمد بدوي املختون, هجر 
للطّباعة والّنرش والتّوزيع لإلعالن, 1410ه/1990م, 

ج1, ص14, واملرادي, رشح التّسهيل, ص284.
14  ابن الخباز, أحمد بن الحسني )ت638ه(, توجيه 
الُّلَمع, رشح كتاب الُّلَمع البن جني, دراسة وتحقيق 
القاهرة,  الّسالم,  دار  ذياب,  محمد  زيك  فايز 

مرص,1423ه/2002م, ص134. 
املقتضب,  )ت286ه(,  يزيد  بن  محمد  املربد,     15
تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة, وزارة األوقاف, 
إحياء  لجنة  اإلسالميّة,  للّشؤون  األعىل  املجلس 
ج3,  1415ه/1994م,  القاهرة,  اإلسالمي,  الرّتاث 

ص97.
)ت377ه(,  أحمد  بن  الحسن  الفاريس,  عيل  أبو    16
مراد,  يحيى  عليه  وعلّق  قرأه  املشكلة,  املسائل 
منشورات محمد عيل بيضون, دار الكتب العلميّة, 

بريوت, لبنان, 1424ه/2003م, ص25-24.
17  السيوطي, َهْمع الَهوامع, ج1, ص361.

18  سيبويه, الكتاب, ج1, ص45.

19  سيبويه, الكتاب, ج1, ص46.
20  ينظر: أبو الربكات األنباري, أرسار العربيّة, ص86, 
وابن هشام, عبد الله بن يوسف )ت761ه(, رشح 
قطر الّندى وبّل الّصدى, ط4, دار الكتب العلميّة, 
بريوت, لبنان, 1425ه/2004م, ص132, واألزهري, 
رشح الترّصيح عىل التّوضيح, ج1, ص249, واأللويس, 
القطر  رشح  حاشية  )ت1270ه(,  شكري  محمود 
نارص,  فؤاد  وتدقيق  مراجعة  ط2,  الّنحو,  علم  يف 

مكتبة نور الّصباح, مديات, تركيا,2011م, ص264.
21  ابن هشام, رشح قطر الّندى, ص130.

22  األسرتاباذي, رشح الريض لكافية ابن الحاجب, ج2, 
ص1023.

23  ابن عقيل, عبد الله بن عبد الرحمن )ت769ه(, 
رشح ابن عقيل عىل ألفيّة ابن مالك, ط20, محمد 
محي الدين عبد الحميد, دار الرّتاث, القاهرة, ودار 

مرص للطّباعة,1400ه/1980م, ج1, ج279.
24  الّدماميني, محمد بن أيب بكر )ت827ه(, تعليق 
الفرائد عىل تسهيل الفرائد, تحقيق محمد بن عبد 
املفدى, 1403ه/1983م, ج3,  بن محمد  الرحمن 

ص170.
ج1,  التّوضيح,  عىل  الترّصيح  رشح  األزهري,    25

ص249.
حاشية  )ت1206ه(,  عيل  بن  محمد  الصبان,    26
ومع  مالك  ابن  ألفيّة  عىل  األشموين  رشح  الصبّان 
الرؤوف  عبد  طه  تحقيق  للعيني,  الّشواهد  رشح 

سعد, املكتبة التّوفيقيّة, د.ت, ج1, ص275.
27  األلويس, حاشية رشح القطر يف علم الّنحو, ص265.
ج1,  التّوضيح,  عىل  الترّصيح  رشح  األزهري,    28

ص249.
الُّلَمع يف  بن جني )ت392ه(,  ابن جني, عثامن    29
الثّقافيّة,  الكتب  دار  فارس,  فائز  تحقيق  العربيّة, 

الكويت, د.ت, ج1, ص38-37.
30  الزجاجي, اإليضاح يف علل يف النحو, ص137.

ربيعة,  بن  عمرو  بن  النعامن  بن  ُمْسِهر  اسمه:    31
ينظر: أبو سعيد السريايف, رشح كتاب سيبويه,ج1, 

ص302.

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل



 236جملة كرياال يناير 2020

ج1,  سيبويه,  كتاب  رشح  السريايف,  سعيد  أبو    32
ص302.

33  سيبويه, الكتاب, ج1, ص46, والسريايف, الحسن بن 
الله )ت368ه(, رشح كتاب سيبويه, تحقيق  عبد 
الكتب  دار  عيل,  سيد  وعيل  مهديل,  حسن  أحمد 
ج1,  1429ه/2008م,  لبنان,  بريوت,  العلميّة, 
ص302, والّدماميني, تعليق الفرائد, ج3, ص175-

.176
34  ابن الخباز, توجيه الُّلَمع, ص139.

الله )ت672ه(, رشح  ابن مالك, محمد بن عبد    35
الكافية الّشافية, حّققه وقّدم له عبد املنعم أحمد 
هريدي, دار املأمون للرّتاث, 1402ه/1982م, ج1, 
الفرائد,ج3, ص175- تعليق  والدماميني,  ص408, 

.176
وأبو  ص37,   ج1,  العربيّة,  يف  الُّلمع  جني,  ابن    36

ب, ج1, ص1153. حيان, ارتشاف الرضَّ
37  ابن مالك, رشح الكافية الّشافية, ص409, وسيبويه, 

الكتاب, ج2, ص210.
ص1154,  ج1,  الرّضب,  ارتشاف  حيان,  أبو    38
الحسن  بن  محمد  الدين  بهاء  واألصبهاين, 
العينيّة  رشح  يف  العبقريّة  الآّللئ  )ت1137ه(, 
مؤّسسة  السبحاين,  جعفر  له  قّدم  ط2,  الحمرييّة, 

اإلمام الّصادق,1427ه, ص184.
39  أحد املعّمرين قبل اإلسالم.

أو  جاء  مبعنى  تامة  هنا  فهي  )كان(؛  يف  الشاهد    40
الشتاء,  جاء  ويروى:  فقط.  فاعاًل  وتحتاج  حرض, 
وعليه فال شاهد للبيت. و)يْهرُِمُه( يروى )يَْهِدُمُه( 
أحمد  بن  الخليل  الفراهيدي,  ينظر:  و)يَْهزُِمُه(, 
فخر  تحقيق  الّنحو,  يف  الُجمل  كتاب  )ت175ه(, 
لبنان,  بريوت,  الرّسالة,  مؤّسسة  قباوة,  الدين 
يف  الجمل  والزجاجي,  ص122,  1405ه/1985م, 
النحو, ص49, وابن جني, الُّلمع يف العربيّة, ص38, 
رشح  مالك,  وابن  ص140,  الُّلَمع,  توجيه  والخبّاز, 
جمل  رشح  هشام,  وابن  ص342,  ج1,  التّسهيل, 
تعليق  والدماميني,  ص143-142,  الزجاجي, 

الفرائد, ج3, ص175-174.

41  ابن مالك, رشح الكافية الّشافية, ج1, ص409.
ج1,  التّوضيح,  عىل  الترّصيح  رشح  األزهري,    42

ص249.
43  أبو الربكات األنباري, أرسار العربيّة, ص86.

44  سورة البقرة, آية 280.
)ت911ه(,  بكر  أيب  بن  الرحمن  عبد  السيوطي,    45
وصّححه  ضبطه  القرآن,  إعجاز  يف  األقران  مْعرتَك 
الكتب  دار  الدين,  شمس  أحمد  فهارسه  وكتب 
ج2,  1408ه/1988م,  لبنان,  بريوت,  العلميّة, 

ص246.
46  سورة النمل, آية 60.

47  ابن مالك, رشح الكافية الّشافية, ج1, ص408.
محمد  بن  الرحمن  عبد  األنباري,  الربكات  أبو    48
بني  الخالف  مسائل  يف  اإلنصاف  )ت577ه(, 
محمد  مربوك  جودة  تحقيق  والكوفيّني,  البرصينّي 

مربوك, 2002م, ج1, ص129.
كالحراسة  )الكيانة(  )كفل(:  مبعنى  )كان(  مصدر    49
ج3,  الفرائد,  تعليق  الدماميني,  ينظر:  والكالءة, 

ص176.
ص409,  ج1,  الّشافية,  الكافية  رشح  مالك,  ابن    50
بدر  بن  الحسني  البغدادي,  إياز  ابن  وينظر: 
رشح  الُفصول,  رشح  يف  املحصول  )ت681ه(, 
عبد  رشيف  تحقيق  الّنحو,  يف  معٍط  ابن  فصول 
عاّمن,1431ه/2010م,  عاّمر,  دار  النجار,  الكريم 
ج1, ص416, واألسرتاباذي, رشح الريّض لكافية ابن 
بن  محمد  منظور,  وابن  ج2, ص1034,  الحاجب, 
مكرم )ت711ه(, لسان العرب, دار صادر, بريوت, 
ب,  الرضَّ ارتشاف  حيان,  وأبو  )كون(,  مادة  د.ت, 
ج3,  الفرائد,  تعليق  والدماميني,  ص1154,  ج1, 

ص176, والسيوطي, َهْمع الَهوامع, ج1, ص368. 
51  األزهري, رشح الترّصيح عىل التّوضيح, ج1, ص249, 
والسيوطي, َهْمع الهوامع, ج1, ص368, واأللويس, 

حاشية رشح القطر يف علم الّنحو, ص264.
52  األلويس, حاشية رشح القطر يف علم الّنحو, ص264.

53  الدماميني, تعليق الفرائد, ج3, ص170.
54  ابن يعيش, رشح املفّصل, ج7, ص89.
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55  ابن يعيش, رشح املفّصل, ج7, ص90-89.
)ت646ه(,  عمرو  بن  عثامن  الحاجب,  ابن    56
موس  وتقديم  تحقيق  املفّصل,  رشح  يف  اإليضاح 
الّدينيّة,  والّشؤون  األوقاف  وزارة  العلييل,  بناي 
العراقيّة,  الجمهوريّة  اإلسالمي,  الرّتاث  إحياء 

1402ه/1982م, ج2, ص72. 
57  ابن الحاجب, اإليضاح يف رشح املفّصل, ج2, ص81.

58  ابن الخباز, توجيه الُّلَمع, ص134.
59  األسرتاباذي, رشح الريض لكافية ابن الحاجب, ج2, 

ص1023.
60  املرادي, رشح التّسهيل, ص338.

61  ابن هشام, رشح قطر الّندى, ص132.
62  الدماميني, تعليق الفرائد, ج3, ص170.

63  األشموين, عيل بن محمد )ت929ه(, رشح األشموين 
حّققه ورشح شواهده  مالك, ط2,  ابن  ألفيّة  عىل 
محمد محي الدين عبد الحميد, مطبعة مصطفى 
البايب الحلبي وأوالده, مرص, 1358ه/1939م, ج1, 

ص356.
64  الصبان, حاشية الصبّان, ج1, ص275.

65  األلويس, حاشية رشح القطر يف علم الّنحو, ص264.
66  سيبويه, الكتاب, ج1, ص45.

67  سيبويه, الكتاب, ج1, ص45. 
68  سيبويه, الكتاب, ج2, ص366-365.

69  املربد, املقتضب, ج4, ص86.

70  املربد, املقتضب, ج4, ص86.

71  املربد, املقتضب, ج3, ص97.

72  املربد, املقتضب, ج3, ص33.
73  املربد, املقتضب, ج3, ص189.

الّنحو,  األصول يف  الرساج,  ابن  التّوايل:  ينظر عىل    74
ج8,  املفّصل,  رشح  يعيش,  وابن  ص190,  ج2, 
ص156, وابن مالك, رشح التّسهيل, ج4, ص93-92.

75  ابن الرساج, األصول يف الّنحو, ج1, ص81.

76  ابن الرساج, األصول يف الّنحو, ج1, ص82.
77  ابن الرساج, األصول يف الّنحو, ج1, ص74, 81.

78  أبو عيل الفاريس, املسائل املُْشِكلة, ص23.  
)ت377ه(,  أحمد  بن  الحسن  الفاريس,  عيل  أبو    79

دراسة  العريب,  الّنحو  يف  العسكريّات  املسائل 
الوطنيّة,  املكتبة  املنصوري,  جابر  عيل  وتحقيق 

بغداد, 1982م, ص76.
80  أبو عيل الفاريس, املسائل العسكريّات, ص77.

81  ابن جني, الُّلَمع يف العربيّة, ج1, ص36.
82  الجوهري, اسامعيل بن حاّمد )ت398ه( الّصحاح, 
به  واعتنى  راجعه  العربيّة,  وِصحاح  الّلغة  تاج 
محمد محمد تامر, أنس محمد الشامي, زكريا جابر 
1430ه/2009م,  القاهرة,  الحديث,  دار  أحمد, 

ماّدة )كون( 1017.
83  األزهري, رشح الترّصيح عىل التّوضيح, ج1, ص249, 
والسيوطي, َهْمع الَهوامع, ج1, ص368, واأللويس, 

حاشية رشح القطر يف علم الّنحو, ص264.
84  العكربي, عبد الله بن الحسني )ت616ه(, مسائل 
خالفيّة يف الّنحو, ط3, حّققه وجمع إليه عبد الفتاح 
1428ه/2007م,  القاهرة,  اآلداب,  مكتبة  سليم, 

ص37.
ص1151,  ج3,  الرّضب,  ارتشاف  حيان,  أبو    85

والسيوطي, َهْمع الَهوامع, ج1, ص362.
86  ابن مالك, رشح التّسهيل, ج1, ص340-338.

87  ابن مالك, رشح التّسهيل, ج1, ص340.

88  ابن مالك, رشح التّسهيل, ج1, ص338.
ص171,  ج3,  الفرائد,  تعليق  الدماميني,  ينظر:    89

واملرادي, رشح التّسهيل, ص289.
90  األسرتاباذي, رشح الريض لكافية ابن الحاجب, ج2, 

ص1024-1023. 
91  األسرتاباذي, رشح الريض لكافية ابن الحاجب, ج2, 

ص1024-1023. 
92  األسرتاباذي, رشح الريض لكافية ابن الحاجب, ج2, 

ص1050.
93  الزجاجي, الُجمل يف الّنحو, ص103.

يف  األصول  الرساج,  ابن  نقله:  للمربد  قول  وهو    94
الّنحو, ج2, ص190, وابن يعيش, رشح املفّصل, ج8, 

ص156, وابن مالك, رشح التّسهيل, ج4, ص92.
قيّم  وابن  ص134,  الُّلَمع,  توجيه  الخباز,  ابن    95
بدائع  )ت751ه(,  بكر  أيب  بن  محمد  الجوزية, 

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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إرشاف  العمران,  محمد  بن  عيل  تحقيق  الفوائد, 
د.ت,  الفوائد,  عامل  دار  زيد,  بو  الله  عبد  بن  بكر 

ج1, ص591.
96  ابن يعيش, رشح املفّصل, ج7, ص151. واأللويس, 

حاشية رشح القطر يف علم الّنحو, ص266.
97  ابن يعيش, رشح املفّصل, ج7, ص90. 

من  أعّم  بأنّها  )ت377ه(  الفاريس  عيل  أبو  رآها    98
أخواتها, يقول: وأّما )كان( ففيها من التوّسع, ولها 
من الترصّف ما ليس ألخواتها؛ »ألنّها أعم منهن, أال 
تراها تعّم جميع األوقات املاضية بالّداللة عليها, وال 
تخص وقتًا ماضيًا دون وقت, وأخواتها كـَ )أصبح( 
و)أمىس( تخّص أوقاتها بأعيانها.« أبو عيل الفاريس, 
املسائل املشكلة, ص24, وينظر: ابن يعيش, رشح 
املفّصل, ج7, ص97, واألزهري, رشح الترّصيح عىل 
حاشية  واأللويس,   ,254 ص234,  ج1,  التّوضيح, 

رشح القطر يف علم الّنحو, ص255.
99  ابن الرساج, األصول يف الّنحو, ج2, ص190, وابن 
مالك,  وابن  ص156,  ج8,  املفّصل,  رشح  يعيش, 

رشح التّسهيل, ج4, ص93-92.
100  الرّاغب األصفهاين, الحسني بن محمد )ت502ه( 
مفردات ألفاظ القرآن, ط4, تحقيق صفوان عدنان 
داوودي, دار القلم, الّدار الّشاميّة,1430ه/2009م, 

ص731.
101  ابن عصفور, رشح جمل الزّجاجي, ج1, ص360.

الفوائد وتكميل املقاصد, ج1,  ابن مالك, تسهيل    102
ص52, ورشح التسهيل, ج1, ص333.

103  املرادي, رشح التّسهيل, ص284.
104  ابن هشام, رشح جمل الزجاجي, ص137. وأدرج 
ابن هشام )ت761ه( )كان( وأخواتها تحت عنوان 
)باب األفعال الّداخلة عىل املبتدأ والخرب( يف كتابه 
بن  الله  عبد  هشام,  ابن  ينظر:  املسالك,  أوضح 
ابن  ألفيّة  إىل  املسالك  أوضح  )ت761ه(,  يوسف 
الحميد,  عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق  مالك, 
العرصيّة,  املكتبة  منشورات  صيدا,  لبنان,  بريوت, 

د.ت, ج1, ص231.
105  الدماميني, تعليق الفرائد, ص153.

ج1,  التّوضيح,  عىل  الترّصيح  رشح  األزهري,    106
ص233. 

ص1184,  ج3,  الرّضب,  ارتشاف  حيان,  أبو    107
والسيوطي, َهْمع الَهوامع, ج1, ص380.

108  سورة املعارج, آية 4.
الُعرف:  ص146.  الِطرِّماح,  ديوان  الِطرِّماح,    109

املعروف.
110  الفراهيدي, كتاب الجمل يف الّنحو, ص118-117.

111  سورة آل عمران, آية110.
112  الفراهيدي, كتاب الجمل يف الّنحو, ص125.

113  سورة النساء, آية 96, 100, 152, والفرقان, آية 70, 
واألحزاب, آية 5, 50, 59, 73, والفتح, آية 14.   

114  سورة النساء, آية 56.

115  سورة النساء, آية 58.
سورة  التّفسري,  كتاب  البخاري,  صحيح  البخاري,    116

حم السجدة, ص1213.
117  ابن قتيبة, عبد الله بن مسلم )ت276ه(, تأويل 
املكتبة  صقر,  أحمد  ونرشه  رشحه  القرآن,  مشكل 

العلميّة, 1393ه/1973م, ص295.
118  سورة النساء, آية 134.

119  سورة األحزاب, آية 27, والفتح آية 21.
120  املربد, املقتضب, ج4, ص119.

121  سورة النساء, آية 96, 100, 152, والفرقان, آية 70, 
واألحزاب, آية 5, 50, 59, 73, والفتح, آية 14.   

122  سورة النساء, آية 134.
123  سورة االنفطار, آية 19.

124  املربد, املقتضب, ج4, ص119.
 ,1 آية  واألحزاب,   ,24  ,11 آية  النساء,  سورة    125

واإلنسان, آية 30.
126  أبو إسحق الزّّجاج, إبراهيم بن الرسي )ت311ه(, 
الجليل  عبد  وتحقيق  وإعرابه, رشح  القرآن  معاين 
ج2,  1408ه/1988م,  الكتب,  عامل  شلبي,  عبده 

ص25.
ج2,  وإعرابه,  القرآن  معاين  الزجاج,  إسحق  أبو    127

ص25.
128  سورة النساء, آية 158, 165, والفتح, آية 7, 19.



239

129  النحاس, أحمد بن محمد )ت338ه(, كتاب رشح 
أبيات سيبويه, تحقيق زهري غازي زاهد, عامل الكتب, 
1406ه/1986م,  بريوت,  العربيّة,  الّنهضة  مكتبة 

ص41.
130  سورة الّنساء, آية 17, 92, 104, 111, 170, والفتح, 

آية 4.
131  سورة محمد, آية 31.

132  السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج1, ص296.
133  أبو عيل الفاريس, املسائل املشكلة, ص24.

الُعرف:  ص146.  الِطرِّماح,  ديوان  الِطرِّماح,    134
املعروف.

135  ابن جني, عثامن بن عيل )ت392ه(, الخصائص, 
املرصيّة,  الكتب  دار  النجار,  عيل  محمد  تحقيق 

املكتبة العلميّة, د.ت, ج3, ص331, 332.

136  ابن جني, الخصائص, ج3, ص331, 332.
137  سورة األحزاب, آية 40, والفتح, آية 26.
138  سورة األحزاب, آية 27, والفتح, آية 21.

139  الراغب األصفهاين, مفردات ألفاظ القرآن, ص730.
140  سورة مريم, آية 29.

141  سورة آل عمران, آية 110.
142  الراغب األصفهاين, مفردات ألفاظ القرآن, ص731.

143  سورة آل عمران, آية 110.
144  سورة النساء, آية 96, 100, 152, والفرقان, آية 70, 

واألحزاب, آية 5, 50, 59, 73, والفتح, آية 14.   
تفسري  )ت538ه(,  عمر  بن  محمود  الزمخرشي,    145
يف  األقاويل  وعيون  التّنزيل  حقائق  عن  الكّشاف 
وجوه التّأويل, ط3, اعتنى به وخّرج أحاديثه وعلّق 
عليه خليل مأمون شيحا, دار املعرفة, بريوت, لبنان, 

1430ه/2009م, ج4, ص189-188.
146  ابن عطية, عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
الكتاب  تفسري  يف  الَوجيز  املُحرِّر  )ت541هـ(, 

العزيز, دار ابن حزم, د.ت, ص1729.
ج4,  القرآن,  علوم  يف  الربهان  الزركيش,  ينظر:    147

ص122.
148  سورة النساء, آية 158, 165, والفتح, آية 7, 19.
149  مل تعرف الّدراسة موضع كالم سيبويه من كتابه.

محمد  بن  عيل  بن  الله  هبة  الَشجرّي,  ابن    150
ودراسة  تحقيق  الّشجري,  ابن  أمايل  )ت542ه(, 
الخانجي  مكتبة  الطناحي,  محمد  محمود 
بالقاهرة, مطبعة املدين, املؤّسسة السعوديّة مبرص, 

1413ه/1992م, ج2, ص482.
151  سورة النساء, آية 101.

152  ابن الّشجري, أمايل ابن الّشجري, ج2, ص483.
153  سورة النساء, آية 158, 165, والفتح, آية 7, 19.
154  ابن الّشجري, أمايل ابن الّشجري, ج2, ص483.

)ت604ه(,   عمر  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي,    155
الكبري,  بالتفسري  املشتهر  الرازي,  الفخر  تفسري 
ومفاتيح الغيب, دار الفكر, 1401ه/1981م, ينظر 
ص201- ج24,  ص226,  ج9,  التّوايل:  عىل  اآليات 

ص257.  ج2,  ص243,  ج30,  ص194,  ج8,   ,202
الله )ت794ه(,  بن عبد  الزركيش, محمد  وينظر: 
الربهان يف علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل 
ج4,  د.ت,  القاهرة,  الرّتاث,  دار  مكتبة  إبراهيم, 
األقران, ج2, ص245- والسيوطي, معرتك  ص127, 

.246
 ,1 آية  واألحزاب,   ,24  ,11 آية  النساء,  سورة    156

واإلنسان, آية 30. 
157  سورة الّنمل, آية 48.  

158  سورة آل عمران, آية 110. 
159  سورة اإلنسان, آية 7. 

160  سورة البقرة, آية 34,  وص, آية 74. 
 ,1 آية  واألحزاب,   ,24  ,11 آية  النساء,  سورة    161

واإلنسان, آية 30. 
162  الرازي, تفسري الفخر الرازي, ج9, ص226.

163  الجزويل, املقّدمة الجزوليّة يف الّنحو, ص102.
)ت628ه(,  املعطي  عبد  بن  يحيى  معطي,  ابن    164
الّنحو والرّصف  رّة األلفيّة, ألفيّة ابن معطي يف  الدُّ
والخّط والكتابة, ضبطها وقّدم لها سليامن إبراهيم 

البلكيمي, دار الفضيلة, القاهرة, 2010م, ص45.
165  سورة النساء, آية 96, 100, 152, والفرقان, آية 70, 

واألحزاب, آية 5, 50, 59, 73, والفتح, آية 14.
166  سورة اإلرساء, آية 32.

ـِ )كان( الّناقصة وداللتها الّزمنّية قراءة مقامّية براغماتّية ل
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ج4,  القرآن,  علوم  يف  الربهان  الزركيش,  ينظر:    167
ص125.

168  ابن يعيش, رشح املفّصل, ج7, ص89.
169  سورة النساء, آية 134.

ابن  لكافية  الريض  رشح  األسرتاباذي,  ينظر:    170
الحاجب, ج2, ص1033.

171  ابن مالك, رشح التّسهيل, ج1, ص345.

172  ابن مالك, رشح التّسهيل, ج1, ص360.

173  ابن مالك, رشح التّسهيل, ج1, ص360.
174  سورة األحزاب, آية 27 , والفتح, آية 21.
175  ابن مالك, رشح التّسهيل, ج1, ص345.

176  ُروي يف لسان العرب: )صربت( بداًل من )مضيت(, 
منظور.  ابن  ينسبه  ومل  )عادة(,  من  بداًل  و)غاية( 
أنعم  ما  واستقالل  الّنعمة,  كُْفر  يعني  والتّجديف: 
العرب, مادة  ابن منظور, لسان  ينظر:  الله عليك, 
ج1,  التّسهيل,  رشح  مالك,  ابن  وينظر:  )جدف(. 

ص345.
)ت275ه(,  الحسني  بن  الحسن  السكري,  ينظر:    177
الستار  عبد  تحقيق  الُهذليّني,  أشعار  رشح  كتاب 
مكتبة  شاكر,  محمد  محمود  راجعه  فراج,  أحمد 
القاهرة,  املدين,  مطبعة  القاهرة,  العروبة,  دار 
والجرجاين,  جاٌر(,  )إذا  وروايته  ص358,  د.ت, 
القاهر بن عبد الرحمن )ت471ه(, املقتصد  عبد 
بن  الله  عبد  بن  أحمد  تحقيق  التّكملة,  رشح  يف 
بن سعود  اإلمام محمد  جامعة  الدويش,  إبراهيم 
الرياض,  الّسعوديّة,  العربيّة  اململكة  اإلسالميّة, 
رشح  مالك,  وابن  ص1426,  1428ه/2007م, 
يقال:  الحاجة,  واملضوفة:  ص345,  ج1,  التّسهيل, 
)يب إليك َمضوفة: أي حاجة(, وهي يائيّة, فمضوفة 

بالواو شاّذة. 
ديوان  الهجرة(,  قبل  )مات  الَخطيم,  بن  قيس    178
قيس بن الخطيم, حّققه إبراهيم السامرايئ, وأحمد 
1381ه/1962م,  بغداد,  العاين,  مطبعة  مطلوب, 
ج1,  التّسهيل,  رشح  مالك,  ابن  وينظر:  ص23, 

ص360, واملرادي, رشح التّسهيل, ج1, ص304.
179  ابن منظور, لسان العرب, ج13, ص366.

180  ابن مالك, رشح التّسهيل, ج1, ص360.
181  سورة آل عمران, آية 103.

182  سورة النساء, آية 103.
ج4,  القرآن,  علوم  يف  الربهان  الزركيش,  ينظر:    183

ص126.
184  سورة النساء, آية 134.

185  األسرتاباذي, رشح الريض لكافية ابن الحاجب, ج2, 
ص1033.

186  سورة آل عمران, آية 103.

187  سورة آل عمران, آية 103.
188  األسرتاباذي, رشح الريض لكافية ابن الحاجب, ج1, 

.25
عيل  بن  أحمد  الَعسَقالين,  حَجر  ابن  ينظر:    189
البخاري,  صحيح  برشح  الباري  فَتح  )ت852ه(, 
ُشعيب  وراجعه  الكتاب  تحقيق  عىل  أرشف 
عليه  وعلّق  وخرّجه  الجزء  هذا  حّقق  األرنؤوط, 
يف  شارك  بليَل,  قره  كامل  ومحمد  برهوم,  أحمد 
العامليّة,  الرّسالة  مرشد,  عادل  نصوصه  تخريج 
دمشق, 1434ه/2013م, ج24, ص335. ويف رواية 
البخاري,  الله ومل يكن شء غريه(,  البخاري: )كان 

صحيح البخاري, حديث رقم )3191(, ص789.
190  أبو حيان, ارتشاف الرّضب, ص1184.

191  سورة النساء, آية 96, 100, 152, والفرقان, آية 70, 
واألحزاب, آية 5, 50, 59, 73, والفتح, آية 14.

192  سورة اإلرساء, آية 32.
البحر  )ت754ه(,  يوسف  بن  محمد  حيان,  أبو    193
املحيط يف التّفسري, طبعة جديدة بعناية الشيخ زهري 
لبنان, 1431ه/2010م,  الفكر, بريوت,  جعيد, دار 

ج7, ص258.
194  سورة األحزاب, آية 27, والفتح, آية 21.

195  أبو حيان, البحر املحيط يف التّفسري,ج6, ص531.
آية  عمران,  آل  سورة   املحيط:  البحر  مثاًل  ينظر    196

110, والنساء, آية 1, 22, 76, واإلنسان, آية 30.  
197  املرادي, رشح التّسهيل, ج1, ص304.

ج4, ص121- القرآن,  علوم  يف  الربهان  الزركيش,    198
.122
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199  سورة النساء, آية 148.

200  سورة النساء, آية 130.
201  سورة النساء, آية 96, 100, 152, والفرقان, آية 70, 

واألحزاب, آية 5, 50, 59, 73, والفتح, آية 14.
202  سورة األنبياء, آية 81.
203  سورة األنبياء, آية 78.

ج4, ص122- القرآن,  علوم  يف  الربهان  الزركيش,    204
.123

205  سورة النساء, آية 96, 100, 152, والفرقان, آية 70, 
واألحزاب, آية 5, 50, 59, 73, والفتح, آية 14.

ج4,  القرآن,  علوم  يف  الربهان  الزركيش,  ينظر:    206
ص126.

207  الزركيش, الربهان يف علوم القرآن, ج4, ص125.
208  الدماميني, تعليق الفرائد, ص220.
209  الدماميني, تعليق الفرائد, ص174.

210  سورة األحزاب, آية 27, والفتح, آية 21.
211  الدماميني, تعليق الفرائد, ص219.
212  الدماميني, تعليق الفرائد, ص220.

213  السيوطي, َهْمع الَهوامع, ج1, ص380.
214  السيوطي, معرتك األقران, ج2, ص245.

215  األشموين, رشح األشموين عىل ألفيّة ابن مالك, ج1, 
ص372.

216  األشموين, رشح األشموين عىل ألفيّة ابن مالك, ج1, 
ص372.

217  األشموين, رشح األشموين عىل ألفيّة ابن مالك, ج1, 
ص372.

ج4,  القرآن,  علوم  يف  الربهان  الزركيش,  ينظر:    218
ص126.

219  الزركيش, الربهان يف علوم القرآن, ج4, ص126.
220  ابن جني, الخصائص, ج2, ص375.

)ت377ه(,  أحمد  بن  الحسن  الفاريس,  عيل  أبو    221
املسائل البرصيّات, تحقيق ودراسة محمد الشاطر 
أحمد محمد أحمد, 1405ه/1985م, ص639, وابن 
ج1,  الُفصول,  رشح  يف  املحصول  البغدادي,  إياز 

ص385.
ج3,  التّفسري,  يف  املحيط  البحر  حيان,  أبو  ينظر:    222

ص428. 
جرّي, أمايل ابن الّشجرّي, ج2, ص63.  223  ابن الشَّ
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املقدمة:

الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد 
األنبياء واملرسلني وعىل آله وأصحابه أجمعني، أما 

بعد:

مجال  يف  بارزًة  مساهمًة  للهند  أن  الحقيقة  يف 
الوسائل  أهم  من  وسيلة  هي  القرآن،  ترجمة 
توصيل بها الفكرة العلوم اإلسالمية والدينية بني 
الناس خاصة بني غري العرب، ونبغ يف هذا املجال 
دوًرا  لعبوا  الذين  والعلامء  األدباء  من  العديد 
ومنهم  الهند،  يف  الرتجمة  فن  تروج  يف  ملموًسا 
شيخ اإلسالم وعالّمة العلامء أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي امللقب ب«شاه ويل الله«، هو أول من 
يف  الفارسية  باللغة  الكريم  القرآن  برتجمة  قام 
الرحمن  اُشتهرت ب«فتح  والتي  الهندية،  القارة 
برتجمة القرآن«. أريد أن أذكر عنها يف هذا املقال 
شاه  حياة  عن  ذلك سنعرف  قبل  ولكن  املوجز، 

ويل الله الدهلوي وشخصيته باإليجاز.

الله  آيات  من  آية  الدهلوي  الله1  ويل  شاه  كان 
الدينية، وكان يف حنفيا وشافعيا، ولد  العلوم  يف 
عاملكريبقرية  شاه  أيام  يف  1114ه  سنة  الشيخ 
أرسة  يف  بدهيل  نكر  مظفر  مديرية  يف  »فُلت« 

ذات مرتبٍة عاليٍة يف ذلك الوقت يف ميدان العلم 
والفن، نشأ يف بيئة علمية واعية تحت كنف والده 
الشيخ عبد الرحيم، كان من مشايخ دهلياألكابرة. 
وَحِفظ الشيخ القرآن الكريم وهو يف السابعة من 
الكتب  أمهاِت  والده  عىل  قرأ  ذلك  بعد  عمره، 
ورشح  الرتمذي  وشامئل  البخاري  صحيح  مثَل 

العقائد والقانون يف الطب.

عاًما،  عرش  سبعة  عمره  كان  والده  تُُويفِّ  وملا 
الرحيمية،  املدرسة  يف  التدريس  َمنِصب  فتوىلًّ 
اثني عرش عاما كاماًل، ويف أخر  واستمر يف ذلك 
عام 1143ه سافر ألداء فريضة الحج، وبعد أداء 
فريضة الحج، ذهب لزيارة املدينة املنورة، وأخذ 
علامء  عن  األخرى  اإلسالمية  والعلوم  الحديث 

الحرمني الرشيفني.2

وبعد أنه تلقي العلوم الدينية واملعارف اإلسالمية 
عن املشايخ األكابرة والعلامء العباقرة يف الحرمني 
الرشيفني، رجع إىل الهند بعد سنتني وعكف عىل 
األعامل املختلفة وُحظيت شخصيته بتأليف عدة 
املؤلفات يف مختلف املوضوعات كالسرية النبوية 
وتوفيت  ذلك.  وغري  والرتجمة  والتفسري  والفقه 
هذه الشخصية الجبارة الِعماَلقة يف شهر املحرم 

 الشيخ ولي هللا الدهلوي 
 وترجمته للقرآن

)فتح الرحمن بترجمة القرآن(

محمد يعقوب
الباحث في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة علي جراه اإلسالمية

الشيخ ولي اهلل الدهلوي  وترجمته للقرآ )فتح الرحمن بترجمة القرآن(
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سنة 1176 للهجرة وُدفنت يف مقربة »ُمْنَهِديَان« 
يف دهيل.

ترجامت القرآن الكريم باللغة الفارسية:

الكريم هو أساس اإلسالم وعامده، لذلك  القرآن 
لغات  من  كثرية  لغات  إىل  الكريم  القرآن  تُرِْجم 
العامل، واستمرت هذه السلسلة حتى اآلن، ولعل 
القرآن  العامل،وتُرِْجم  أُْوىل لغة يف  الفارسية  اللغة 
الناطقني  الفرس  مجاورِة  بسبب  إليها  الكريم 
باللغة الفارسية للجزيرة العربية، فهم أول شعٍب 
الجزيرة  من  خروجهم  بعد  املسلمون  به  احتك 
العربية، وهو أول شعب اضطر املسلمون األوائل 
ملخاطبتهم بلغتهم لتبليغ دعوة اإلسالم لرتجمته 
إىل اللغة الفارسية، فرتجمه عدد كبري من العلامء 
الناطقني باللغة الفارسية إىل لغتهم، وبذلك يُوِجد 

كثري من ترجامت القرآن الكريم بهده اللغة.

وقد َعرَّف بهذه الرتجامت َجْمٌع من الباحثني يف 
دراساٍت  عدة  حولها  فُكِتبت  الكتب،  من  عدد 
َمت حولها عدة من الرسائل العلمية  وبجوث، قدِّ
يف مختلف الجامعات العريقة يف العامل اإلسالمي 
وأشهرِها  الرتجامت  هذه  أهم  ومن  وخارجه، 
الفارسية  باللغة  الناطقني  بني  انتشاًرا  وأكرثها 
عن  وسنتحدث  القرآن«،  برتجمة  الرحمن  »فتح 
بها،  للتعريف  التفصيل  الرتجمة بيشء من  هذه 

وهذا التفصيل سيشتمل عىل النقاط التالية:
فتح الرحمن برتجمة القرآن.	 
طباعة فتح الرحمن برتجمة القرآن،	 
دواعي كتابة فتح الرحمن برتجمة القرآن.	 
منهج شاه ويل الله يف هذه الرتجمة.	 
مزايا »فتح الرحمن« وخصائصه.	 
فتح الرحمن برتجمة القرآن:	 

هذه ترجمة ويل الله الدهلوي للقرآن الكريم إىل 

اللغة الفارسية التي نحن بصدد البحث عنها يف 
أدق  من  الرتجمة  هذه  وتعد  القادمة،  السطور 
ترجامت معاين القرآن الكريم يف اللغة الفارسية، 
الرتجمة:  هذه  عن  الدهلوي  الله  ويل  يقول 
»ومن العلوم الوهببية ترجمته )القرآن( باللسان 
الكالم  قدر  يف  للعريب  مشابه  وجه  الفاريس عىل 
»فتح  يف  أثبتناها  وغريها  والتعميم  والتخصيص 
هذا  تركنا  كنا  وإن  القرآن«،  برتجمة  الرحمن 
الرشط يف بعض مواضع بسبب خوف عدم فهم 

الناظرين بدون التفصيل«3.

وهذه الرتجمة يف الحقيقة مشتملة عىل عنرصين: 
العنرص األول الرتجمة. والعنرص الثاين التعليقات 
وقصص  النزول  أسباب  فيها  بنّي  التي  الوجيزة 
بعض  فيها  وبني  بدونها،  تفهم  ال  التي  اآليات 
التوجيهات األخرى لآلية غري ما اختاره يف الرتجمة، 
من  مختلفة  فرتات  الشيخ يف  كتبه  الكتاب  هذا 
عمره، فإنه بدأ بالرتجمة قبل رحلته للحجاز ألداء 
فريضة الحج عام 1143ه، ثم انقطعت السلسلة 

أكرث من مرة إىل أكملها عام 1151ه.4

طباعة فتح الرحمن برتجمة القرآن:

مرات عديدة  القرآن  برتجمة  الرحمن  فتح  طبع 
الرتجامت  أكرث  من  تعترب  وكانت  الهند،  يف  جدا 
تحل  أن  قبل  الهند  يف  وتداوال  انتشارا  القرآنية 
اللغة األردية محل اللغة الفارسية، وهي ما زالت 
أهل  من  الفارسية  باللغة  الناطقني  بني  كذلك 
الدهلوي نوعني  الله  السنة، وقد كتب شاه ويل 
من التعليقات عىل ترجمته للقرآن الكريم.النوع 
مزجها  مع  العربية  باللغة  األكرث،  وهو  األول: 
اآلخر:  كثرية.النوع  أماكن  يف  الفارسية  باللغة 
من التعليقات هي باللغة الفارسية متاما، وليس 
من  الثاين  النوع  هذا  العربية،  باللغة  فيها شء 
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الرحمن  »فتح  مع  طُبع  الذي  هو  التعليقات 
برتجمة القرآن«، وأما النوع األول من التعليقات 
فقد نرُش منفردا باهتامم الدكتور أحمد خان يف 
اليربيريجرنل«  بخش  »خدا  مجلة  يف  له  مقال 
العدد 115، عام 1999م، بتنه، الهند، من صفحة 

1 إىل صفحة 72.

وقد تكرم القامئون عىل مجتمع امللك فهو لطباعة 
املصحف الرشيف باملدينة املنورة بطباعة »فتح 
1417ه،  عام  الكريم«  القرآن  برتجمة  الرحمن 
وقد كتب الدكتور عبد الله املحسن الرتيك-وزير 
العربية  مملكة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
هذه  أن  الطبع  مقدمة  حينذاك-يف  السعودية 
عبد  الغفور  عبد  الدكتور  راجعها  قد  الرتجمة 
ِقبَل  من  داري،  عيل  ومحمد  البلوش،  الحق 
األعامل  هذه  مثل  وطباعة  فهد،  امللك  مجمع 
عمل عظيم، سيؤجر عند الله كل من سعى فيه 

مخلصا إن شاء الله تعاىل.

دواعي كتابة فتح الرحمن برتجمة القرآن:

دواعي  عن  الدهلوي  الله  ويل  اإلمام  تحّدث 
القيام برتجمة القرآن الكريم بيشء من التفصيل 
يف ديباجة ترجمته، يقول: »إن نصيحة املسلمني 
مقتضيات  وتتطلب  وصورها،  أشكالها  تتنوع 
ومن  واملكان،  الزمان  اختالف  حسب  مختلفة 
ثَم سلك علامء الدين وكرباء أهل اليقني مناهج 
التفسري والحديث،  مختلفة يف تأليف الكتب يف 
فالسواد  متنوعة،  كتبًا  وألفوا  والعقائد،  والفقه 
وفرقة  اإلطناب،  طريقة  اختاروا  منهم  األعظم 
صغرية اختارت طريقة االختصار واإليجاز، وألَّف 
جامعة بلغة العجم، بينام صنفت جامعة أخرى 
هذه  يف  املسلمني  نصيحة  تقتيض  العرب،  بلغة 
التي  الزمنية  الفرتة  وهذه  نقطنها،  التي  الديار 

الكريم  للقرآن  ترجمة  تكتب  وأن  فيها،  تعيش 
بلغة الفارسية سهلة، متداولة بني العامة من غري 
تكلف، ومن غري إظهار للفضل، ومن غري تكلُّف 
املناسبة،  للقصص  تعرض  غري  ومن  العبارة،  يف 
ليتمكن الصغار والكبار من فهمها عىل حد سواء، 
ومن هنا وجد الباعث يف قلب هذا الفقري للقيام 
طوًعا  به  للقيام  واستعد  الخطري،  العمل  بهذا 

وكرًها.

واستمر فرتة يف فحص الرتجامت، وكان غرضه من 
ذلك أن يعرض تلك الرتجامت عىل امليزان الذي 
أنه إن وجد ترجمًة مناسبًة  قلبه، وقرر  وقع يف 
بناء عىل ذلك امليزان أن يسعى لرتويجها ونرشها، 
وأن يُرغَِّب أهل عرصه فيها بكل وسيلة ممكنة إال 
أنه وجد يف بعضها تطوياًل مماًل، ويف بعضها اآلخر 
مطابقة  واحدة  ترجمة  يجد  ومل  اًل،  مخًّ تقصريًا 

لذلك امليزان«.5

العبارة الطويلة تدل عىل أن الباحث عىل  هذه 
الدهلوي  الله  الكريم للشيخ ويل  القرآن  ترجمة 
النصيحة  وإسداء  الدعوة  تبليغ  يف  الرغبة  هي 
للناطقني باللغة الفارسية بلغة متداولة ميرسة يف 
باللغة  القرآنية  عرصه، ألنه مل يجد يف الرتجامت 
الفارسية التي متت قبل عرصه ما يسد تلك الثغرة 
التي كان يشعر بها، وملا مل يجد مبتغاه ومقصده 
يف تلك الرتجامت قرر القيام بهذا العمل الجليل، 
ترجمة  تأليف  العزم عىل  »ال جرم صّمم  يقول: 
ثم  بالفعل،  الزهروان  ترجمة  وأنجرت  أخرى، 
هذه  وانقطعت  الحرمني،  إىل  رحمة  عرضت 
أحد  حرض  ذلك  من  سنوات  وبعد  السلسلة، 
وبدأ  نفسه(  )يقصد  الفقري  هذا  لدى  األعزاء6« 
هذه  فأثارت  ترجمته،  مع  القرآن  قراءة  عليه 
الحال تلك العزمية السابقة، وتم االتفاق عىل أن 

الشيخ ولي اهلل الدهلوي  وترجمته للقرآ )فتح الرحمن بترجمة القرآن(
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وملا  يوم،  كل  دراستها  تتم  التي  الدروس  تكتب 
وصلنا إىل ثلث القرآن عرض لذلك العزيز سفر، 

فتوفقت الكتابة.

منهج شاه ويل الله يف هذه الرتجمة:

قد اختار الشيخ شاه ويل الله منهجا خاصا يف هذه 
َ ذلك املنهج يف مقدمة  الرتجمة وكتابتها، وقد بنَيَّ
»فتح الرحمن برتجمة القرآن«، يقول: »ومنهجي 
يف كتابة هذه الرتجمة أنه قد متت كتابة كل آية 
وحَدها وقرونة برتجمتها، واستخدمت يف الرتجمة 
اللغة املتداولة املعروفة7، وإذا زادت الكلامت يف 
الرتجمة عىل الكلامت يف النظم القرآين، فإن كانت 
الزيادة بكلمة أو كلمتني فتذكر جملة )يعني( أو 
مثلها، وإن كانت الزيادة كالما مستقال مييز بذكر 
جملة  وبذكر  بدايتها  يف  املرتجم(  )يقول  جملة 

)والله أعلم( يف آخرها«8.

اآليات  سياق  رعاية  »واعتربت  أيًضا:  ويقول 
متعلًقا  كان  التفسري-فإذا  وأما  الزًما9،  حتاًم  أمرًا 
ثني، مثل  ه من أصح تفاسري املحدِّ باملأثور-فأستمدُّ
تفسري البخاري، والرتمذي، والحاكم، وأحرتز فيه 
وأما  واملوضوعة.  الضعيفة  األحاديث  إيراد  عن 
أهل  علامء  عن  وردت  فإذا  اإلرسائيلية  القصص 
حديث  يف  ورد  ما  غري  عنها  فاحرتزت  الكتاب 
والتسليامت،  الصالة  آله  وعىل  عليه  البرش  خري 
إال يف أماكن ال ميكن كشف املراد بدون إيرادها 

وذكرها، والرضورات تبيح املحظورات.

مزايا »فتح الرحمن« وخصائصه:

تشتمل ترجمة القرآن للشيخ ويل الله الدهلوي 
تحت  املكتوبة  الرتجمة  األول:  عنرصين:  عىل 
كلامت النظم القرآين، والثاين: التعليقات البسيطة 
التي يعلّق بها اإلمام ويل والله الدهلوي عىل بعض 

األمور يف ترجمته، أو يوضح بها بعض ما ال ميكن 
اآلية  مراِد  فَْهُم  يتوقف  لكن  الرتجمة،  إيراده يف 
به، وقد عدَّ هذين العنرصين جزًءا من ترجمته 
للقرآن الكريم، ألنه ملَّا ذكر ميزات »فتح الرحمن 
إىل  التعليقات  ميزات  إىل  أشار  القرآن«  برتجمة 
»فتح  متيَّز  ولقد  نفسها،  الرتجمة  ميزات  جانب 
الرحمن برتجمة القرآن«عن الرتجامت األخرى يف 
أمور كثرية جًدا، ومنها ما أشار إليه شاه ويل الله 
يف مقدمة ترجمته للقرآن، ونحن نُورِد هذه املزايا 

كام ييل:

الله  ويل  لإلمام  الكريم  القرآن  ترجمة  تعد 
الدهلوي من أدق ترجامت معاين القرآن الكريم 
إىل اللفة الفارسية، فإنه راعى يف الرتجمة الجمع 
وراعى  واملفعويل،  الفاعيل  واملعنى  واألفراد، 
كثريا  أيضا  وراعى  فيه،  واملفعول  الحالية  معنى 

من دقائق التعبري العريب يف ترجمته.

إن الشيخ يشري يف ترجمته إىل ما ال بد من تقريره 
الرتجمة  يف  كلمة  يضيف  فإنه  املعنى،  لتصحيح 
وهذه  بكاملها،  اآلية  معنى  خاللها  من  يبني 
التقديرات متنوعة فقد يكون مضافا أو مفعوال 

أو فعال أو موصوفا أو غري ذلك.

للقرآن  الدهلوي  الله  ويل  اإلمام  ترجمة  إن 
واإلعرابية،  النحوية  املشاكل  بحل  تتميز  الكريم 
وإنه يختار من التوجيهات النحوية ما هو قريب 
يف  إليه  أشار  كام  اللغوية  الناحية  من  وصحيح 

مقدمة هذه الرتجمة.

الله  ويل  اإلمام  ترجمة  ميزات  أهم  من  إن 
الكريم  القرآن  ترجمة  مر يف  كلاّم  أنه  الدهلوي 
بكلمة مجملة غري واضحة املراد بسبب االشرتاك 
فإنه  فيها،  املعاين  تزاحم  بسبب  أو  اإلبهام  أو 
ذلك  بها  يرفع  موجزة  عبارة  الرتجمة  يف  يضيف 
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اإلجامل من اآلية، ويفعل ذلك من غري أن يشتت 
ذهن القارئ يذكر االحتامالت املختلفة، ومن غري 

أن يضطر القارئ لقراءة عبارات طويلة.

للقرآن  الدهلوي  الله  ويل  ترجمة  دقة  ومن 
يف  القرآين  املصطلح  ترجمة  يختار  أنه  الكريم 
كل موضع بصورة مغايرة للموضع اآلخر عندما 
قد  القرآين  املصطلح  فإن  ذلك،  السياق  يقتيض 
آخر  موضع  يف  ويكون  مبعني،  موضع  يف  يكون 
مبعني آخر، بناء عىل اختالف السياق، قد راعى 
ترجمته  يف  بدقة  ذلك  الدهلوي  الله  ويل  اإلمام 

للقرآن الكريم. 

لالختالف  موهمة  آيات  الكريم  القرآن  يف 
ويل  شاه  مر  وكلام  لإلشكال،  ومشرية  والتعارض، 
بالتوضيح،  يتناولها  اآليات  من  النوع  بهذا  الله 
ويزيل اإلشكال عنها، ويفعل ذلك يف الغالب عن 
مثل  بها  يعلق  التي  الوجيزة  التعليقات  طريق 

هذه املواضع.

وإذا كانت اآلية محتملة ألكرث من فهم أو تفسري، 
الله  ويل  فإن  تعارض،  املفهومني  بني  يكون  وال 
الدهلوي يختار أحد املفهومني يف الرتجمة، ويذكر 

التي  الرتجمة  عىل  تعليقاته  يف  اآلخر  املفهوم 
خصصها لبعض ما يحتاج إليه القارئ.

اإلرسائيليات  من  الدهلوي  الله  ويل  شاه  وقف 
واملوضوعات موقف الناقد البصري، فإنه قد قرر 
اإلرسائيلية  الروايات  من  يذكر  أاّل  البداية  من 
ما  إال  اآليات  قصص  ذكر  من  يقلل  وأن  شيئا، 
اآلية، وأن يقترص عىل ذكرها  يتوقف عليه فهم 

مخترصة جدا.

فخالصة القول أن الشيخ شاه ويل الله الدهلوي 
العرب  بني  العريب  األدب  يف  جليل  عامل  هو 
العلوم  إثراء  يف  ملموسا  دورا  وأدى  والعجم. 
ترجمته  خاصة  الهند.  يف  واإلسالمية  الدينية 
يف  مثالية  مأثرة  القرآن«  برتجمة  الرحمن  »فتح 
ترجمة  الهند، ألن عملية  القرآن يف  تعاليم  نرش 
بها من  القيام  من  ليتمكن  ليست سهلة  القرآن 
العربية  اللغة  إتقان  عىل  قارصة  أهليته  يكون 
واللغة التي يرتجم إليها، هكذا أصبحت شخصيته 
شخصية ممتازة بني الشخصيات العالية اإلسالمية 

ألعامل املختلفة يف العلوم اإلسالمية والدينية.

إنسان العني يف مشايخ الحرمني، واالنتباه يف سالسل 	 
األولياء املضمنني يف كتاب أنفاس العارفني من 178 

إىل 192، كالهام لشاه ويل الله الدهلوي.
الله 	  ويل  لشاه  )بالفارسية(  العارفني  أنفاس 

تاريخ  بدون  دهيل،  أحمدي،  مطبعة  الدهلوي، 
الطبع.

الدهلوي، 	  بخش  رحيم  للشيخ  )أردو(  ويل  حياة 
املكتبة السلفية، الهور، 1955م.

الحي 	  عبد  الرشيف  العالمة  الخواطر،  نزهة 
الحسني، ج2، حيدر أباد، 1399ه.

األردية 	  إىل  )ترجمة  العزيز  عبد  شاه  ملفوظات 

املصادر املراجع

أيوب قادري(، طبع كراتييش، 1960م.
التفهيامت اإللهية لشاه ويل الله الدهلوي، طبع يف 	 

مدينة برس، بجنوريوريب، الهند، 1936م.
مطالعة 	  كا  فكر  قراين  يك  الله  ويل  شاه  حرضت 

)باألردو(، موالنا محمد سعود عامل قاسمي، طبع 
املحمود اكيدمي، الهور، باكستان، 1998م.

نسخة 	  للدهلوي  القرآن،  برتجمة  الرحمن  فتح 
أكادميية الدعوة بالجامعة اإلسالمية العاملية، أسالم 

آباد، باكستان.
فتح الرحمن برتجمة القرآن لشاه ويل الله الدهلوي 	 

املنشورة يف مجلة )خدا بخش اليربيريجرنل العدد 
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115(، عدد مارس عام 1999م.
اللغة 	  إىل  )مرتجم  التفسري  أصول  يف  الكبري  الفوز 

نور  طبع  الدهلوي،  الله  ويل  الشيخ  العربية(، 
كراتيش،  باغ،  آرام  كتب،  تجارت  كارخانه  محمد 

باكستان، بدون تاريخ الطبع.

لقب . 1 مجرد  وليس  له،  اسام  كان  الله«  »ويل  إن 
الله  ويل  شاه  عبارات  تدل  ذلك،  بعد  به  لُّقب 
نفسه يف »التفهيامت اإللهية« أن بشارات حصلت 
لوالدته ووالده أن يكون ابنهام وليا من أوليا الله 
قبل والدته، أنظر للتفصيل التفهيامت اإللهية، ج 

2، ص 155.
أنظر: إنسان العني يف مشايخ الحرمني، واالنتباه يف . 2

سالسل األولياء املضمن يف كتاب أنفاس العارفني، 
ص 192-187.

الفوز الكبري، ص 81.. 3
القرآن، . 4 برتجمة  الرحمن  فتح  مقدمة  أنظر: 

املنشورة يف خدا بخش البرييريجرنل العدد )115(، 
بتنه، الهند، باهتامم الدكتور أحمد خان.

)باللغة . 5 القرآن  برتجمة  الرحمن  فتح  ديباجة 

الفارسية(، ص 22-21.
من . 6 بعض  عليه  نبه  كام  إلهي  عاشق  شاه  وهو   

ترجم لشاه ويل الله الدهلوي.
وغري . 7 الغربية  الكلامت  اختيار  تجنب  أنه  يقصد   

املتداولة التي يصعب عىل العامة فهمها.
يقصد إن كانت اآلية تحتمل أكرث من وجه احتامال . 8

الرتجمة  يف  االحتاملني  أحد  يذكر  فإنه  متساويا 
ويختار االحتامل الثاين يف التعليقات الوجيزة التي 
يذكره عىل حاشية الرتجمة، ويكون منهجه يف تلك 

التعليقات كام ذكر.
 يقصد أنه يحاول قدر اإلمكان بيان املناسبات بني . 9

اآليات املختلفة، ويفعل ذلك يف التعليقات الوجيزة 
التي علق بها عىل يعض املواضع من ترجمته.

الهوامش
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املقدمة:

ساّلم  البن  الّشعراء  فحول  طبقات  كتاب  يَُعدُّ 
الجمحي من املصادر الخالدة التي أثارت قضايا 
أدبية ولغوية صارت فيام بعد عناوين لدراسات 
مستقلّة)1(، وملّا كان كتابه مصدرا رئيسا للباحثني 
إعادة  يف  رغبت  فقد  خاّصة)2(،  األديب  النقد  يف 
قراءة بعض قضاياه قراءة ثانية منطلقا من نّص 
أّن  ذلك  واملرتكز،  املحور  فهو  نفسه،  ساّلم  ابن 
ساّلم  ابن  عن  كتبت  التي  الّدراسات  من  كثريا 

عليه من  تحكم  كانت  بل  َحَكام  نّصه  تجعل  مل 
قراءات وإسقاطات من خارج النص، كام سيتّضح.

قرأت الكتاب قراءة متأنّية فوجدت ثالث قضايا 
رئيسة تستحّق أن يقرأها الباحثون قراءة أخرى، 
وقد نظمتها عىل الرتتيب يف ثالثة مطالب، املطلب 
األّول: ابن ساّلم والشعر العريب )قراءة يف النشأة(، 
واملطلب  العرب،  ديوان  الشعر  الثاين:  واملطلب 

الثالث: التعّصب املذهبي وأثره يف الّشعر.

ابن ساّلم يف  أبعاد كالم  نظرت يف املطلب األول 

امللّخص:

تأتلف هذه الّدراسة من ثالث قضايا نقديّة من كتاب: طبقات فحول الّشعراء 

البن ساّلم الُجَمحي. األوىل: يف نشأة الّشعر، والثّانية: يف تعريفه، والثالثة: يف 

التعّصب املذهبي. وقد تبنّي يل بعدما جعلت نّص ابن ساّلم نفسه هو الحكم 

واملرتكز أّن ِذكر ابن ساّلم لنشأة الّشعر ما هو إال حديث عن االنتحال، وأّما 

تعريفه للّشعر فقد اتّخَذ تعريفا جعله معيارا وحَكام لتأسيس نظريّة نقديّة 

مستقلّة، ويف حديثه عن التعّصب املذهبي كان املقصد نِقاش قضيّة االنتحال.

الكلامت املفتاحية: النقد، الشعر الجاهيل، االنتحال، التعّصب املذهبي

طبقات فحول الشعراء: 
قضايا أدبية وأبعاد نقدية

د. مشهور موسى مشهور مشاهرة 
 األستاذ المساعد في البالغة والّنقد، جامعة بيرزيت، فلسطين

&

أ. جمال عبد الجابر عبد المعطي عاصي 
محاضر في األدب العربي، جامعة بيرزيت، فلسطين

طبقات فحول الشعراء: قضايا أدبية وأبعاد نقدية
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نشأة الشعر، وكيف ُوظِّفت إشاراتُه هذه الحقاً، 
فيها  ناقشُت  أخرى  قصريٌة  ِوقفٌة  يل  كانت  وقد 
وأسباَب  القبائل،  بشعر  اإلحاطة  عدِم  أسباَب 
ضياِع كثريٍ من الشعر العريب من وجهة نظر ابن 

ساّلم.

وناقشت يف املطلب الثاين تعريفاً ُموّسعاً ارتضاه 
ابن ساّلم للشعر العريب، وكان يل وقفة مع نّصه 
الشعر،  قول  عن  العرِب  تشاغَل  فيه  ذكر  الذي 
فكشفت الّنقاب عن مقصوده، وذلك بعد تعليق 
يف  األسد  الدين  نارص  الدكتور  كالم  عىل  مطّول 

هذا املجال.

ويف املطلب الثالث وقفت مع التعّصب املذهبي 
من خالل الحديث عن مدرستي البرصِة والكوفة، 
ترتبُط  واحدٍة  كلَّ  ألن  واإلسناد؛  الّرواة،  وتوثيق 

بُحجزة أختها.

ساّلم،  ابن  عبارة  يف  الّنظر  أنعمُت  فقد  وبعد، 
الذي  االستنباطي  التحلييل  املنهج  عىل  متّكئا 
غلبة  من  محاولة  يف  األخرى،  باملناهج  يتعالق 
الظّن أو ترجيِح رأٍي عىل آخر، لعيّل أخرج بقراءة 
الّسابقة،  الدراسات  من  مستفيدا  جاّدة،  نقديّة 
الطّريق ألسئلة  وفاتحا  لقراءة جديدة،  ومؤّسسا 
الّدراسات العلمية. ولكّل ما تقّدم،  َديَْدَن  أخرى 
فكرة  من  مبحث  خلّو  عدم  القارئ  سيالحظ 
ورمّبا  فوافقت  ناقشت  وقد  جديدة،  أحسبها 
عارضت، وما ذلك إال أليّن رأيت كتاب ابن ساّلم 
أصالً جامعاً لكّل من كتب يف األدب الجاهيلِّ أو 
النقِد القديم، سواًء أرصَّحوا بذلك أم مل يرَُصِّحوا، 

فقد ولد كتابُُه تاّماً أو قريباً من التاّمم. 

وال شّك يف أيّن أفدُت من دراسات سابقة كثرية، 
سواء أكانت كتبا مستقلّة أم بحوثا علميّة محّكمة 
الشعر  مصادر  كتاب:  أّن  إال  جامعيّة،  رسائل  أم 

الجاهيل للدكتور نارص الدين األسد كان له الحّظ 
األوفر من ذلك، نظرا لكونه من املصادر األدبية 
وحاولت  وحاورت  ناقشت  التي  األوىل  النقديّة 
أن تستدرك عىل املصادر األوىل، يف محاولة منه 
ونقده،  الّشعر  دراسة  يف  جديد  منهج  لتأسيس 
ولكّل ما تقّدم كان حضوره أكرث من غريه، مؤيّدا 
إن  الّصواب  أجانب  ال  بل،  مستدركا،  ناقدا  أو 
قلت إّن ما جاء يف هذه الّدراسة قريب ِماّم ميكن 
تسميته بالحواش، فهو عىل هيئة نقد أو حاشية 
الجاهيل، محتكام يف  الّشعر  كتاب: مصادر  عىل 
كل ما أقول كتاب: طبقات فحول الّشعراء البن 

ساّلم الجمحي.

العريب  والشعر  سالّم  ابن  األول:  املطلب 
)قراءة يف النشأة(.

أنسابهم  نزار يف  أبناُء  يُجاِوز  »مل  ابن سالّم:  قال 
يذكر  ومل  معّد.  اقترصوا عىل  عدنان،  وأشعارهم 
، غرُي لبيِد بِن ربيعة َالكاليبِّ يف  عدنان جاهيٌل قطُّ
ما فوق  الّنسب  نقيُم يف  فنحن ال  بيت واحد... 
شعراً،  املعروفني  العرب  ألّوليّة  نجد  وال  عدناَن، 
فكيف بعاٍد ومثود، فهذا الكالم الواهن الخبيث...

لساُن  ما  ذلك:  يف  العالء  بن  عمرو  أبو  وقال 
بلساننا، وال عربيّتهم  اليوَم  اليمن  حمرَي وأقايص 
مع  ومثوَد،  ِعاٍد  عهد  عىل  مبا  فكيف   ، بعربيّتنا 

تداعيه ووهيه؟«)3(

عر  الشِّ من  العرب  ألوائل  يكن  »ومل  أيضاً:  وقال 
إال األبياُت يقولها الرّجل يف حاجته، وإمنا قُّصدت 
املطلب،  عبد  عهد  عىل  الشعُر  وطّوَل  القصائُد 
إسقاط  يدّل عىل  مناف. وذلك  بن عبد  وهاشِم 

شعر عاٍد ومثوَد وحمرَي ُوتبّع«)4(.

الوعرة،  الشائكة  القضايا  من  النشأة  قضيّة  تَُعّد 
العريب  األدب  ُصّناع  القضية  تلك  أضنت  وقد 



251

ِقواُم  وكان  أمرها.  القاطع يف  البّت  عن  وغريهم 
استنتاجات  من  املضامر  إليه يف هذا  يُتوّصُل  ما 
الصواب،  يكتنفها  أوجٍه  حامَل  ظّنياً  وأحكام 

ويلّفها التشويش، وقد يكون الخطأ.

ويعود عدم القطع يف شأن هذه القضية وظنونها، 
تجريبياً  ليس  عليه  بُنيت  الذي  األساس  أّن  إىل 
وقد  التجريبيّة  بالطريقة  لنا  وأىّن  محكامً،  علمياً 
فانقطعت  عهدها،  وبعد  األوىل،  األزمنة  غرَبت 
األخبار املوثّقة إالّ ما ندر مام يحتمل غري وجه. 
يقول الدكتور نارص الدين األسد: »عىل حني تكون 
نشأة األشياء ملفوفة بكثري من الغموض، وغالباً 

تُعِوزُها النصوص واملعلومات«)5(.

الباَب  ابن سالّم مل يطرق هذا  أّن  املالحظ  ومن 
ل املؤثِّل لنشأة الشعر العريب،  طرَق الباحث املُؤصِّ
وراء  من  أحسب_  فيام   _ أمره  غالُب  كان  إمّنا 
كان  انتُحل. فام  أو  ُوضع  يُورَِد شعراً  أن  ما ذكر 
الحديث عن النشأة إال خدمة ملقصد آخر، وقد 
ما يف هذه  األسد عىل  الدين  نارص  الدكتور  نبّه 
القضية من إرشادات ودالالت، وطّورها يف بحٍث 
وَسَمه بـِ« نشأة الشعر الجاهيل وتطّوره: دراسة 

يف املنهج«.

بحثه  يف  األسد  الدين  نارص  الدكتور  واعتمد 
الطريقَة العقليَة القامئَة يف أصلها عىل مسلاّمٍت 
ومحاولة  وإقصاء،  نفي  ثّم  ومن  وبديهيّات، 
التحليُل  يكون  أن  بعد  واالستنتاج  التخمني 
والّنقاُش لاِم توّصل إليه من أدلّة وبراهني يف هذا 
املجال. وهذا يف ظّني أفضل املناهج لتتبع أصول 

العلوم ومنابتها.

القارئ  األسد  الدين  نارص  الدكتور  نبّه  أْن  فبعد 
مسالكها،  ووعورة  السبيل،  هذه  مخاطر  عىل 
وظّنّي أحكامها، دخل يف حوار لطيف مع الدكتور 

عبد الله الطيب يف كتابه: »املرشد إىل فهم أشعار 
العرب وصناعتها » ونََقَد ما توّصل إليه الدكتور 
الطيب من انطباعات تفتقر يف مجملها إىل املنهج 
والدليل، ثم كانت وقفته مع الدكتور محمد عبد 
الرؤوف صاحب: »بدايات الشعر العريب بني الكم 
الرؤوف  عبد  إليه  توّصل  ما  رّد  وقد  والكيف«، 
العروض وغريه. ويف وقفته مع نجيب  من جهة 
العريب( الّشعر  )تاريخ  كتابه:  محّمدالبهبيتيفي 

ويُجلّيه.  نصوصه  من  الجاحظ  مقصد  يوّضح 
إىل  بحثه  األسد يف  الدين  نارص  الدكتور  واستمّر 
الّنقوش،  عن  التّايل  الفصل  يف  حديثه  كان  أن 
وتباعد  عددها  قلّة  فيها؛  نقائص  لثالث  وتبيانه 
أواخرها،  عن  أوائلها  انفصال  ثّم  ومن  أزمنتها، 
وانحصارها يف املنطقة الشاملية من بالد العرب. 
آراء  الدين األسد  الدكتور نارص  ناقش بعد ذلك 
منهج  إىل  وأشار  مبوضوعه،  املتعلّقة  القدماء 
ارتضاه يف تتبع أّوليّات الشعر العريب، وهو اتّخاذ 
أعامر األجيال مقياساً لتقدير أزمانهم وعصورهم. 
ثم كان الحديث عن سيل العرم من جهة زمان 

حدوثه وخرابه وطريقة تحديد ذلك.

 _ األسد   الدين  نارص  الدكتور  كالم  يف  واملنعم 
الذي لّخصته _ يلحظ أّن كثرياً من األفكار التي 
يطرقها تعّد امتداداً لخيوط النشأة التي تحّدث 
عنها ابن سالّم وغريه من األوائل، كام أّن األسئلة 
التي يثريها أو يقف عندها ما هي يف حقيقتها إال 
توسيع مليدان هذه القضيّة التي طاملا أشار إليها 

ابن سالّم يف صفحات كتابه)6(.

وقد أحسن الدكتور نارص الدين األسد يف غري ما 
موضع من كتابيه؛ نشأة الشعر، ومصادر الشعر 
الجاهيل، حيث أّسس أحكاما عىل كالم ابن ساّلم، 
وتابع دالالت كالمه، وما فيه ِماّم ميكن أن يكون 

طبقات فحول الشعراء: قضايا أدبية وأبعاد نقدية
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نشأة  يف  الحال  هو  كام  مستقلة،  لقضايا  أساسا 
الشعر مثالً. حيث حرّك األفكار وحاول استنطاق 
كوامنها، ال كام فعل الدكتور طه حسني مثالً يف 

إفادته من ابن سالّم)7(.

وِبرَصف النظر عن حال النشأة وما يعتورها من 
الشعر  فإّن  اجتهادية،  واحتامالت  ظنيّة،  أحكام 
كان ديوان العرب بكل ما تحمله كلمة ديوان من 
دالالت ومعاٍن ميكن أن يصل إليها الباحثون. وملّا 
أتعب  حتى  شعرهم  كرث  فقد  كذلك،  ذلك  كان 
العرب  ابن سالّم: »ذكرنا  قال  الباحثني يف طلبه. 
شعرائها  من  املعروفني  واملشهورين  وأشعارها، 
وفرسانها وأرشافها وأيّامها، إذ كان ال يُحاط بشعر 

قبيلة واحدة من قبائل العرب... »)8(.

ومل يُقّرر ابن سالّم هذا الحكم إال ويعلم كرثة ما 
فقد من تراث هذه األمة. قال أبو عمرو بن العالء 
: »ما انتهى إليكم مام قالت العرب إال أقلّة، ولو 

جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثري«)9(.

أبا  تجعل  العريب  الّشعر  من  ُضيّع  ما  كرثة  إّن 
عمرو بن العالء يقول ما قال متحرّسا. وما بقي 
القبيلة  أّن  القبائل _ عىل فرض  لنا من دواوين 

تدّون جميع شعرها _ خري شاهد عىل ذلك)10(.

وقد ملح الدكتور نارص الدين األسد دور القبيلة 
فأنشأ  وتدوينه،  بالشعر  يتعلق  فيام  وأهميتها 
فصالً تحّدث فيه عن كرثة هذه الّدواوين، وذكر 

بعد ذلك ما بقي لنا منها)11(.

فيه  وما  ابن سالّم  نّص  إىل  نعود  أن  بنا  ويجدر 
من دالالت وإشارات فنحاول أن نقف مثالً عىل 
القبائل، مع اإلشارة  أسباب عدم اإلحاطة بشعر 
إىل بعٍض من أسباب ضياعه، وما يف ذلك أيضاً من 
دالالت ميكن أن منتحها من نّص ابن سالّم نفسه.

إّن القارئ للّشعر الجاهيل وما كُِتَب عنه أو حوله 
قبائل  يف  كان  الشعر  هذا  أّن  ظّنه  عىل  يغلب 
عربيّة كثرية، إال أّن سياسة القبائل العربية آنذاك 
الوجوه  من  الطبقيّة من وجه  عليها  غلبت  رمبا 
أو  الّشيوخ  من  اقرتب  فمن  التقدير،  أقّل  عىل 
حرض مجالسهم، أو كان له قوم وعّز ونسل من 
ُدّون؛  أو  ُحفظ  أنّه  فإّن شعره ال شّك يف  بعده، 
لون  بّرز يف  َمن  ذلك  إىل  كتابة، أضف  أو  رواية 
أو غرض من أغراض الشعر املعروفة. هذا فضالً 
الرّشفاء  أو  املشهورين،  الفرسان  الّشعراء  عن 
ذكرت  ما  والحال  ناهيك  املذكورين،  املعدودين 
من  بيوم  تغّنى  أو  مآثرهم،  يف  قال  شاعر  من 

أيّامهم أو غري ذلك.

الّصورة،  هذه  بني  فلْنوازن  تقّدم  ما  تخيّلنا  إذا 
وحال القلّة املعدودة التي قامت عىل جمع هذا 

الّشعر، وندرة وسائلها وقتذاك.

املحكم،  الربهان  إىل  يفتقد  األمر  أّن  وال شّك يف 
هذه  يف  إليه  نتوصل  أن  ميكن  ما  جامع  ولكْن 
من  يُفاد  آخر  عىل  احتامل  ترجيح  هو  السبيل؛ 
دالالت ذهنية ألحكام وإشارات ميكن أن نلمحها 

من نصوص القدماء.

وعليه فلو تصّورنا _ إذ الحكم عىل اليشء فرع 
الوسائل  يعتمد  اجتامعياً  باحثاً  _أّن  تصوره  عن 
التقليدية يف جمع بيانات من الناس، فكم يحتاج 
من الوسائل التقليدية لتغطية هذه الحقيقة؟ إّن 
العامل يومذاك اعتمد الرواية الشفهيّة، وكذلك ما 
تُعورف عليه من طرق للتدوين عندهم. ولنا أن 
من  إليه  يُحتاج  فيام  الجهد  هذا  مقدار  نتصّور 
أدوات للكتابة، خاّصة وأّن كثرياً من الّشعر يقرتن 

بحوادث وأخبار قد تقرص أو تطول.

وال بّد لنا _ ونحن نتصّور ما ذكرت _ أن نعلم 
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يحويه  لاِم  قيمته  بلغت  مهام  العريب  الشعر  أّن 
يُهتدى  إلخ، فليس بقرآن يتىل أو سّنة  ويسطّره 
بالكرثة  يكن  التّدوين مل  أن  يبدو يل  بها. ولذلك 
عىل   _ األيام  هذه  يف  نسمع  ونحن  املرجّوة. 
واملدنيّة  الكتابة  يف  تقّدم  من  إليه  وصلت  ما 
-لشعراء كثريين، فإذا سألناهم شعرهم، أنشدونا. 
فإذا طلبناه مكتوباً، رمّبا اعتذر عدد منهم بقوله: 
نأخذ  األمثلة،  بحر  يف  نغرق  ال  وحتّى  أكتبه.  مل 
الهبّات يف فلسطني  أو  كاالنتفاضات  بارزاً:  حدثاً 
وتشاهد،  تُسمع  جسام  أحداث  فهي  غريها،  أو 
مقصور  الكتب  يف  تدوينها  ولكّن  التأثّر،  ويكون 
األحيان  أغلب  يف  تغطّي  ال  رسمية،  عىل جهات 
جزئيات األحداث. بل قوام أمرها أن تقترص عىل 

ما ملع واشتهر.

مل  القبائل  شعراء  من  كثرياً  بأّن  أرّجح  ثم  ومن 
من  لبعضهم  يكن  مل  ولرمبا  شعرهم،  يدّون 
يعتني بشعره فينقله. ويغلب عىل ظّني أيضاً أّن 
هّمهم  يكن  مل  البوادي،  يف  رضبوا  حني  العلامء 
بل  الشعري،  األّمة  تراث  من  الكّم  هذا  جمع 
عىل  مبنّي  األحوال_  أحسن  يف   – أمرهم  جّل 
أكانت  سواء  مقاصدهم،  يوافق  الذي  االختيار 
بنفسيّة  أم  العربيّة  بعلوم  متعلّقة  املقاصد  تلك 
غلب  وِماّم  والّشعور.  الحّس  حيث  من  الجامع 
القبيلة  أّن  الظّن-  عىل ظّني أيضاً-واألمور بغلبة 
مل تكن تدّون جميع شعرها، بل قوام أمرها عىل 
ما اشتهر وتعلّق بأمجادها مام سبق وأرشت إليه.

قال ابن قتيبة: »والّشعراء املعروفون بالّشعر عند 
عشائرهم وقبائلهم يف الجاهليّة واإلسالم أكرث من 
أن يحيط بهم محيط، أو يقف من وراء عددهم 
واقف، ولو أنفذ عمره يف التنقري عنهم، واستفرغ 
أحداً  أحسب  وال  والسؤال.  البحث  يف  مجهوده 

من علامئنا استغرق شعرا حتى مل يغنه من تلك 
القبيلة شاعر إال عرفه، وال قصيدة إال رواها«)12(.

الكثري  لضياع  إشارات  من  الّنصوص  يف  ما  ومع 
القضيّة ويرضب  يلّف  الغموض  أّن  إال  وفقدانه، 
يتعلّق  فيام  سواء  نصوصها،  مختلف  ببجرانه 
املجموع  بنوعيّة  أم  الجمع  بطريقة  أم  بالجامع 
نفسه، وتبقى القضيّة من ثَّم تثري أسئلة أكرث ّماّم 
للطّريقة  نسبّي  ارتياح  مع  إجابات،  من  تعطي 

العقليّة املنطقيّة يف البحث واملحاورة.

املطلب الثاين: الشعر ديوان العرب

مفتعل  مصنوع  الشعر  »ويف  سالّم:  ابن  قال 
عربيّة،  يف  حّجة  وال  فيه،  خري  ال  كثري  موضوع 
مثٌل  وال  يُستخرج،  معنى  وال  يُستفاد،  أدب  وال 
يرُضب، وال مديٌح رائع، وال هجاء مقذع، وال فخٌر 
تداوله قوم  معجب، وال نسيٌب مستطرٌف. وقد 
من كتاٍب إىل كتاب، مل يأخذوه عن أهل البادية، 
إذا   _ ألحٍد  وليس  العلامء.  عىل  يعرضوه  ومل 
أجمع أهل العلم والّرواية الّصحيحة عىل إبطال 
شء منه _ أن يقبل من صحيفة، وال يروى عن 

ُصحفي«)13(.

 إذا علمنا أّن البيئة البرصية االعتزالية، كان لها 
املنطقيّة  العقلية  البنية  تشكيل  يف  فاعل  دور 
ذات الطّابع التّنظيمي عند ابن سالّم، فليس لنا 
ابن  إليه  يرمي  ما  أبعاد  من  عندها  نعجب  أن 

سالّم يف حدوده.

املشتغلني  من  باحث  غري  أّن  البنّي  اليقني  ومن 
تعريف  نظر  قد  غريهم  ومن  العريب،  األدب  يف 
لكثري ممن كتب عن  قرأت  وملّا  ابن سالّم هذا. 
 _ أثار عجبي أين مل أجد أحداً  ابن سالّم وكتابه، 
حسب اطالعي _ وقف عىل هذا التّعريف وقفة 
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ودالالته  حجابه  املذكور(وكشف  املفهوم)نقيض 
وأبعاده.

أقرأ هذا التعريف وأملح فيه بعداً منطقياً كالميّا 
أثر  كان  ورمّبا  سالّم.  ابن  عقليّة  دقّة  من  يرشح 
املنطقّي  الّضبط  هذا  أسباب  من  سبباً  املعتزلة 

القائم عىل اإلثبات يف سياق الّنفي)14(.

الذي  املعترب،  الّصحيح  الّشعر  فكأّن  ثّم  ومن 
ينبغي أن يُشار إليه ويصّنف عىل أساسه، ويذكر 
يف الطّبقات ابتداًء عند ابن سالّم: هو ما كان عىل 
هذه الّصفة؛ أعني صحيحاً موثوقاً ليس مصنوعاً 
إليه، يحمل  الوضع  تطرّق  وال مفتعالً، وال حتّى 
معاين تذكر، حّجة يف العربيّة، فيه أدب يُستفاد، 
هيئة  عىل  كان  ورمّبا  تُستخرج،  عميقة  ومعاٍن 
يكون  أن  بُّد  فال  مديحاً  كان  وإن  يرُضب.  مثل 
فيكون  أو نسيباً  أو هجاء فيكون مقذعاً،  رائعاً، 
رواية  البادية  أهل  عن  مأخوذ  مستطرفا)15(. 
ومشافهة، غري معّول فيه عىل الكتب وحدها، بل 
ال بّد مع ذلك من عامل ناقد صرييّف مُييّز صحيحه 
من فاسده. مع تحّفظ ابن سالّم ِمن أَْخِذ ما تقّدم 
الّصفة.  عليه هذه  غلبت  من شعر عن صحفّي 
وكأّن يف هذا عدم ثقة باملدّونات، وكم قرأنا عن 
عىل  يعرضه  ومل  كتاب  من  علمه  يأخذ  من  ذّم 

الشيوخ.  

طبقات  ونظرنا  التعريف  هذا  إىل  رجعنا  وإذا 
للّشعر، وطبيعة األحكام  اختياره  رأينا  ابن سالّم 
املبثوثة يف ثنايا كتابه تصدر يف مجملها عن هذا 
التعريف. وعليه فإّن تعريف ابن سالّم هذا ليس 
منهج  يف  ألساس  دالالت  هو  بل  فحسب،  حّداً 
حكمه عىل الّشعر والّشعراء. وإذا رجح لدينا أّن 
أحكام ابن سالّم واختياراته الشعريّة كانت عىل 
أساس هذا التعريف، نكون عندها قد أمطنا جزءا 

من اللّثام عن حلقة مفقودة يف كيفية إصدار ابن 
سالّم األحكام عىل الّشعر والّشعراء يف كتابه، أو 
عرفنا عىل األقّل: األساس الذي يعتمده ابن سالّم 

يف أحكامه واختياراته.

ومن دالالت هذا التّعريف وأبعاد هذا الكشف 
أيضاً أنّه يشق للباحثني طريقاً يبساً سهالً للتّعرف 
ابن سالّم  عنها  يصدر  التي  الّنقديّة  الّنظريّة  إىل 
يف طبقاته. وإن كان ما توصلت إليه فيه منطق 
صائب وصّحة تُرتجى_ وهو ما يغلب عىل ظّني 
لطيفة  إشارة  عىل  نبّهت  قد  عندها  فأكون   _

لطاملا كانت مركوزة يف هذا التعريف.

بحكم  فيطالعنا  طبقاته  ابن سالّم يف  مع  ونسري 
دقيقة،  متخرّية  بألفاظ  عنه  يعلن  تقريري، 
العرب  عند  الجاهلية  يف  الشعر  »وكان  يقول: 
يأخذون  به  ُحكمهم،  ومنتهى  علمهم  ديوان 
بن  عمر  قال  سالّم...  ابن  قال  يصريون.  وإليه 
الخطاب: »كان الّشعر علم قوم مل يكن لهم علم 
العرب،  عنه  فتشاغلت  اإلسالم،  منه«فجاء  أصّح 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهت عن 
الّشعر وروايته. فلاّم كرث اإلسالم، وجاءت الفتوح، 
واطأمنت العرب باألمصار، راجعوا رواية الشعر، 
كتاب مكتوب،  إىل ديوان مدّون وال  يؤولوا  فلم 
وألَفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك باملوت 
منه  عليهم  وذهب  ذلك،  أقل  فحفظوا  والقتل، 
كثري. وقد كان عند الّنعامن بن املنذر منه ديوان 
أشعار الفحول، وما ُمِدح هو وأهُل بيته به، صار 

ذلك إىل بني مروان، أو صار منه«)16(.

قرأت هذا النص أّوالً من كتاب »مصادر الشعر 
عن  سالّم  ابن  كتب  ما  درست  وملّا  الجاهيل« 
العرص الجاهيل؛ شعره وشعرائه يف طبقاته كانت 
النص  فأدرت  أخرى.  وقراءة  متأنّية،  وقفة  يل 
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أشياء ومالحظ كدت  وقلّبته، فلمعت يف ذهني 
ابن  حول  كثرية  كتابات  وجود  لوال  فيها،  أقطع 
عليها  أتت  قد  تكون  أن  خشيت  وكتابه  سالّم 
لدي  رجح  أن  إىل  وأنّقب،  أقرأ  فعدت  وزادت، 
دقّة العرب قدمياً يف تخرّي ألفاظهم. فرجعت بعد 
ذلك إىل نّص األسد الذي يعلّق فيه عىل كالم ابن 
األسد  الدكتور  تعليق  وإذا  الذكر،  اآلنف  سالّم 

يعرتيه الّنقص واالستدراك.

وخالصة ما قاله الّدكتور األسد: »وكالم ابن سالّم 
باطل،  وموسطها  حق،  آخرها  أشطر:  ثالثة  هذا 

وأّولها يحتاج إىل فضل بيان يوّضحه«)17(. 

بالبطالن فقال:  الذي نعته  الّدكتور بالجزء  ابتدأ 
بطالنه  يف  نشّك  نعد  مل  الذي  البّاطل  »وأّما 
التّعميم الواسع يف قوله: فلم  وفساده فهو هذا 
يؤولوا إىل ديوان مدّون، وال كتاب مكتوب«)18(. 
تنقض  إنّها  قال:  أمثلة،  ثالثة  الدكتور  أورد  ثّم 
عىل  وهي  تضيّقه،  أو  نفسه  سالّم  ابن  ذكره  ما 
علمه  قرص  عّمن  املآخذ  سالّم  ابن  أْخذ  التوايل: 
لقّصة  وذكره  واملدّونات،  الكتب  من  الّنقل  عىل 
ابن  ورؤية  الفحول،  وأشعار  املنذر  بن  الّنعامن 
سالّم نفسه لشعر جاهيّل مكتوب. هذا فضالً عاّم 
دّونه الدكتور يف البابني األّولني من كتابه« مصادر 

الشعر الجاهيل«.

ومن ثّم انتقل الدكتور إىل الّشطر الثّالث؛ أعني 
الذي يحتاج إىل فضل بيان يوّضحه؛ وهو الجزء 
اإلسالم  مجيء  عن  ابن سالّم  فيه  يتّحدث  الذي 

وتشاغل العرب عن الشعر.

أي   _ ذلك  قبل  لنا  بّد  »وال  األسد:  الّدكتور  قال 
قبل الحديث عن الشّك يف الّشعر الجاهيل ونحله 
يف الباب الرابع من« مصادر الشعر الجاهيل« _ 
من أن نتساءل هنا: أحّق أّن العرب قد لََهوا عن 

رواية الّشعر يف هذه الفرتة من حياتهم، فغفلوا 
عنه، ونسوا ذكره، وأرضبوا عن روايته؟ وإذا كان 
ذلك كذلك، فكم من السنني أو من القرون بلغت 
راجعوا  حينام  أنّهم  الحّق  أِمَن  ثم  الفرتة؟  هذه 
ذلك  ألَفوا  عنها_  بانقطاعهم  سلّمنا  إذا  روايته_ 

وقد هلك من العرب من هلك باملوت والقتل؟

استقراء  من  بّد  ال  األسئلة  هذه  عن  ولإلجابة 
القوم  عند  الّرواية  حياة  فيه  نتتبّع  تاريخي، 
مبتدئني باملعامل الواضحة يف منتصف القرن الثّاين 
الهجري، ومتدرّجني فيها إىل الوراء حتّى نصل إىل 
إليه من معامل حياة  أقىص ما نستطيع أن نصل 

الرواية األدبيّة.

بعض  أّن  وجدنا  أميّة،  بني  بعهد  بدأنا  ما  فإذا 
القوم آنذاك كان يرى أّن العلامء العارفني بالشعر 
الجاهيّل قد ماتوا. ونحن نحسب أّن هذا الرّضب 
من الكالم موجود يف كّل عرص، وأنّه ال يصّح أن 
قاطعاً، وإمّنا هو رضب من  يحمل محمالً لفظياً 
واإلقرار  القدماء،  ومتجيد  املايض،  عىل  التحرّس 
بالقديم  ِقيَس  ما  إذا  وعجزه  الحارض  بضعف 
العالء حينام سئل  بن  فأبو عمرو  عليه.  السابق 
من  ذهب  قد  قال:  القيس...  امرئ  قول  عن 
يحسنه. وحني سئل عن قول الّشاعر... قال: مات 

الذين يعرفون هذا.

بل إّن الَحّجاج بن يوسف الثّقفي قال عىل املنرب: 
» ذهب قوم يعرفون شعر أميّة وكذلك انِدراس 
الكالم » وبني الحّجاج وأميّة بن أيب الصلت نحٌو 

من مثانني سنة.

وسنسوق يف إيجاز بعض ما يكشف لنا عن عناية 
الّشعر  برواية  األّول  القرن  القوم، حتى منتصف 
الجاهيل وأخبار الجاهلية، وسنرصف أكرث كالمنا 
أيب  بن  ومعاوية  مروان  بن  امللك  عبد  زمن  إىل 
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سفيان؛ ليكون ذلك أبعد زمناً وأدّل عىل ما نقصد 
إليه... »)19(.

وقد اسرتسل الّدكتور األسد يف ذكر أمثلته وبراهينه 
القرن  منتصف  حتّى  القوم  عناية  تكشف  التي 
األول برواية الّشعر الجاهيل، وأخبار الجاهليّة إىل 
الثّاين  الفصل  الفصل األّول وبداية  أن كان ختام 

من الباب الثّالث. 

أوىل الّدكتور األسد التّدوين واعتامد الّرواية عليه 
إىل جانب الّرواية الّشفهية عناية فائقة، وقد أخذ 
نفسه مبنهج قوامه املنطق العقيل، ولكْن يف هذه 
املرة إخال الدكتور األسد قد ظلم نّص ابن سالّم 
بالبطالن،  وسطه  عىل  حكم  حني  الذكر  اآلنف 
من  األخري  للجزء  جاء  الذي  التّوضيح  وكذلك 

كالمه.

علمنا  النظر  ودقّقنا  ابن سالّم،  نّص  راجعنا  فإذا 
أّن فيه دقًة رمبا تنفي أن يكون قصده كام فرّسه 

الدكتور األسد.

مدّونة،  دواوين  وجود  ابتداًء  يُقرر  سالّم  فابن 
وكتب مكتوبة، فبعد أن نبّه عىل تشاغل العرب 
فلم  قال:«  الشعر  قول  والفتوحات عن  باإلسالم 
يؤولوا إىل ديوان مدّون وال كتاب مكتوب«)20(.  

وعندي أّن عدم رجوع القوم إىل دواوين مدّونة 
ال يعني بالرضورة عدم وجودها. ولذلك رمبا كان 
ديوان  إىل  يؤولوا  لَْم  لَِم  نتساءل  أن  بنا  األجدر 
مدّون وال كتاب مكتوب؟ والذي أاُلحظه أّن ابن 
ساّلم كان دقيقا يف اختيار مفرداته، فقوله آنف 
مخرج  الكالم  إخراج  باب  من  إال  هو  ما  الّذكر 
الغالب ليس غري، وهذا الرّضب من الكالم يحمل 
يف طيّاته معاين كثرية، كضجرة من االنتحال)21(، 
فقدان  عىل  والتحرّس  والتّصحيف،  والوضع، 
الوثوق  الّدواوين. كام نفهم من كالمه  كثري من 

بالرواية؛ إذ إّن اعتامد الرواية الشفهيّة أعىل وأجّل 
فهمت  ما  حسب  آنذاك_  الكتابة  اعتامد  من 
يف  املستخدمة  األدوات  لندرة  وذلك  نصه_  من 
التدوين وصعوبتها إذا ما قورنت بالتّدوين الحقاً.

التّحريف والتّصحيف  أّن  أُرَّجحه، ذلك  ما  وهذا 
غرو  فال  الدواوين.  من  كثري  عىل  هيمن  قد 
والحال ما ذكر أال يثق باملدّونات وثوقه بالّرواة 
الُحّفاظ واألعراب األقحاح والقرّاء والعلامء. ولكْن 
عندهم؟  املشكلة  حّل  يكمن  الذين  هؤالء  أين 

لقد هلك عدد كبري منهم بالحروب.

الدقّة  نالحظ  ابن سالّم  نّص  إىل  ثانية  وبالعودة 
والعناية يف تخرّيه لأللفاظ. فهو يقول: »تشاغلت« 
الّشعر.  رواية  عن  العرب  امتنعت  يقل:  ومل 
أنفسهم.  عىل  حرّموه  يقل  ومل  ويقول«لهت« 
وَمن ِمّنا يُنكر أّن العرب تشاغلت مبجيء اإلسالم، 
هذا  وهل  به؟  واالعتناء  الشعر  قول  عن  ولهت 

يستغرب؟

لقد شغل اإلسالم العرب يف بداية عهده عن قول 
الّشعر،  قول  يف  االنهامك  عن  لنقل  أو  الّشعر، 
الخناق  تضييق  أهّمها:  كثرية،  ألسباب  وذلك 
دواعيه من حروب وعصبيّات وغريها. كام  عىل 
الجديد وما فيه من معاٍن  بالّدين  أّن انشغالهم 
بها_  فعدل  العقول.  من  كثرياً  أرس  رمّبا  وبالغة 
الشعر.  قول  عن   _ األقل  عىل  الحقبة  تلك  يف 
ومن ناحية أخرى: فإّن الجهاد قد استغرق وقتاً 
للبعثات  وإنفاذ  ومعارك  غزوات  من  طويالً؛ 
املنعم  إّن  حتّى  الجيوش،  وتسيري  األلوية  وعقد 
يف أحداث التاريخ آنذاك يرى أّن كّل الكفايات _ 
تقريباً_ من برش وعتاد قد هبّت للجهاد يف سبيل 
نرش اإلسالم، فمن بقي يف الجزيرة؟ وأين الشعر 
بكرة  والجزيرة قد خرجت عن  أين  بقي؟  ِمّمن 
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أبيها تؤّدي رسالة ربها؟

إذا تخيّلنا تلك الّصورة رمّبا رجح عندنا أّن العرب 
الشعر. وهلك يف  تشاغلت ولهت حقاً عن قول 
حروبهم الكثري بالرّضورة. فلاّم راجعت دواوينها 
قيل  ما  أو  شعرها  يف  قلّة  القبائل  بعض  ألَْفت 

فيها، فكان الوضع واالنتحال وغريه.

الدكتور  أورده  مبا  يتعلّق  شء  الّنفس  يف  وبقي 
منتصف  حتّى  بالّشعر  القوم  عناية  من  األسد 
هذا  تحقيق  سبيل  يف  ابتدأ  وقد  األول.  القرن 
الغرض من بني أمية؛ ليكون ذلك أبعد_ حسب 
أّن  الرغم من  رأيه_، وأدّل عىل ما يقصد. وعىل 
الشواهد التي جمعها والرباهني التي ذكرها عىل 
درجة من األهميّة، إال أّن سؤاالً بقي عالقاً مل أجد 
نحكم  أن  العدل  من  وهو: هل  شافياً  جواباً  له 
عىل نّص ابن سالّم مبتدئني بعبد امللك والحّجاج؟ 
بدأ  قد  نبدأ ذلك واالستقرار  أن  العدل  هل من 
يرضب أطنابه؟ وهل يجوز لنا أن نبحث يف أرجاء 
الدولة األمويّة عن براهني تؤكّد لنا عدم انشغال 
املسلمني يف صدر اإلسالم عن قول الشعر؟ وإذا 
الكرام  والصحابة  وعثامن  وعمر  بكر  أبو  روى 
الّشعر فهل معنى ذلك أّن الناس تركت الحروب 
الشعر  يف  وانهمكت  والسبايا  والغنائم  والفتوح 
وتدويه  بالشعر  اهتامم  هناك  كان  لقد  وقوله؟ 
وروايته، ولكّني أستطيع أن أقول: إنّه مل يكن هّم 

العرب آنذاك.

ابن  كالم  ننقد  أن  أردنا  إذا  لنا  ينبغي  هنا  ومن 
سالّم بهذه الطريقة أن نبحث عىل األقل يف عهد 
الخلفاء  وعهد  وسلم_  عليه  الله  الرسول_ صىل 
الراشدين من بعده حني كانت الجزيرة يف شغل 
شاغل عن الشعر وروايته. وأقول يف الجزيرة ألّن 
رضوان  ومعاوية  بني عيل  نشبت  التي  األحداث 

العراق  نعلم_  _كام  ميدانها  كان  عليهام  الله 
والشام وليست الجزيرة. ورمّبا يكون من الدقّة يف 
البحث حرص القضية بسنة ثالثني هجرية)30هـ( 
هذه  يف  ذلك  أثناء  ونبحث  األحوال.  أبعد  عىل 
ابن  كالم  يف  يُقال  ما  يُقال  وبعدها  الّسنوات، 

ساّلم)22(.

ومستصفى القول أّن ابن سالّم يُقّرر ابتداء وجود 
الكتب واملدّونات، لكّنهم مل يعودوا إليها بسبب 
عدم الثّقة يف وقت كرث فيه التّصحيف والتّحريف. 
ومبا أّن العرب لها عناية خاصة يف تخرّي ألفاظها 
سالّم  ابن  كالم  دالالت  ننظر  أن  األهميّة  فمن 
وإشاراته، فنقبل ما يوافق الحّق والربهان، ونرّد 
ما يعارض ذلك. هذا ما فهمته من عبارات ابن 
وما  للشعر،  تعريفه  مع  متأنّية  وقفة  بعد  ساّلم 

فيه من دالالت.

املطلب الثالث: التعّصب    املذهبي وأثره 
يف الّشعر

قضايا  فتستوقفك  سالّم  ابن  طبقات  يف  تقرأ 
وما  والكوفة  البرصة  حديث  منها:  كثرية،  نقديّة 
يتّصل بذلك من توثيق للّرواة ونظر يف الّنسبة أو 
اإلسناد، وهذه الثالث يف مجملها مُيكن أن تندرج 
تحت عنوان: التعّصب املذهبي وأثره يف الّشعر.

وجود  عىل  يُجمعون  والّنقد  األدب  داريس  إّن 
خالف بني مدرستي البرصة والكوفة، عىل مستوى 
الذي  الوقت  ففي  كذلك.  املنهج  ويف  املصادر 
األشعار  رواية  يف  الكوفة  مدرسة  فيه  توّسعت 
أكرث  نفسها مبنهج  تأخذ  البرصيّة  املدرسة  كانت 
الّشعر  أْخذ  ضوابط  حيث  من  ورصامة  حّدة 
الذي  املذهبي  التّعصب  كان  ثّم  ومن  وروايته. 
أّدى إىل التزيّد يف الّشعر أحياناً. األمر الذي دعا 
إىل رضورة الوقوف عند رواة كلتا املدرستني؛ إذ 
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إّن داعي التّعصب قد جنح بجامعة من الباحثني 
ورمبا  الرواة.  بعض  ثقة  يف  والشّك  االتّهام  إىل 
لهذه  رئيساً  ذيالً  اإلسناد  أو  الّنسبة  كان حديث 

القضية.

ابن سالّم: » وكان  بالبرصة والكوفة يقول  وِبْدءاً 
ولغات  وبالّنحو  قُدمة،  بالعربية  البرصة  ألهل 

العرب عناية«)23(.

علامء  أّن  حبيب:  بن  يونس  أخربين   « ويقول: 
أهل البرصة كانوا يُقّدمون امرأ القيس ابن ُحجر، 

وأهل الكوفة كانوا يُقّدمون األعىش«)24(.

وإشاراته  القضية،  لهذه  سالّم  ابن  تنبّه  نالحظ 
لها  سيكون  ولذلك  تام،  وعي  عن  وألثرها  إليها 
الحكم  يف  ذلك  أكان  سواء  كتابه،  يف  وافر  حّظ 
أم االختيار. وهو برصي يصدر عن منهج برصي 
كام  غريهم،  عىل  أصحابه  فيه  فيقّدم  بالرّضورة 
هو مالحظ يف غري ما موضع من كتابه. عىل أنّه 
بالعربية،  لهم  علم  ال  الكوفة  أهل  أّن  يعني  ال 
لهم ذلك، ولكّن التّقديم والّصدارة ألهل البرصة، 
وأعظم  علامً  أكرث  فأصحابه  كذلك  ذلك  وكون 

دراية وتنقيحاً من أهل الكوفة.

األحكام،  عىل  ذيلها  الوجهة  هذه  سحبْت  وقد 
أحكاماً، ال  املنهج  يعقد عىل هذا  إذ  فابن سالّم 
املدرستني. فقد  الّنظر يف شيوخ  بالرضورة  يُغفل 
بلغ من شأن أيب عمرو بن العالء أن قال فيه ابن 
سالّم:« وسمعت يونس يقول: لو كان أحد ينبغي 
ينبغي  كان  واحد،  كلّه يف شء  بقوله  يؤخذ  أن 
يؤخذ  أن  العربية  يف  العالء  بن  عمرو  أيب  لقول 
قوله  من  آخذ  وأنت  إال  أحد  ليس  ولكْن  كلّه، 

وتارك«)25(.

أنّه كان أفرس  وقال يف خلف: »اجتمع أصحابنا 
الناس ببيت شعر، وأَصَدقَُه لسانا، كُّنا ال نُبايل إذا 

أنشدنا شعرا، أن ال نسمعه  أو  أخذنا عنه خربا، 
من صاحبه«)26(.

وقال أيضاً: »وكان األصمعي وأبو عبيدة من أهل 
العلم، وأعلم من ورد علينا من غري أهل البرصة: 

املفّضل بن محمد الّضبّي الكويف«)27(.

كانت  وغريها  الّشهادات  وتلك  اإلشارات  هذه 
مرتكزاً رئيساً عند ابن سالّم يف إصداره لكثري من 
نارص  الّدكتور  وكان  كتابه.  يف  الّنقدية  األحكام 
القضيّة  هذه  أبعاد  تتبّع  يف  مهتاّم  األسد  الّدين 
الّدكتور  ذلك  بعد  ليجيء  فيها)28(.  والتّصنيف 
عىل  الّنحوية  املدارس  يف  مصّنفاً  ضيف  شوقي 
هذا  ولكّن  أحيانا.  والتفصيل  العرض  من  هيئة 
من  مينعه  مل  الّدراسة  يف  والتوّسع  التصنيف 
يف  والتّشكيك  املدرستني،  شيوخ  بعض  مهاجمة 

ثقتهم، وذلك يف كتابه« العرص الجاهيل«.

حني  شوقي  الّدكتور  أسلوب  من  تعجب  وأنت 
الكوفة  أهل  أّن  مفاده:  سابق  حكم  عن  صدر 
البرصة،  أهل  تشّدد  روايتهم  يف  يتشّددون  ال 
ودخلها  رواياتهم،  تضّخمت   : قال_  ولذلك_ 
ذلك  بعد  وأشار  كثري)29(.  ومنتحل  موضوع 
من  ذلك  مقتبساً  باآلخر  طرف  كل  تشّكك  إىل 
»مصادر الشعر الجاهيل« إىل أن قال: »ولكْن إذا 
صّفينا هذه التّشكيكات والتّنديدات اتّضح لنا أّن 
رواية البرصة يف جملتها أوثق من رواية الكوفة. 
وليس معنى ذلك أّن رواة الكوفة يف الجملة كانوا 
متّهمني بخالف رواة البرصة، فبني الطرفني جميعاً 
من  بسياج  روايتهم  أحاطوا  وموثّقون  متّهمون، 

األمانة والدقّة والتحّري«)30(.

 ويعزو الّدكتور شوقي الّسبب الحقيقي يف تقّدم 
أّن رأس رواة  إىل  الّرواية  الكوفة يف  البرصة عىل 
أمينا)31(،  كان  العالء  بن  أبو عمرو  البرصة وهو 
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الكوفة حاّمداً، وكان متّهامً  بينام كان رأس رواة 
كثري الوضع، ال يوثق مبا يرويه)32(.

عىل  حملته  شوقي  الدكتور  ذلك  بعد  ويحمل 
تدلّل عىل فساد مروءته  أخبارا  له  حاّمد، فيورد 
التي  األخبار  ومن  وزندقته.  ومجونه  وفسقه 
مع  املشهورة  حاّمد  قّصة  الّدكتور:  لها  عرض 
املؤمنني)33(. وملّا  أمري  الضبّي يف مجلس  املفّضل 
يف  ُمسبق  حكم  عن  يصدر  شوقي  الدكتور  كان 
أمر حاّمد فلن يتواىن_ إذن_ يف نقاش من يشّكك 
بهذه القّصة، وهو ما كان بالفعل. قال: إّن هناك 
يقول  سنة164هـ،  إىل  حامد  وفاة  يف  تأخر  من 
الخليفة  والية  يف  كانت  حياته  أّن  ليقّرر  هذا 
القارئ  أّن  أحّس  حني  أكرث  بالغ  ورمّبا  املهدّي. 
أخطأ  »ورمّبا  فقال:  هذا  تأويله  إىل  مييل  ال  قد 
يعني زمن  الزمان واملكان«)34(؛  تعيني  الّرواة يف 
وفاة حاّمد وحدث القصة الذي قيل إنّه كان يف 
سلّم  قارئه  أّن  إىل  يطمنئ  مل  وملّا  عيساباذ.  قرص 
مبا قّرر وأعاد، أخذ يف منحى آخر وقال: »كام ال 
يدفعها- يعني قّصة حاّمد واملفّضل مع الخليفة 
أّن  الباحثني من  يذكره بعض هؤالء  ما  املهدي_ 
اتّهامه الواسع قد يرجع إىل املنافسة بني البرصة 
والكوفة، فسريته كانت سرية شخص يسء السرية 

خلقياً ودينياً«)35(. 

 ولست أدري لَِم هذا القطع يف تلك االتّهامات، 
بعد  عنها  تختلف  تنّسكه  قبل  حاّمد  فأخبار 
بخرب  فيه  يُقطع  ال  حاّمد  موضوع  إّن  ذلك)36(. 
تنّسكه  قبل  حياته:  مرحلتني يف  لوجود  أكرث؛  أو 
وبعده، ويبدو أّن الدكتور شوقي ضيف نظر إىل 

مرحلة من هذه املراحل واعتمدها يف الحكم.

عىل  حملته  من  شوقي  الدكتور  انتهى  أن  وما 
خلف  إىل  االتّهام  سهام  يُسّدد  أخذ  حتى  حاّمد 

األحمر رافضا شهادة ابن ساّلم له: »غري أّن شهادة 
ابن سالّم له ال تعفيه من التّهمة الّشديدة التي 

سلّطت عىل روايته«)37(.

والكوفة،  البرصة  مدرستي  عن  الحديث  ويبقى 
والّرواة وتوثيقهم شائكاً وعراً يحتاج إىل دراسات 
مبناهج أُخرى، ورمّبا دراسات فنيّة كذلك تتجاوز 

حدود الّشكل واملضمون.

وإذا عدنا إىل ابن سالّم نراه يحفل بأقوال العلامء 
وال يخرج عىل إجامعهم، وال يقدح يف أحكامهم_ 
إال ما ندر_ فهم أساس الحكم، وأصحاب املرتبة 
العليا فيه. وُحّق له ذلك، فالّشعر صناعة وثقافة 
ولذلك ال بد من املعاينة، وهذه ال تكون إال من 

عامل ناقد.

أو  وتوثيقهم  بالّرواة  يتعلق  آخر  جانب  وهناك 
ذكره  يف  سالّم  ابن  منهج  وهو:  والنّقاد  العلامء 
_ يف  يذكر شاعرا  ال  فابن ساّلم  للشاعر وشعره. 
ح لنا ِبَنَسِبه، ورمّبا ذكر  أغلب األحيان _ إال ويرَُصّ
خربا أو أكرث عن تاريخ حياته وسريته. وال عجب 
من هذه الّنسبة فالعرص عرص املحّدثني وأصحاب 
الطبقات والجرح والتعديل، ولذلك ينسب، ويُبنّي 
الذي  والسؤال  وتعديل.  جرح  من  ذلك  يف  ما 
هذا؟  سالّم  البن  أين  من  الخاطر:  عىل  يهجم 
محمولة  حسنة  عدوى  أنّها  ظّني  عىل  يغلب 
يُرَّجح  األسد  الدكتور  أّن  إال  الحديث.  أهل  عىل 
أن الرواية األدبية أصل قائم بذاته، وقد ُوجدت 
قال:  أن  وزاد  الجاهلية)38(.  منذ  العرب  عند 
الطور  حيث  من  تكن  مل  إن  الحديث  رواية  إن 
الزمني متأثرة برواية األدب فقد تكون فرعا عنه، 
فالّروايتان أصالن انبثقا عن الحاجة امللّحة انبثاقاً 
طبيعيا)39(. عىل أن الدكتور األسد يعلم أنه رمبا 
خالف بهذا الحكم ما ألفه القوم وتعارفوا عليه.
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والذي أراه أّن األمر عىل غري ما ذكر الدكتور األسد، 
وذلك من حيث الّنظر يف طبيعة املاّدة وأهميّتها، 
ورجال كل منهام. وليس هذا بالغريب، فلقد نّص 
الرّافعي من قبل عىل أّن اإلسناد يف علم مصطلح 
الحديث كالذي يف الروايات األدبية. » أما تاريخ 
اتّصال ذلك باألدب... فال جرم أنهم كانوا ينسبون 
أكرث ما يتناقلونه، إال أّن النسبة غري اإلسناد فيام 
إال  به  يراد  ال  اإلسناد  ألن  الّرواة؛  عليه  اصطلح 
بني  العلمي  الّنسب  اتّصال  عىل  الزمن  شهادة 
راوي اليشء وصاحب اليشء املروّي، حتى يثبت 
التي  الّدعوى  العلم بذلك عىل وجه من الصّحة 
تتلقى بثَبَِتها من البينة، وهذا ال يستقيم إال إذا 
صارت الّرواية صناعة علميّة، ومل يكن يف العرب 
شء من ذلك بالتحقيق، إال بعد قيام دولة بني 
مروان حني اتّخذوا املؤّدبني ألوالدهم، وذلك هو 
أيضاً  الحديث  إسناد  فيه  تسلسل  الذي  العهد 

لتشّعب طرقه كام  أومأنا إليه من قبل«)40(.

ذكر الرّافعي بعد ذلك أّن أّول إسناد كان علمياً 
أيب  إىل  الليثي  عاصم  بن  نرص  إسناد  هو:  بحتاً 
الطّبقة  نشأت  أن  إىل  هذا  وكان  الدؤيل،  األسود 
عمرو  وأبو  حاّمد  وهم:  معها  اإلسناد  بدأ  التي 
وغريهام، ومن ثّم صارت الرواية علميّة محضة، 
فتحّقق املعنى االصطالحي لكلمة اإلسناد. ويعترب 
قبل  واجباً  يكن  مل  اإلسناد  أّن  الرّافعي  األستاذ 
ذلك عىل نحو ما هو يف الحديث، ويقّرر بأّن كّل 
أسانيد األدباء عىل اختالف عصورهم إمنا تنتهي 
تكاد  وال  األوىل فحسب،  الطّبقة  إىل  مجملها  يف 
تجد رواية واحدة يتّصل سندها إىل الجاهلية يف 
شء من الّشعر واألخبار، إمّنا يكتفون بالّنسبة إىل 

أولئك)41(.

أما الدكتور عيل العتوم: فيؤكّد ما قاله الرّافعي، 

اإلسناد  أّن  يرى  حيث  أخرى،  جهة  من  ولكْن 
الجاهيل؛  العرص  مع  منقطعاً  األرجح  عىل  كان 
باملعنى  متحرّضة  أّمة  يكونوا  مل  العرب  لكون 
كان  وملّا  حضارة.  لكلمة  املعروف  االصطالحي 
اإلسناد ظاهرة حضارية متقّدمة، وهم ليسوا أّمة 
إمّنا  الظاهرة  هذه  أّن  إىل  خلص  فقد  متحرّضة، 
هي إبداع إسالمّي رصف اقرتنت بحديث رسول 
الله_ صىل الله عليه وسلم_ والّشعر عىل رفعته 
ومكانته يف الّنفوس مل يبلغ هذه املرتبة. عىل أّن 
إال يف  يستو عىل سوقه  أمره ومل  يقم  اإلسناد مل 
شك  أدىن  دون  ومحموالً  متأثراً  التالية  القرون 
بطرق املحّدثني يف الّرواية، وذلك بعد أن استقّر 
علم الحديث ومصطلحه. وعىل الرغم من ذلك، 
العصور  يف  يكون  أن  ينكر  ال  العتوم  فالدكتور 
األوىل وجه من وجوه اإلسناد، ولكن إن وجدت 
مثل هذه األسانيد فهي أسانيد منقطعة مبتورة 
أو  النبوية  أسانيد األحاديث  ال ترتفع إىل مكانة 

تقاربها، وذلك عىل فرض صّحتها ووجودها)42(.

األدبيّة  الّرواية  أعطى  األسد  الدكتور  فإّن  وبهذا 
مصطلح اإلسناد ألخبار جمعها تظهر أّن يف بعض 
منقطعاً.  أم  متّصالً  أكان  سواًء  إسناداً  الروايات 
وليس  الّنسبة  هو  عنده  فاملصطلح  الرّافعي  أما 
اآلخر  غري  معنى  يحمل  منهام  كالً  ألّن  اإلسناد، 
الرافعي  كالم  اعتربت  وإذا  أحياناً.  تشابها  وإن 
عند  األدبيّة  للّرواية  اإلسناد  فمصطلح  حقاً، 
ال  العتوم  الدكتور  ولكّن  جديد.  األسد  الدكتور 
يُسلّم للدكتور األسد بحقيقة اإلسناد عند األوائل؛ 
لغياب شمس الحضارة عن العرب آنذاك، ويرّجح 
عند  اإلسناد  عىل  محمول  األدب  يف  اإلسناد  بأّن 

املحدثني.

يف  جّدد  رمّبا  األسد  الدكتور  فإّن  القول  وخالصة 
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املصطلح أو يف مفهومه، فإذا كان الرافعي يطلق 
األسد  الدكتور  فإن  »نسبة«  الرواة  سلسلة  عىل 
الرافعي  تعريف  من  أر  ومل  إسناداً.  ساّمها  قد 
كان قصد  إذا  أّما  النسبة واإلسناد،  بني  بيّناً  فرقاً 
الرّافعي أّن العرب مل تكن تسند كالمها، وهو ما 
قال به العتوم، فهذا صحيح إىل حّد ما، أّما قول 
محمول  األدبية  الرواية  يف  اإلسناد  بأّن  العتوم 
ولّكنه  حّق،  فهذا  الرشيف  الحديث  يف  اإلسناد 

كان متأخراً أو عند املتأّخرين.

الخامتة: 

كانت  رئيسة،  قضايا  ثالث  عىل  دراستي  بنيت 
األوىل يف نشأة الّشعر، وفيها غلب عىل ظّني عدم 
القطع يف األحكام املتعلّقة بالّنشأة، وأّن ما كتبه 
الّنشأة، ما هو إال  الّدكتور نارص الدين األسد يف 
امتداد وتوسيع لكالم ابن سالّم، مع التّأكيد عىل 
أّن ِذكر ابن ساّلم لهذه القضيّة كان ملقصد أكرب، 

وهو موضوع االنتحال.

ويف القضيّة الثانية؛ الّشعر ديوان العرب تبنّي يل 
أّن ابن ساّلم يف حديثه عن الّشعر املصنوع كان 
الّشعر،  تعريف  أساسها  نقديّة،  لنظريّة  يؤّسس 

فهمت ذلك من نقيض املذكور)مفهوم املخالفة(، 
أحكامه  خالل  من  إليه  توّصلت  ما  يل  تأكّد  ثّم 
اعتمد  فقد  والّشعراء،  الشعر  عىل  الّنقدية 
للحكم  ومعيارا  أساسا  استنتجته  الذي  التّعريف 
عىل ما أودَع يف كتابه. وأّما ما كتبه الدكتور األسد 
الّشعر  قول  عن  العرب  تشاغل  تعليق عىل  من 
فليس بدقيق، ويحتاج إىل مراجعة، فقد عّمم يف 

مواطن ال يجوز فيها التّعميم.

تنبّه  رأيت  املذهبي  التعّصب  أعني  الثالثة؛  ويف 
البرصة والكوفة، وما  ابن ساّلم ملصادر مدرستي 
واإلسناد،  الّرواة  عن  حديث  من  بذلك  يتعلّق 
وعدم موافقتي الدكتور طه حسني ملا تجّناه عىل 
العلامء الرواة من املدرستني، ومع أّن ابن ساّلم مل 
يتعّصب ألحد، إال أّن أثر املنهج البرصي واضح يف 
الرواية  أّن اإلسناد يف  تأكّد يل أيضا  منهجه. وقد 

األدبية محمول عىل اإلسناد عند املحّدثني. 

وبعد، فقد رأيت سوى ما تقّدم أّن أثر ابن ساّلم 
األدبيّة،  الّنقدية  الدراسات  من  كثري  يف  واضح 
مستقلّة  دراسة  الباحثون  ينسج  أن  ويحسُن 
يتتبّعون فيها ذلك، ولعلّها تكون بعنوان: التّناص 

الّنقدي عند املتأّخرين. والله ويّل والتوفيق.
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هذه  تتّبعت  وقد  وتضعيفهم.  الّرواة  توثيق  عن 
يف  خربا  أّن  غري  األسد،  بنقاش  وأُعجبت  النصوص 
مل  فحاّمد  حيثيّاته؛  أفهم  مل  حاّمد  توثيق  معرض 
ولكّن  ما،  إىل حدٍّ  الشعر، كالم طيّب  بقول  يُعرف 
حني  الشعر  مع  حاّمد  قضيّة  لحسم  يعود  األسد 
وبني  القول،  إطالة  إىل  حاجة  يف  ولسنا   « يقول: 
أيدينا خرب آخر، إن مل يكن ذا داللة قاطعة عىل أّن 
حاّمدا حني أراد أن ميدح بالل بن أيب بردة مل يستطع 
أن ينظم شعرا يف مدحه، وإمّنا انتحل لنفسه شعرا 
يكتشف  ومل  بالل،  مدح  يف  ووّجهه  قدميا  جاهليّا 
ثّم  ينشده،  حاّمدا  سمع  حينام  الرّمة  ذو  إال  ذلك 
ص444.والقصة  الجاهيل،  الشعر  اعرتف«مصادر 
حاّمد  عنوان:  تحت  األسد  ذكرها  كام  األغاين  من 
ينتحل الشعر الجاهيل ويّدعيه لنفسه: »إّن حاّمدا 
وعند  البرصة،  بردة  أيب  بن  بالل  عىل  قدم  الراوية 
بالل ذو الرّمة، فأنشده حاّمد شعرا مدحه به. فقال 
بالل لذي الرّمة: كيف ترى هذا الشعر؟ قال؟ جيّدا، 
وليس له. قال: فمن يقوله: قال ال أدري، إال انّه مل 
يقله. فلاّم قىض بالل حوائج حاّمد وأجازه، قال له: 
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إّن يل إليك حاجة، قال: هي مقضية. قال: أنت قلت 
ذلك الشعر؟ قال: ال. قال: فمن يقوله: قال: بعض 
شعراء الجاهلية، وهو شعر قديم، وما يرويه غريي. 
قال: فمن أين علم ذو الرّمة أنّه ليس من قولك؟ 
اإلسالم«  أهل  كالم  من  الجاهلية  كالم  عرف  قال: 
الخرب  الجاهيل،ص442، وشبيه هذا  الشعر  مصادر 
عند الجمحي، انظر: طبقات فحول الّشعراء، ص48.

ويف التعليق عىل ما تقّدم أرى أّن ابن أيب بردة مل يطلب 
من حاّمد أن ينشده شعرا من خاّصة نفسه، فالنص: 
الصيغة  بهذه  به«  مدحه  شعرا  حاّمد  »فأنشده 
رمّبا من حسن هذا  بردة  أيب  ابن  النكرة، فتعّجب 
ذلك،  يف  الرّمة  ذا  فاستشار  رونقه  وجامل  الشعر، 
فأقّر له بجودته، ولكّنه قال: ليس له. وهذا القول ال 
يعني أّن حاّمدا انتحل هذا الشعر لنفسه، ولو كان 
ذلك كذلك، لرّد عليه ذو الرّمة يف حينه، فام الذي 
قاله حاّمد؟  ما  االعرتاض عىل  التأّخر يف  مينعه من 

وملّا سئل حاّمد عن ذلك، قال: إنّه مل يقله. ثّم كيف 
نحكم عىل حاّمد بأنّه ال يحسن قول الشعر؟ عىل 
حني يُعّد حاّمدا من أوعية الشعر واألخبار. مُيكنني 
أن أقبل توثيق حاّمد بكّل طأمنينة، لكّني يف هذه 
األمر  قّوة وإحكاما،  األسد  نقاش  املرّة مل آنس من 
الذي استدعى التعليق. ورمّبا ال أبحث عن الجواب 
بحثي عن منطقيّة السؤال واالستفسار، فحاّمد ثقة 
عدل به صفات الّرواة الثّقات العدول، ولكْن، هل 

هذا النص يوثّق حاّمدا؟
انظر: مصادر الشعر الجاهيل، ص255.  38
انظر: مصادر الشعر الجاهيل، ص256.  39

الرافعي، مصطفى الصادق:تاريخ آداب العرب، ج1،   40
ط4، بريوت: دار الكتاب العريب، 1974، ص287.

انظر: تاريخ آداب العرب، ج1، ص290-287.  41
الجاهيل،  الشعر  عيل:قضايا  العتوم،  انظر:   42

ط1،ص93-96، و ص457.
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عىل  وسلّم  الله  وصىّل  العاملني،  رّب  لله  الحمد 
آله  وعىل  محمد  نبيّنا  للعاملني،  رحمة  املبعوث 

وصحبه أجمعني.
مام نعلمه يقيناً أن املعجم يف كل أّمة مرآة حياتها، 
وديوان كالمها، فالرثوة اللغوية التي حوتها بطون 
املعاجم أعّز ما متلكه األمم؛ ألن اللغة هي التي 
تعرّب عن حياة األمم وفكرها، والفكر هو الحقيقة 

اإلنسانية لألمم.
وتجّدداً  استمراراً  تتوقّف  ال  الحياة  كانت  وملا 
متابعة  عن  يتوقّف  ال  الفكر  كان  وملا  وتنّوعاً، 
كانت  يحّد،  ال  ومبا  أبعادها،  بكل  الحياة  حركة 
اللّغة املعرّبة عن ذلك ال تكاد تحّد،أو ال ينبغي أن 

تحّد سعة وتجّدداً؛ لتالحق كل جديد يف الحياة.
وبالطبع فإن اللغات تتفاوت يف مدى استجابتها 

وقدرتها عىل مالحقة الحياة والفكر بالتعبري عنها، 
لحرص  استجابة؛  الرسعة  من  كانت  والعربيّة 
األمئة اللغويني عىل تدوين ثروة العربية،واضعني 
املعايري ملا ينبغي أن يعتّد به من الكالم فيدّون، 
وملا ال ينبغي فيهمل، وكان من املتوقع إزاء سعة 
فإّن  تدّون،كذلك  نواّد فال  تنّد عنهم  أن  العربية 
غريتهم عىل العربية جعلتهم يتشّددون يف معايري 
ما يقبل ويدّون، وما ال يقبل وال يدّون، فأغفلوا 
من تلك الرثوة اللغوية قدراً كبرياً؛ ألن معايريهم 

مل تجزه.
وقد تفيأت ظالل املعاجم مدة من الزمن لفت 
الدراسات  كرثة  رشوحاتها  مدارسة  أثناء  نظري 
النقدية عىل الصحاح، فعزمت عىل الوقوف عىل 
تأليفها  وأسباب  منهجيتها  وبيان  املؤلفات  تلك 

قيد األوابد فيما أّلف حول تاج 
اللغة وصحاح العربية للجوهري

د. تهاني محمد الصفدي
األستاذ المشارك ، جامعة األمير سلطان األهليــة  ،كليـــة الــبنـــــات- الــريـــــــاض

ملخص البحث:
املعجم يف كل أّمة مرآة حياتها، وديوان كالمها، فالرثوة اللغوية التي حوتها بطون 
املعاجم أعّز ما متلكه األمم، وقدعني هذه البحث بالدراسات النقدية التي ألفت 
اللغة  املعاجم يف  االستدراك عىل  إذ مل يكن  نتائجها  الصحاح، وذكر  حول معجم 
ظاهرة اعتباطية، إمنا حكمتها عدة ضوابط كشفت عنها هذه الدراسة؛ذلك ألناللّغة 
املعرّبة عن ذلك ال تكاد تحّد، أو ال ينبغي أن تحّد سعة وتجّدداً؛ لتالحق كل جديد 

يف الحياة.
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.فجاء البحث عىل النحو اآليت:
عىل  النقدية  الدراسات  مؤلفات  تتبع   	
الصحاح، مراعية تسلسلها التاريخي وإفادة 
الالحق من السابق، وتصويب بعضها بعضاً 

والرّد عليها.
تفصيل الحديث عن املستدركات وطريقتها.  	

منهج البحث :
املناهج،  تلك  من  منهجني  إىل  حاجتي  اتضحت 

هذان املنهجان هام:
كتب  دراسة  يف  به  استعنت  الوصفي:  املنهج   
مالمحها،  وتلّمس  الصحاح،  عىل  االستدراك 

بتقديم صورة واضحة عنها.
التاريخي  التطور  بتتبّع  كان  التاريخي:  املنهج 
لكتب االستدراك عىل الصحاح، و رصد التغريات 
التي مر بها االستدراك يف رحلته التاريخية، وكان 
يف  دونت  التي  املكتوبة  اللغة  عىل  هنا  الرتكيز 

املعاجم.
الوصفّي   ( املنهجني  بني  املزج  هنا  ويظهر 
والتاريخّي ( يف الدراسة، بوصف الظاهرة يف كّل 
والفروق  لها  التاريخّي  التطور  دراسة  ثّم  عرص، 

بينها .
والله املوفق والهادي إىل سواء السبيل.

وجاء البحث يف :متهيد، ومبحثني : األول التعريف 
مبعجم الصحاح .

حول  ألفت  التي  النقدية  الدراسات   : الثاين    
الصحاح.

التمهيد:
العريب  املعجم  تأليف  يف  الكبري  التغيري  حدَث 
عليها  بُني  التي  الثالثة  األسس  تُركت كل  حينام 
هذا  وكان  تبعته،  واملعاجاملتي  العني  معجم 
التغيري يف طريقٍة جديدٍة يف املعجم وهي ترتيب 

باباً  األخري  الحرف  عىل  ألفبائياً  املعجمرتتيباً 
الرتتيب  تُرك  املدرسة  هذه  ففي  فصالً،  واألول 
الصويت للحروف وهو األساس األول ملعجم العني، 
وتقسيم الكلامت عىل األبنيةوهو األساس الثاين، 
وهو  املستعملة  األوجه  عىل  الكلامت  وتقليب 

األساس الثالث.
وذلك التغيري الذي أصاباملعجم يف هذه املدرسة 
تغيرٌي كبرٌي، لكونه قفزًة يف تصنيف املعجم اتّجهت 
سهالً  طريقاً  بسلوكها  املطالعني،  عىل  إلىالتيسري 
خلّص املعجم من مواطن الصعوبة التياتّسم بها.

لكون  التَْقِفيَة،  مبدرسة  املدرسة  هذه  وُعرفت 
وهي  الكلمة  قافية  عىل  اعتمد  ألفاظه  ترتيب 

آخرها، وأوّضح أسسهاعىل النحو التايل:
بعدد  أبواٍب  إىل  األول:تقسيامملعجم  األساس 
الحروف، بُنيْت بالنظر إىل الحرف األخري للكلمة.

بعدد  فصوٍل  إىل  كلباٍب  الثاين:تقسيم  األساس 
الحروف، كل فصٍل يبدأ بحرف، ورُتّبت الفصول 

عىل الحرف األولللكلمة.
أبو  جامع  معجم  النظام يف  هذا  اتبع  من  وأّول 
معجمه  يف  الجوهري  حامد  بن  إسامعيل  نرص 
الشهريبـالصحاح،  العربية(  وصحاح  اللغة  )تاج 
بحسب  الرتتيب  إىل  يُسبق  مل  أنّه  ذلك  واليعني 
بحسب  كتابان  قبله  رُتِّب  فقد  األخري،  الحرف 
برش  أليب  التقفية  كتاب  هام:  األخري،  الحرف 
284ه(،  )ت:  البندنيجي  اليامن  أيب  بن  اليامن 
بن  إسحاق  إبراهيم  أليب  األدب  ديوان  وكتاب 

إبراهيم الفارايب خال الجوهري )ت: 350ه(.

املبحث الأول: التعريف باجلوهري 
 ومبعجمه ال�صحاح :

إلسامعيل بن حاّمد الفارايب الجوهري)1( 
)املتوىف سنة 396ه أو400ه( عىل خالف.
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وعلامً،  وفطنًة  ذكاًء  الزمان  أعاجيب  من  »كان 
أصله من بالد الرتك من فاراب، وهو إمام يف اللغة 
وال  الجودة،  يف  املثل  به  وخطّه يرضب  واألدب, 
يكاد يفرّق بينه وبني خط أيب عبدالله بن مقلة، 
األصول،كان  الكالم يف  فرسان  وهو مع ذلك من 
يؤثر السفر عىل الحرض ويطوف اآلفاق، واستوطن 

الغربة عىل ساق.....«)2(
بأفذاذ  يومئذ  الزاخر  العراق  الجوهري إىل  رحل 
عىل  العربية  علم  فقرأ   - فّن  كل  يف  العلامء 
شيخي زمانه ونور عني أوانه)قصدهام الناس من 
أبو  هام:  العربية(  يف  منزلتهام  وعلت  األقطار، 
عيل الفاريس )ت: 377ه()3(، وأبو سعيد السريايف 

) ت: 368ه()4(
كام أخذ عن خاله أيب يعقوب الفارايب)5( الذي 
األسامء  نظام  عىل  معجم  تأليف  إىل  سبقه 
به  انتفع  وقد  األدب(  )ديوان  ساّمه:  واألفعال، 

الجوهري أكرب انتفاع.
الحجاز  إىل  فسافر  العلم  من  يستزيد  أن  أحّب 
وشافه باللغة العرب العاربة يف ديارهم –كام ذكر 
ذلك يف مقدمة الصحاح – وطّوف بالد ربيعة و 
وطره  وملا قىض  الطلب،  يف  نفسه  وأجهد  مرض، 
أبو  فأنزله  خراسان  إىل  راجعاً  عاد  الطّواف  من 
الكتّاب،  أعيان  من  وهو  عيل،  بن  الحسني  عيل 
منه،  وسمع  عنه،  وأخذ  عنده،  الفضالء  وأفراد 
ثم رسّحه إىل نيسابور فألّف الجوهري كتابه يف 
الرحيم  عبد  منصور  أيب  باسم  وصّنفه  نيسابور, 

البيشيك)6(.
ومل يزل مقيامً بها عىل التدريس والتأليف وتعليم 

الخّط، وكتابةاملصاحف والدفاتر)7(.
وفاتـه:

قيل: إنه اختلط يف آخر عمره ومات مرتدياً من 

السطح بنيسابور.
وسببه: أنه ملا صّنف معجمه وصل إىل باب الضاد 
سطح  إىل  فصعد  وسوسة  له  فعرضت  املعجمة 
الجامع بنيسابور وقال: يا أيها الّناس إين عملت 
يف الدنيا عمالً مل أسبق إليه، فأعمل لآلخرة شيئاً 

مل أسبق إليه، وألقى نفسه فامت)8(.
قال ياقوت: »ومن العجب أين بحثت عن مولده 
الواردينمن  عنهام  وسألت  شافياً  بحثاً  ووفاته 
رأيت  ذلك...وقد  عن  مخرباً  أجد  فلم  نيسابور، 
بخطّه،  العظيم  امللك  عند  الصحاح  من  نسخة 

وقد كتبت سنة ست وتسعني وثالمثائة«)9(
اقترص  االضطراب  لهذا  393ه)10(،وكأنه  وقيل: 
القفطي والسيوطي عىل أنه مات يف حدود سنة 

أربعامئة)11(.
غايته من تأليف معجمه تحقيق أمرين هام:

األول: التزام الصحيح من ألفاظ اللغة، واالقتصار 
عليه دون سواه؛ لذا سّمى معجمه الّصحاح)12( 
قال: »قد أَْوَدْعُت هذا الكتاَب ما َصحَّ عندي من 

هذه اللغة«)13(.
الثاين: تيسري البحث عن املواد، قال مرصّحاً بتلك 
مل  وتهذيب  إليه،  أسبق  ترتيبلم  »عىل  الغاية: 

أُغلب عليه«)14(.
والجوهري ليس أّول من التزم الصحيح بل التزمه 
ابن  معارصه  التزمه  واألزهري،كام  القايل،  قبله 
فارس)15(،وغريهم من قدامى اللغويني؛ ويف ذلك
مل  اللغة  صحاح  صاحب  »هو  الباخرزي:  قال 
يتأّخر عن رشط أقرانه، وال انحدر عن درجة أبناء 

زمانه«)16(.
بيد أن الفارق بني الصحاح وغريه يبدو من عبارة 
التزم الصحيح واقترص  أنه  الذي يرى  السيوطي، 
عليه فلم يذكر سواه، أّما تلك املعاجم فلم تقترص 
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عليه بل ذكرت غري الصحيح ونقدته، قال: »وأول 
أبو نرص  اإلمام  عليه  مقترصاً  الصحيح  التزم  من 
إسامعيل بن حامد الجوهري؛ ولهذا سّمى كتابه 

بالّصحاح«)17(.
كصحيح  الفّن  هذا  يف  إنه  كتابه:  يف  قيل  وقد 

البخارّي يف علم الحديث«)18(.
قال محمد بن الطيّب الفايس: »عىل أن لصاحب 
عىل  وتفّوقه  كتابه  أحسنية  يّدعى  أن  الصحاح 
أحسن  قّل-  وإن   - ما صّح  ألّن جمع  القاموس؛ 
االعتامد  يف  املدار  وليس  الجمع،  تعميم  من 
الذي  الّصحة  رشط  عىل  بل  الجمع،  كرثة  عىل 
فاق به الّصحاح عىل جميع من تقّدمه أو تأّخر 
كرثة  يف  اللغة  مصنفات  من  يصل شء  ومل  عنه 
التداول واالعتامد عىل ما فيه عىل ما وصل إليه 

الصحاح«)19(
بهذا  –أخّل  األمر  حقيقة   - يف  الجوهري  لكن 
االلتزام فأورد يف معجمه ما مل تثبت روايته وقد 
أشار نفسه إىل بعض ذلك وتتبع السيوطي بعضه 
ونبّه عليهفمن ذلك: »البصع: الجمع سمعته من 

بعض النحويني، وال أدري ما صّحته«)20(

مصادر الجوهري يف صحاحه:
أوالً: السامع والرواية:

استمّد الجوهري مادة كتابه من السامع والرواية 
العاربة  العرب  مشافهة  ومن  العلامء،  عن 
ربيعة،  وبالد  الحجاز  يف  خاّصة  البوادي  يف 
ِروايًة،  بالعراق  ومرض)21(، قال: »بعد تحصيلها 
وإتقانِها ِدرايًة، ومشافَهتي بها العرَب العاِربَة، يف 

ديارهم بالبادية«)22(
وال يعرف عىل وجه الّدقة متى وضع الجوهري 

معجمه هذا؟

مثة ما يشري إىل أنه وضعه قبيل وفاته؛ أي قبيل 

»..ثم  ياقوت  ذكر  الهجري  الرابع  القرن  نهاية 
الجوهري  بخّط  بالصحاح  نسخة  عىل  وقفت 
بدمشق عند امللك املعظّم بن العادل بن أيّوب 
صاحب دمشق، وقد كتبها يف سنة ست وتسعني 

وثالمثائة »)23(.
لكن القرن الرابع الذي عاش فيه الجوهري وتويف 
االحتجاج،  لزمن  الفاصل   ّ الحد  مثّل  نهايته  مع 
يف  الهجري  الثاين  القرن  نهاية  القدماء  حّدد  إذ 
الحوارض،ونهاية القرن الرابع الهجري يف البوادي 
كحّد أقىص ألخذ اللغة وروايتها, ومن ثم فسدت 

األلسنة كام يقولون..
فهل ما زالت رواية اللغة ومشافهة العرب العاربة 
مستمرّة بقوتها التي كانت عليها يف القرون الثالثة 
ومشافهة  الرواية  للجوهري  يتسّنى  حتى  األوىل 

العرب العاربة يف ديارها كام قال؟
وهل كان يف العراق حتى القرن الرابع الهجري ما 

ميكن وصفهم بأنهم من العرب العاربة ؟
لنا  لقّدم  املقياس  بهذا  الجوهري  يلتزم  مل  ولو 
يف  الصغاين  أن  ذلك  دليل  كبرية,  لغوية  ثروة 
ستني  من  أكرث  حشد  والصلة(  والذيل  )التكملة 
ألف مادة لغوية, يف حني أن الجوهري مل يأت إال 
غايات  من  كان  كذلك  مادة)24(،  ألف  بأربعني 
الفريوزآبادي زيادة مادته عىل مادة الصحاح)25(.

ألفاظ  استبعاد  هو  السائد  االتجاه  كان  وإذ 
يف   - األلفاظ  هذه  ألن  املعاجم؛  من  الحضارة 
الفصحاء،  العرب  ألسنة  عىل  تجر  مل  نظرهم- 
مجموعها  يف  القدمية  املعاجم  متثل  مل  ثّم  ومن 
حقيقة النمو اللغوي الذي بلغته العربية آنذاك, 
األلفاظ  هذه  بعض  ترّسبت  فقد  ذلك  ومع 
اللغويني  رقابة  لكن  اللغوية,  املعاجم  تلك  إىل 
كانت تطاردها بكلمة مولّدة أو ليست من كالم 
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ملعايري  متنوعة  تجاوزات  ووقعت  العرب)26( 
االحتجاج، ووقع فعالً االحتجاج بشعراء من غري 
القبائل واألماكن والحدود الزمانية التي حددوها.
مام سبق نلحظ الوضع الذي وصلت إليه العربية 

يف القرن الرابع الهجري ويتلخص فيام ييل:
-أن الكالم قد اتّسع عاّم كان عليه قبل.	 
-مل تعد لغة األعراب والبدو متثل هذا الّنمو 	 

واالتّساع.
-أن التشبّث بلغة البدو مل يعد أمر محموداً 	 

يف القرن الرابع.
و  علم  لغة  أصبحت  قد  القرن  ذلك  يف  فاللغة 

حضارة وليست لغة صحراء)27(.
ثانياً: النقل من الكتب:

العديد  إىل  رجع  الجوهري  أن  فيه  شّك  ال  مام 
وكتب  والتهذيب  والجمهرة  كالعني  الكتب  من 
شيخيه؛ أيب عيل الفاريس، والسريايف دليل ذلك ما 

ييل:
وابن  واألزهري  الخليل  عبارات  من  كثري  ترّدد 
دريد، يف معجمه، وكذلك أسامء كثري من العلامء 
أمثال: أيب عبيدة، وابن األعرايب، واألصمعي، وأيب 

زيد األنصاري، وابن الّسّكيت وغريهم)28(.
التي نسبها إىل   - نقوله  العني فبلغت  أما كتاب 
الخليل - ثالثة وأربعني نّصاً, كل نص يقع يف سطر 
ينسبها  التي  النصوص  بقية  أما  السطر  أو بعض 
وكتاب  سيبويه  كتاب  عن  فينقلها  الخليل  إىل 

الغريب املصّنف أليب عبيد)29(.
وهذا النقل يعد قليالً موازنة بحجم كتاب العني 

الذي يقارب كتاب الصحاح يف حجمه.
ابتعد يف  أنه  العني  عن  نقله  قلّة  توجيه  وميكن 
نقوله عن املصّحف واملحرّف وما هو مضطرب؛ 
ألّن خطّته ومنهجه نقل ما صّح عنده من اللغة 

فغالباً ما يشري إىل الصحيح مكتفياً به ففي مادة 
فيه  يجتمع  »الوقظ: حوض  العني  )وق ظ( من 
ماء كثري.....«)30(ال نجد املادة يف الصحاح يف )و 
ق ظ( إمنا نجدها يف )وق ط( بالطاء املهملة قال: 
»الوقط والوقيط: حفرة يف غلظ أو جبل يجتمع 

فيه ماء السامء والجمع وقاط ».
بينام يضعها األزهري يف )وق ظ( بالظاء املعجمة 

لكنه يخطئه ويشري إىل أن الصحيح بالطاء.
وروايته  الفاريّس,  عيل  أيب  شيخه  إىل  رجوعه 

عنه)31(.
من  بنقله  صحاحه  من  مواضع  يف  ترصيحه 
إذا  القوم:  وأحقد   « قوله:  ذلك,  من  الكتب، 
طلبوا من املعدن شيئاً فلم يجدوا. وهذا الحرف 
نقلته من كتاب ومل أسمعه«)32(، وقوله: »وحىك 
من  آجناً.نقلته  كان  إذا  رمد:  ماء  السجستاين: 

كتاب«)33(.
إفادته من )ديوان األدب( فلدى املؤرّخني اتفاق 
عىل وجود صلة نسب بني الجوهري والفارايب, كام 
اتّفق أكرثهم عىل أن الفارايب خال الجوهري)34(، 
إن  تقول  ضعيفة  أخرى  رواية  بعضهم  وروى 

الجوهري هو خال الفارايب)35(.
بني  علميّة  صلة  وجود  تاريخياً  عليه  واملتّفق 
أّن  املؤرّخون  ذكر  فقد  والجوهري،  الفارايب 
الجوهري تتلمذ عىل خاله الفارايب، بل إن منهم 
من ذهب إىل تعميق هذه الصلة وقال إنها هي 
السبب يف تسمية الجوهري بالفارايب، وأنه سّمي 

بذلك نسبة إىل خاله)36(.
كام ذكر ياقوت الحموّي أن الجوهري قرأ ديوان 
األدب عىل خاله بفاراب)37(،ثم أعاد قراءته عىل 
أيب الرسي محمد بن إبراهيم األصبهاين، ثم عرضه 
عىل أستاذه أيب سعيد السريايف ببغداد فقبله، ومل 
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ينكره)38(.
األدب(  )ديوان  منه  نسخة  رأى  أنه  أيضا  وذكر 
بتربيز بخّط الجوهري كتبها سنة 383ه, وأن أبا 
سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عزيز 
أوله إىل آخره وصّححه  الجوهري من  قرأه عىل 

له)39(.
كام رّصح األستاذ أحمد مختار عمر مّحقق ديوان 
األدب: » أن الجوهري عّب من ديوان األدب عباّ, 
واستفاد كثرياً من مادته اللغوية فضالً عن أخذه 

منه نظام الباب والفصل »)40(
غري أن التزام الجوهري مببدأ االختصار والصحيح 
جعله يجمع املادة اللغوية وأقوال هؤالء العلامء 

دون نسبة إىل أصحابها.

مكانة الصحاح:
لقد نّوه اللغويون واألدباء املتقدمون بـ)الصحاح( 
التاريخية،  ومنزلته  اللغوية،  قيمته  إىل  وأشاروا 
وسبق الجوهري يف ابتداع نظامه، فأثنى عليه أبو 

منصور الثعالبي يف يتيمته قال:
كتاب  وله  زمانه،  أعاجيب  الجوهري من  كان   «
الجمهرة،  من  أحسن  وهو  اللغة،  يف  الصحاح 
من مجمل  متناوالً  وأقرب  التهذيب،  من  وأوقع 

اللغة«)41(
يف  الصحاح  »كتاب  الحموي:  ياقوت  به  وأشاد 
الكتاب  وهذا  النحو  يف  املقدمة  كتاب  اللغة، 
اعتامدهم،  اليوم، وعليه  الناس  بأيدي  الذي  هو 
متناوله،  وقرّب  تأليفه،  وجّود  تصنيفه،  أحسن 
وضعه  يدّل  تقدمه،  من  عىل  ترتيبه  من  وآثر 
عىل قريحة ساملة ونفس عاملة، فهو أحسن من 
الجمهرة، وأوقع من تهذيب اللغة، وأقرب متناوالً 
من مجمل اللغة، فيه يقول الشيخ أبو إسامعيل 

النيسابوري:

هذا كتاب الصحاح أحسن ما

قبل الصحاح يف األدب   
تشمل أبوابه وتجمع ما

فرّق يف غريه من الكتب   
أخذها  عدة،  مواضع  يف  فيه  تصحيف  مع  هذا 
ساء  ما  ومن  العاملون،  وتبعها  املحققون،  عليه 
قط؟ومن له الحسنى فقط؟فإنه رحمه الله غلط 
العلامء  وأصاب,كسائر  املرمى  وأصاب,وأخطأ 
الذين تقدموه وتأخروا عنه,فإين ال أعلم كتاباً سلم 

إىل مؤلفه فيهومل يتبعه بالتتبع من يليه«)42(
وحسبنا أن نعرف ما قاله ابن منظور يف مقدمة 
معجمه )لسان العرب( وإطراءه عىل الجوهري: 
» ورأيت أبا نرص إسامعيل بن حامد الجوهري، 
بسهولة  وشهره  مخترصه،  ترتيب  أحسن  قد 
وضعه شهرة أيب دلف بني باديه ومحترضه فخّف 
مأخذه  عليهم  وقرب  فتناولوه  أمره،  الناس  عىل 

فتداولوه وتناقلوه »)43(
عن  يفصح  كام  الصحاح،  فضائل  إىل  يشري  وهو 
عرس املنهج وسوء الرتتيب يف )تهذيب( األزهري، 

و)محكم( ابن سيده)44(.
وأقّر بيشء من ذلك منافسه الفريوزآبادي فقال: 
الجوهري،  عىل صحاح  الناس  إقبال  رأيت  »وملا 
أو  اللغة  نصف  فاته  أنه  غري  بذلك  جدير  وهو 

أكرث...«)45(.
بنقل  واكتفيت  الكتب  كثري مفرّق يف  وغري هذا 
ما نقلته؛ ألشري إىل اهتامم العلامء البالغ بصحاح 
الصحاح  لقي  ما  القارئ عىل  وليقف  الجوهري؛ 
وصاحبه من التجلّة والتكريم اللذين صاحباهام 

حتى اآلن.
بالصحاح أن كرثت  الدراسني  كام كان من عناية 
إلينا  وصل  ما  أيضاً  ذلك  من  وكان  نسخه)46(، 
الكثرية،  واالستدراكات  والتعليقات  الحواش  من 
والتعليقات  الحواش  نحص  أن  أردنا  ولو 
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واالستدراكات لكانت معجامت برأسها.

أمناط االستدراك لدى الجوهري:
األول: استدراك منهج:

وأخرج  الهجري  الرابع  القرن  الجوهري يف  عاش 
معجمه يف قرن كرثت فيه املعجامت.

املشهورة  املعاجم  من  عدد  أكرب  ألّف  ففيه 
املألوفة  الصورة  املعجم  أخذ  وفيه  املعتمدة, 
ترتيباً  األلفاظ  ترتيب  إىل  العلامء  اتّجه  وفيه  لنا 
هجائياً وبدؤوا ينرصفون عن الرّتتيب الجاري عىل 

حسب املعاين)47(.
فوجب عىل من يقّرر وضع معجم يف ذلك العرص 
شّق طريق جديد ورسم منهج فيه إفادة وابتكار 

وجّدة.
نظر  معجمه  تأليف  عىل  الجوهري  عزم  وحني 
الداء,  موطن  إىل  واهتدى  السابقني  معاجم  يف 
السابقني  تأليف معجم يفوق معاجم  فيها فرام 
ويتالىف أوجه النقص فيها فألّف معجمه مفتخراً 

يف مقدمته بابتكاره ترتيباً مل يسبق إليه.
االبتكار  عينيه  نصب  الجوهري  وضع  فقد  إذاً 
والسبق والتفرّد مبنهج جديد والتأليف عىل نظام 

غري مألوف.
نظام املعجم:

سار الجوهري يف تصنيف معجمه هذا عىل نهج 
فريد ابتدعه مل يسبق إليه، ففي سبيل الوصول 
الثاين طرح الجوهري نظم من سبقه  إىل غرضه 
من أصحاب املعاجم، واتّخذ نظاماً جديداً أهمل 
فعل  كام  املخارج  عىل  الحروف  ترتيب  فيه 
الكلامت مثل  أوائل  الرتتيب بحسب  أو  الخليل، 
رتّب  فقد  الجيم.  كتابه  يف  الشيباين  عمرو  أيب 
متتبعاً  أبواباً  وجعلها  أواخرها  بحسب  الكلامت 

الحروف الهجائية.

نفّصل منهجه مبا ييل:
األخري  الحرف  بحسب  هجائياً  ترتيباً  املواد  رتّب 
من األصل املجرد وعىل هذا نجد )جلس( يف باب 
الجوهري  لكن  العني،  باب  يف  )سمع(  و  السني، 
جمع بني الواو والياء يف باب واحد، فأصبح عدد 
األبواب 27 باباً، بدءاً منأول الحروف الهجائية إىل 

نهايتها.
التأليف  محيط  يف  جديد  بنظام  الجوهري  أخذ 
بالباب والفصل أال  قيّد نفسه  املعجمي بعد أن 
ترتيب  والثالث يف  الثاين  الحرف  إىل  النظر  وهو 

الكلامت.
حروف  بعدد  فصول،  إىل  باب  كل  قّسم 
الحرف  بحسب  املواّد  ترتيب  فيها  الهجاءمراعياً 
العثور  لتسهيل  باب،  كل  ضمن  يليه  وما  األول 
عىل الكلمة. إال أن الجوهري - يف كل باب- يقّدم 

فصل الواو عىل فصل الهاء.
ذلك الرتتيب جعل نظامه يف ترتيب معجمه بديعاً 
جميالً رائعاً صان معجمه من الخلط واالضطراب 
ووسمه بطابع الدقة العلمية املنهجية يف التأليف 

املعجمي)48(.
)باب  سامه  باباً  مبعجمه  الجوهري  ألحق 
األلفالليّنة( ضّمنه الكالم عىل األدوات التي تنتهي 
بألٍف غالباً، والتي ال يعرف أصلها، مثل: )إذا، إالّ، 
أال، إىل، أىّن، إيا، ذا، متى، هنا، كذا، كالّ...( ومثل: 

)ذو،ذوات، إْذ، إذن، الت(.
بلغ عدد مواّده- كام قالوا- أربعني ألف ماّدة)49(

التعقيد  من  خالية  املأخذ،  سهل  ترتيباً  مرتبًة 
التقفية؛  طريقة  فيه  التزم  وقد  واالضطراب، 
إلفادة الناس جميعاً دون النظر إىل طائفة يؤثرها 

بالعمل)50(.
إذ  الفّذة،  بالعبقرية  للجوهري  يشهد  كله  ذلك 
كان عمله مزيجاً من الفكر والعقل والقلب، وما 
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زال حتى أقام بناًء كامالً بل رصحاً ممرّداً ارتضاه 
الناس من بعده، وتفيّأ اللغويّون ظالله جيالً بعد 

جيل.

املبحث الثاين:الدرا�صات النقدية 
حول ال�صحاح :

الصحاح  حول  قامت  التي  النقدية  الدراسات 
علامء  ألّفه  بعضها  كتب،  فيها  وألّفت  كثرية، 
النقد  أرادوا  ألّفه علامء  الهوى، وبعضها  دفعهم 
من  مؤلف  كل  ونظر  الحق،  يف  ورغبوا  النزيه 
زاويته، واستوعبت الدراسة النقدية كل جوانب 
وعيل  الهروي،  سهل  أبو  نقده:  وممن  الصحاح، 
بن حمزة البرصي، والصغاين، وابن القطاع، وابن 
برى، والبسطي، والقصباين، والشاطبي، والتربيزي، 
القرش،  وجامل  والفريوزآبادي،  منصفني،  وكانوا 
وكانا متحاملني، وغريهم ممن سيأيت ذكرهم، فيام 

ييل:

¨املنتهى يف اللغة:
أليب املعايل محمد بن متيم الربميك من أهل القرن 

الرابع الهجري.
سنة  صنفه  الصحاح،  حول  كتاب  أّول  واملنتهى 
قليلة،  أشياء  فيه  وزاد  الصحاح  نقله من  397ه 
طريقته،  وصف  يف  قيل  كام  ترتيبه،  يف  وأغرب 

ذكره القفطي الذي رأى منه ثالثة أحرف)51(.

ذكره ياقوت يف معجم األدباء وهو يرتجم لصاحبه 
فقال:

»وله كتاب كبري يف اللغة سامّه املنتهى يف اللغة، 
فيه  وزاد  للجوهري،  الصحاح  كتاب  من  منقول 
أشياء قليلة، وأغرب يف ترتيبه، إال أنّه والجوهري 
كانا يف عرص واحد، ألين وجدت كتاب الجوهري 

بخطّه، وقد فرغ منه سنة ست وتسعني وثالث 
صنفه  أنه  كتابه  مقدمة  يف  الربميّك  وذكر  مائة، 
يف سنة سبع وتسعني وثالمثائة، وال شّك أن أحد 
ّ فيه أن  الكتابني منقول من اآلخر، والذي أشك 
الربميّك نقل كتاب الصحاح؛ ألن أبا سهل محمد 
بن عيل الهروّي كان مبرص وحىك عن الربميّك، وقد 
ولعل  عبدوس،  ابن  عن  الصحاح  الهروّي  روى 
الكتاب خرج عن الجوهري وهو حي، وقُِدم به 

إىل مرص«)52(.
يف  الباحثني  املعارصين  من  اثنان  اختلف  وقد 
املنتهى هل هو  نظام  العريب عىل  املعجم  نشأة 

مرتّب عىل أوائل املواد أو عىل أوخراها؟
دراسته  الغفور عطار يف  عبد  أحمد  الشيخ  ذكر 
املعجامت  ومدارس  الصحاح  عنوانها:  التي 

العربية أنه مرتّب عىل األوائل، ويف ذلك قال:
وقد  النظام،  هذا  ابتدع  من  أول  الربميّك  »يعّد 
فظنه  البالغة،  أساس  يف  الزمخرشّي  فيه  اتّبعه 
أبو  سبقهام  وقد  الرتتيب،  هذا  مبتكر  العلامء 
عمرو الشيباين إال أنه مل يلتزم غري الحروف األول، 

أما الربميّك فكان يلتزم الثاين والثالث والرابع.
وقد رأيت جزءاً منه يف مائة ورقة باملكتبة الخاصة 
عارف  مكتبة  أمني  الخربوطيل  حمدي  بإبراهيم 
حكمة الله باملدينة املنورة-وقد تويف رحمه الله 
املعجامت  ترتيب  مثل  مرتّباً  فألفيته  له-  وغفر 

الحديثة«)53(.
وخالفه يف ذلك د.حسني نصار فذكر أن املنتهى 

مام رتّب عىل األواخر، قال:
»ذهب بعض املحدثني إىل أنه سار عىل الرتتيب 
األلفبايئ من أول الكلمة إىل آخرها مثل املعاجم 
يف  الزمخرشي  عىل  سابق  إذن  فهو  الحدثية، 

أساسه.
لكن معهد املخطوطات بالجامعة العربية يقتني 
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ما  فإذا  الرتتيب،  مختلفة  أنها  يبدو  منه  أوراقاً 
ترتيباً  اتبّع  أنه  نتبني  أن  استطعنا  دراستها  أمعنا 
الرتتيب  التزم  القدماء، فقد  قال  فعالً كام  غريباً 
األلفبايئ، غري أنه طبقه أّول ما طبقه عىل الحرف 
ثم  الجوهري،  فعل  كام  الكلامت  من  األخري 
خالف الجوهري فلم ينظر يف خطوته الثانية إىل 
الحرف األول من الكلمة بل إىل الحرف السابق 
عىل األخري، ثم نظر إىل الحرف السابق عليه إىل 
أن تنتهي حروف الكلمة، أي أنه سار سرياً مطرداً 
من آخر الكلمة إىل أولها معترباً األصول وحدها 

بطبيعة الحال«)54(.
عطار  الغفور  عبد  أحمد  األستاذ  ذكره  ما  وأما 
ألف  وإمنا  كذلك،  يكن  مل  األمر  أن  فالصواب 
الربميك املنتهى عىل نظام القوايف، والبقية الباقية 

من هذا املعجم تثبت ذلك بصورة واضحة.
فرب،  دعرب،  قرطب،  حرف)الباء(ذكر:  ففي 
 ، دعشب،   ، دعسب  قعسب،  وزب،  قرب.... 

قعشب...
... عبت،  ، شبت،  ذأت  بـ:  ويف حرف)التاء(يبدأ 
لبت، هبت، شتت، صحت، وحت، دشت، دعت، 
صغت، مكت، وكت، حلت، سحلت، ملت، مثت، 
ذمت، غمت ، كنت، ... أوت، لوت ، نوت.... ثم 

أيت.
)الثاء( يضع: حربث. هبث. طثث....  ويف حرف 

الخ.
ترتيب  يف  الربميك  منهج  جلياً  يتضح  هذا  ومن 
باباً  ويجعله  األخري  الحرف  يأخذ  فهو  معجمه 
ثم يأخذ الحرف الذي قبل األخري فيجعله فصالً، 
حتى  الفصل  مبوجب  األول  الحروف  ويقلّب 

ينتهي ثم ينتقل إىل حرف آخر.
معه  أخذ  مثالً-  التاء  باب  يف  نرى  كام   _ فهو 
فذكر:  بالهمزة  بادئاً  اآلخر  قبل  الذي  الحرف 

ذأت ثم )الباء( فذكر: شبت، عبت، لبت، هبت، 
ثم)التاء( فذكر: شتت ثم )الحاء( فذكر: صحت، 
وحت ثم )الشني( فذكر)دشت( ثم )العني( فذكر: 
دعت ثم )الفاء( فذكر:صفت ثم )الكاف( فذكر: 
 ، )الالم( وذكر: حلت، سحلت  ثم  مكث، وكت، 
ملت، ثم)امليم( فذكر: مثت ، ذمت ، غمت ثم 
أوت...  فذكر:  )الواو(  ثم  كنت،  فذكر:  )النون( 

بوت... نوت ثم )الياء( وذكر فيه: أيت.
فمنهجه إذن واضح يتبع نظام القافية ثم يأخذ 
ويجري  فصالً  فيجعله  اآلخر  قبل  الذي  الحرف 
عليه التقليب. وهو يختلف يف هذا عن الجوهري 
أيضا  القافية  نظام  اتّخذا  اللذين  والفريوزآبادي 
غري أنهام جعال األوائل فصوالً، فهام مثال يف)باب 
التاء( فصل الهمزة وضعا: أبت. أتت. أرت. أست. 
برت.  بحت.  بتت.  الباء:  وفصل  أصت...  أشت. 
بست. ويف فصل التاء: تبت. تحت. تخت...يتت. 
يف  و)لبت(  الشني،  فصل  يف  وضعا)شبت(  فهام 
فصل الالم و)هبت( يف فصل الهاء بينام وضعها 
)فصل  نسميه  أن  ميكن  واحد  مكان  يف  الربميك 

الباء()55(.
البن  والنهاية  البداية  يف  املنتهى  عن  وجاء 

كثريضمن وقاع سنة 673ه ما نّصه:
شعبان  من  العرشين  و  الثالث  يوم  كان  »ملا 
الدين  كامل  العالمة  الشيخ  بستان  إىل  دعيت 
جامعة  وحرض  الشافية،  شيخ  الرشييش  بن 
الدين  شمس  العالمة  الشيخ  منهم  األعيان  من 
العالمة  اإلمام  والشيخ  الشافعي،  املوصيل  بن 
والشيخ  املال،  بيت  وكيل  الصفدي  الدين  صالح 
يعقوب  بن  محمد  الدين  شمس  العالمة  اإلمام 
الشريازي من ذرية الشيخ اإلمام نور الدين عيل 
بن الصارم أحد القراء املحدثني البلغاء، وأحرضوا 
اللغة  املنتهى يف  كتاب  من  وأربعني مجلداً  نيفاً 
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ولد  وحرض  النارصية،  وقف  الربميك  للتميمي 
الشيخ كامل الدين بن الرشييش وهو العالمة بدر 
الدين محمد، واجتمعنا كلنا عليه وأخذ كل منا 
مجلداً بيده من تلك املجلدات، ثم أخذنا نسأله 
فينرش  بها.  عليها  املستشهد  الشعر  بيوت  عن 
كالماً منها ويتكلم عليه بكالم مبني مفيد. فجزم 
الحارضون والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد 
اللغة وال يشّذ عنه منا إال القليل الشاّذ، وهذا من 

أعجب العجائب«)56(.
وتشهد هذه الحكاية عىل أن منتهى الربميك كان 
الثامن  القرن  يف  العلامء  عند  ومتداوالً  معروفاً 
به من  فيام وصفه  ياقوت  قول  وتؤيّد  الهجري، 

الكرب، والضخامة.
وصلت  منه  قطعة  أن  سزكني  فؤاد  ذكر  وقد 
إليه، وهي من حرف التاء، محفوظة يف كوبرييل 

.)57(2 /1521

¨تعليقات عىل الصحاح:
الهروي  محمد  بن  عيل  بن  محمد  سهل  أليب 
)ت433ه( نقل الصحاح بخطّه من خّط الجوهري 
وبنّي  االستدراك،  بعض  فيه  استدرك  وقد  نفسه، 
بعض ما صّحفه الجوهري، وقد دّون محمود بن 
الصحاح(بعض  كتابه)تهذيب  يف  الزنجاين  أحمد 

تعليقات الهروي وتصحيحاته)58(.

¨تصحيح الصحاح:
أليب الحسن؛ عيل بن محمد الهروي النحوي، وهو 
من أوائل من أدخل نسخة من كتاب الصحاح يف 

مرص، ويقال إنه أصلحه وأمتّه)59(.

عاملاً  هذا  الحسن  أبو  ياقوت:«وكان  عنه  قال 
صحيح  القياس،  جيّد  األدب،  يف  إماماً  بالنحو، 
مقيامً  وكان  باآلداب،  العناية  حسن  القريحة، 

بالديار املرصية«)60(.

¨حاشية عىل الصحاح:

أليب القاسم الفضل بن محمد بن عيل القصباين 
اللغة  يف  األجالء  البرصة  أعالم  أحد  )ت444ه( 

والنحو، وإليه كانت الرحلة يف زمانه.
وحاجي  والسيوطي،  ياقوت،  إليه  نسبه 

خليفة)61(.
مل تصل مخطوطته)62(.

¨حاشية عىل الصحاح:
السعدي  الحسن عيل بن جعفر بن محمد  أليب 

املعروف بابن القطّاع )ت 515ه(.
ذكرها ياقوت يف معجم األدباء قال: »وله حواش 
أبو  اعتمد  وعليها  نفسه،  الصحاح  كتاب  عىل 
النحوّي املرصّي فيام تكلم عليه  محمد بن بري 
يف  السيوطي  الصحاح«)63(وذكرها  حواش  من 

بغية الوعاة)64(مل تصل مخطوطته)65(.

¨قيد األوابد من الفوائد:
امليداين  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الفضل  أليب 
مجمع  صاحب  وهو  518ه(  )ت  النيسابوري 

األمثال املشهور.
انتقد فيه أشياء عىل الجوهري يف الصحاح)66(، 
مع  الصحاح،  ملواد  عرضاً  فيه  أن  ذكربروكلامن 
اللغة( مقابلتها بتفسريات مختلفة من )تهذيب 

لألزهري)67(.
ورقة،  يف:38   )6942( برلني  يف  مخطوطا  يوجد 

نسخت نحو سنة 800ه)68(.

¨تهذيب الصحاح:
بن  طاهرأحمد  أيب  بن  موهوب  منصور  أليب 
)ت:  البغدادي  الجواليقي  الخرض  بن  محمد 
التي  املصادر  تذكره  مل  املعرّب،  540ه( صاحب 
يكن  أنه مل  قال سزكني:«ويبدو  لذا  له؛  ترجمت 

معروفاً ألصحاب املصادر«)69(.
يوجد مخطوطاً يف ليدن، )423ورقة()70(.
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¨ينابيع اللغة:
البيهقي  محمد  بن  عيل  بن  أحمد  جعفر  أليب 

املعروف ببوجعفرك )ت: 544ه(
كان إماماً يف اللغة والنحو والقراءات والتفسري.

ذكره ياقوت يف معجم األدباء وقال ما نّصه:«كتاب 
الشواهد،  من  اللغة  صحاح  فيه  اللغة  ينابيع 
أليب  والّشامل  اللغة،  تهذيب  من  إليه  وجمع 
منصور الجبان)71(، واملقاييس البن فارس، قدراً 
صالحاً من الفوائد والفرائد وهو كتاب صالح كبري 

الحجم، يقرب حجمه من الصحاح«)72(.
مع  الصحاح  جمعت  التي  الكتب  من  هو  إذن 
غريه، نسبه إليه السيوطي، وحاجي خليفة)73(، 

يوجد مخطوطا مبشهد)74(.

¨التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة 
وصحاح العربية:

بن  الحسن بن محمد  الفضائل  أيب  الدين  لريض 
املعروف  العدوي  القرش  حيدر  بن  الحسني 
تأليفه  من  فرغ   ، سنة)650ه(  متوىف  بالصاغاين 

سنة 635ه)75(.
مام  الصحاح  يف  الجوهري  فات  ما  فيه  استدرك 
من  أغفله  ما  واستتّم  رشطه،  عىل  صحيح  هو 
أخطأ  وما  أوهامه  وتعقب  والشواهد،  املعاين 
ما  بتصحيح  خاّصة  عناية  مع  بالتصويب،  فيه 
أورده الجوهري من شواهد، وهم يف روايتها أو 
وجمع  بحذق،  ذلك  كل  يف  تعّقبه  وقد  نسبتها، 
من املادة اللغوية ما أرىب عىل )الصحاح( إذ قّدر 
ما استدركه عىل الجوهري بنحوستني ألف مادة 
اللغة، واعتمد يف  النوادر والفصيح وصحيح  من 
كل ذلك مصادر بلغت األلف عدداً، فال جرم أن 

يتبّوأ مكانة مرموقة بني سائر املعاجم)76(.
افتتح الصغاين تكملته بقوله:

»الحمد لله رب العاملني والصالة عىل محمد وآله 
أجمعني.

قال امللتجئ إىل حرم الله تعاىل الحسن بن محمد 
بن الحسن الصغاين أعاذه الله من أن يهوى إىل 

هوى قلبه، أو يعتقد منعامً سوى ربه:
نرص  أبو  أهمله  ما  فيه  جمعت  كتاب  هذا 
الله - يف  الجوهري - رحمه  إسامعيل بن حامد 
التكملة،  )كتاب  وسّميته  عليه،  وذيّلت  كتابه، 
أهمله  ما  استيفاء  مّدع  غري  والصلة(  والذيل 
إال  نفساً  الله  يكلف  وال  أغفله،  ما  واستيفاء 
وسعها، وفوق كل ذي علم عليم، وكم ترك األول 

لآلخر«)77(.
الجوهري  ترتيب  نفس  عىل  الصغاين  سار 

وتقسيامته.
ويقوم الكتاب عىل جانبني رئيسني، هام التكملة 

والنقد.
أما التكملة فتضمنت:

التي أهملها  أ ( إيراد الصيغ، واملعاين، واأللفاظ 
الجوهري

ب( تكملة معاين األلفاظ التي ذكر لها الجوهري 
معنى واحداً أو معنى مخترصاً.

ج( تكملة الشواهد الشعرية
أما النقود الصغاين فشملت األمور التالية:

نقد الشواهد وما يتصل بها
التنبيه عىل التصحيف والتحريف

نقد بعض التفسريات اللغويةالخاطئة.
نقد موضع اللفظ )تداخل األصول()78(.

طبعه: طبع منه أربعة أجزاء مبطبعة دار الكتب 
وسنة  1970م  سنة  بني  ما  بالقاهرة  املرصية 
عبدالعليم  بتحقيق   1970 سنة  األول  1974م. 
الهمزة  أبواب  عىل  يشتمل  وهو  الطحاوي، 
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سنة  الثاين  صفحة.   516 يف  والثاء  والتاء  والباء 
أبواب  وفيه  األبياري،  إبراهيم  بتحقيق  1971م 
الحاء والخاء والدال والذال وبعض الراء يف 528 
صفحة. الثالث سنة 1973م وتحتوي أبوابه بقية 
الراء فباب الزاي فباب السني، فباب الشني وبعض 
الصاد يف 540 صفحة. الرابع سنة 1974م بتحقيق 
بقية  وفيه  الذكر،  السابق  الطحاوي  العليم  عبد 
الصاد، فأبواب الضاد فالطاء فالظاء فالعني فالغني 

منتهياً بباب الفاء يف 588صفحة.
العربية  اللغة  مبجمع  أجزاء  مثانية  يف  طبع 
بالقاهرة، حققه مصطفى حجازي، وعبد الوهاب 

عوض الله، الطبعة األوىل 1406ه1986م
بالشهرة  جديرة  أنها  التكملة  يف  القول  وصفوة 
املعاجم  عامل  يف  عليها  حصلت  التي  املستفيضة 
صاحب  تركه  الذي  الفراغ  إلكاملها  العربية؛ 
الصحاح؛ والختالف غايتها عن غاية التنبيه البن 

بري.

¨حاشية التكملة:
بعد  ألّفه  قبله.  الذكر  املتقدم  الصغاين  للريض 

التكملة.
ذكرها يف  الجوهري  أهمل  التي  األلفاظ  أودعها 
الصحاح والتي مل يوردها هو يف التكملة، وكتبها 
عىل هوامش التكملة عند أواخر موادها، وأعلم 
عن  الكتاب  هذا  ويختلف  الحاء،  بحرف  عليها 
املواد  أنه ال يرمي إال إىل ذكر بعض  التكملة يف 
يف  ترد  ومل  الجوهري،  أهملها  التي  واأللفاظ 
التكملة ويقترص عىل ذلك فال يتعداه إىل النقد، 
وإمنا  خامتة  وال  مقدمة  الحواش  لهذه  وليس 

تبتدئ باملواد مبارشة)79(.
الدين  لريض  وحاشيتها،  للكتاب  والصلة  ¨الذيل 

الصغاين السابق الذكر.
يف  الصحاح  ذيل  حاشية  مقدمته:»هذه  يف  قال 

وصلته(  )بالتكملة  املسمى  تأليفي  من  اللغة 
عىل  وتيسرياً  الطالب،  عىل  تسهيالً  أفردتها 
ما  جميع  حاز  والتكملة  حواها  فمن  الراغب، 
فات الجوهري، ومن جمع بينها وبني الصحاح أو 
اقتنى كتايب املسمى )مبجمع البحرين( حاز اللغة 

بحذافريها«)80(.
منه مخطوط مبكتبة مراد مال برتكيا برقم 1766 
وتصحيحات  طرد  وعليه   311 عدتها  أوراق  يف 

بخط الصغاين)81(.

مجمع البحرين ومطلع النريين:
هو أيضاً للرض الصغاين:

وقال  الظنون،  كشف  يف  خليفة  حاجي  ذكره 
اثني عرش  اللغة يف  البحرين يف  بشأنه:« مجمع 
مجلداً أوله: الحمد لله حمد الشاكرين إىل آخره... 
ذكر فيه أنه جمع بني كتاب تاج اللغة وصحاح 
والذيل  التكملة  كتاب  وبني  للجوهري  العربية 
والصلة من تأليفه، فرّد ما ذكره أوالً عىل ما سّوده، 
وعالمته )ص( وأردف ما ذكره بالتكملة وعالمته 
)ت(، ثم أردفهام بحاشية التكملة وعالمتها )ح(، 

وسامه كتاب مجمع البحرين«)82(
باملدينة،  اإلسالم  شيخ  مبكتبة  مخطوطاً  يوجد 
وفيض الله أفندي وكوبرييل، وتونس، ويف باريس 

وجامعة بطرسبورج)83(.
حّقق املجلد األول منه سمري سعيد كجو 1399ه 

1979م، رسالة دكتوراه -جامعة اإلسكندرية.
استدراكات  معظم  إن  كجو:«  سمري  ذكر  وقد 
دريد،  البن  اللغة  جمهرة  يف  موجودة  الصغاين 
وتهذيب اللغة لألزهري، ومبعنى آخر فإن معظم 
الجوهري  استدراك ملا أهمله  الصغاين هو  عمل 
أو فاته من الجمهرة والتهذيب، وقد ثبت ذلك 

من خالل املقارنة املعجمية »)84(.

¨التنبيه واإليضاح عىل ما وقع يف الصحاح:
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أليب محمد عبد الله بري بن عبد الجبار املرصي 
)ت 582ه()85(ويعرف أيضاً باسم:)حواش ابن 
بعنوان:  أخرى  تارة  ويذكر  الصحاح(،  عىل  بري 

أمايل ابن بري عىل الصحاح.
يعلقها  بري  ابن  كان  ذلك حواش،  كل  ومسّمى 
وقد  الجوهري،  صحاح  من  نسخته  طرف  عىل 
أفاد خليفة يف كشفه عنها أخباراً نقلتها منصوصة 

عنه فيام يأيت:
بري  بن  الله  عبد  محمد  أبو  اإلمام  ألف  »وقد 
حواش عىل الصحاح، وصل فيها إىل أثناء حرف 
القطاع  بن  جعفر  بن  عيل  أستاذه  وكان  الشني، 
ابتدأها، وبنى ابن بري عىل ما كتبه ابن القطّاع 
وتويف  الكتاب،  وهوربع  وقش  مادة  بلغ  حتى 
ابن بري يف سنة 572ه، فأكملها الشيخ عبد الله 

البسطي«)86(
قال القفطي:«وحاشيته عىل كتاب الصحاح، فإنها 
نقلت عن أصله، وأفردت فجاءت ستة مجلدات، 
وساّمها من أفردها التنبيه واإليضاح عام وقع يف 

كتاب الصحاح »)87(.
كانت حواش ابن بري عىل الصحاح أحد املصادر 
لسان  معجمه  يف  منظور  ابن  اعتمدها  التي 
أثنائه  يف  مكنوزة  الحواش  أن  والراجح  العرب، 

أكرثها بالنص، وبعضها بترصّف قليل أو كثري.
أما  الصحاح  ترتيب  عىل  يسري  الكتاب  وهذا 

الغايات التي رمى إليها فأّولها:
إىل 	  الصحاح  يف  الشعرية  الشواهد  نسبة   -

أصحابها وتكملتها ورشحها.
الشاهد، 	  يف  الشعرية  الرواية  تصويب   -

الشعرية،  الشواهد  قائيل  أسامء  وتصويب 
وضع  بسوء  الجوهري  ينقد  بري  ابن  وكان 
األحكام  بعض  له  صّوب  وكذلك  الشاهد، 
النحوية واللغويّة التي ذكرها الجوهري)88(.

ومن املمكن إيجاز العنارص النقدية يف كتابه 	 
فيام ييل:

-نقد األحكام النحوية والترصيفية	 
-نقد األسلوب	 
-التنبيه عىل التصحيف والتحريف	 
-التنبيه عىل الضبط	 
-نقد تداخل األصول	 

حققت حواش ابن بري بعناية مصطفى حجازي 
وعبد العليم الطحاوي، ونرش التحقيق يف جزأين 
سنتي  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع  قبل  من 

1980- 1981م.
وللصغاين أيضاً:

¨كتاب ما أهمله الجوهري يف اللغة:
ألّفه بعد التكملة، وهو كتاب صغري، ذكر فيه ما 
الصغاين  معجامت  كل  وترتيب  فيها،  ذكره  فاته 
مخطوط  هامش  عىل  الصحاح،  طريقة  عىل 

القاهرة)89(.
¨اإلصالح ملا وقع من الخلل يف الصحاح:

بن  يوسف  بن  عيل  الحسن  أيب  الدين  لجامل 
إبراهيم الشيباين القفطي )ت 646ه(.

وحاجي  والسيوطي،  الحموي،  ياقوت  ذكره 
خليفة)90(.

¨نقود عىل الصحاح:
األزدي  أحمد  بن  محمد  بن  العباسأحمد  أليب 
اإلشبييل املعروف بابن الحاج)ت: 651ه( وقيل: 

)647ه(
ترمي  إذ  ضئيل  والفرق  حواش،  بعضهم  جعلها 

أكرث كتب الحواش إىل النقد أيضاً.

ذكرها خليفة، وسزكني)91(.
¨ترويح األوراح، يف تهذيب الصحاح:

بن  أحمد  بن  محمود  البقاء  أيب  الدين  لشهاب 
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محمود ابن بختيار الزنجاين)ت: 656ه(
الرشح  بإيجاز  الجوهري  صحاح  اخترصفيه 
وإسقاط الرصف والنحو، وتجريده من الشواهد 
واألمثال، فجاء اختصاره يف قريب حجم خمسه، 

من غري أن يخّل بيشء من لغته.
ذكره حاجي خليفة)92(، وسزكني)93(.

¨مخترص ترويح األرواح، يف تهذيب الصحاح:
أليب البقاء الزنجاين السابق الذكر قبله.

نقل عنه حاجي خليفة يف كشف الظنون ما نصه:
يف  األرواح  »ترويح  كتاب  من  فرغت  ملا   ....«
الخمس  موقع  حجمه  الصحاح«ووقع  تهذيب 
والترصيف  النحو  من  لغته  بتجريد  كتابه،  من 
الخارجني عن فّنه، وإسقاط ما ال حاجة إليه من 
حتى  ثانياً  إيجازاً  فأوجزته  والشواهد...  األمثال 

وقع حجمه موقع العرش«)94(.
نرش هذا املخترص يف ثالثة مجلدات سنة 1952م، 
بتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، وعبد السالم 

هارون)95(.
¨حوايش الصحاح:

بن  عيل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  ريض 
يوسف األنصاري الشاطبي، )ت: 684ه(. ذكرها 
السيوطي يف بغية الوعاة، وخليفة بحرف الصاد 
من كشفه أثناء التعريف بصحاح الجوهري)96(.

¨الجامع يف اختصار الصحاح:
الحسن  بن  محمد  الله  عبد  أيب  الدين  لشمس 
)ت:  الصائع  بابن  املعروف  الجذامي،  سباع  بن 

720ه( وليس بابن الضائع املشهور.
منه  الوعاة)97(،  بغية  يف  السيوطي  إليه  نسبه 
 780 يف  باملدينة  اإلسالم  شيخ  مبكتبة  مخطوطة 

صفحة، متت كتابتها عام 948ه)98(
¨مختار الصحاح:

الله محمد بن أيب بكر بن  الدين أيب عبد  لزين 
عبد القادر الرازي )تويف بعد سنة 766ه(

هو أشهر مخترصات الصحاح، وأكرثها تداوالً يف 
أيدي الناس، فرغ من تأليفه سنة 760ه، قال يف 

فاتحته:
كتاب  من  جمعته  اللغة  علم  يف  مخترص  »هذا 
إسامعيل  أيب نرص  العالمة  العامل  لإلمام  الصحاح 
رأيته  ملا  تعاىل  الله  رحمه  الجوهري  حامد  بن 
كثرية  فوائد  إليه  اللغة...وضممت  أصول  أحسن 
اللغة  أصول  من  وغريه  األزهري  تهذيب  من 
به عيّل، فكل  تعاىل  الله  فتح  بها، ومام  املوثوق 
موضع مكتوب فيه )قلت( فإنه من الفوائد التي 

زدتها عىل األصل«)99(.
ألّفت كتب ثالثة عىل مختار الصحاح هي: ملتقط 
الراح  الصحاح، وصفو  وامللتحق مبختار  الصحاح 

من مختار الصحاح، ومختار مختار الصحاح.
¨الرصاح من الصحاح:

أليب الفضل جامل الدين محمد بن عمر بن خالد 
القرش من أهل القرن السابع الهجري.

استدرك فيه عىل الصحاح وانتقد مواضع فيه.
يوجد مخطوطاً يف مكتبات كثرية)100(.

¨غوامض الصحاح: 
لصالح الدين أيب الصفاء خليل بن أيبك الصفدي 

)ت: 764ه(
كان ممن عني به عناية بالغة فقد صّنف أربعة 

مصنفات تدور حوله، وهي:
1- غوامض الصحاح. 

2- نجد الفالح يف مخترص الصحاح. 
3-حيل النواهد عىل ما يف الصحاح منالشواهد

4-نفوذ السهمفيام وقع فيه الجوهرّي من الوهم. 
تتّجه  ال  الصحاح(  )غوامض  الغموض يف  إنكلمة 
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إىل  تتّجه  إمّنا  حوشيها،  أو  اللغة  غريب  إىل 
غموضاالشتقاق وصعوبة رّد الكلمة املذكورة إىل 
أصلها، خاّصة لدى من مل يتمرّس بالترصيفويعرف 
مقدمته  يف  الصفدي  قّرر  كام  ومسالكه،  شعابه 
للكتاب، لذلك كان يذكر بعض تلكالغوامض وال 
يذكر معناها، ألن معناها من الوضوح والشيوع 
مبا ال يخفى عىل أحد، لكنالغموض والصعوبة يف 

رد الكلمة إىل أصلها.
بدأ كتابه بعد املقدمة بذكر اسم الجاللة )الله( 
)ليه(،  يف  الجوهري  أورده  قال:  بأن  واكتفى 
آخر،  شء  أي  ومليقّدم  )أله(،  يف  أيضاً  وأورده 
ويذكر مثالً )امليناء( ومعناه معروف شائع قدمياً 
وحديثاً لدىالخاصة والعامة، لكن وجه الغموض 

يف رّده إىل أصله الثاليث )وىن(...
فالصفديقرأ الصحاح واستخرج األبنية التي وجد 
ترتيبهاعىل  وأعاد  املذكور  باملعنى  غموضاً  فيها 
نسق جديد تغلّب فيه عىل الصعوبة التي تواجه 
من يجهل الترصيف يف رّد تلك األبنيةإىل أصولها.

وإمنا  املاّدة،  حيث  من  جديد  الكتاب  يف  ليس 
تلك  الصفدي  رتّب  فقد  فيهرتتيبه  الجديد 
الحروف  أوائل  بحسب  استخراجها  بعد  األبنية 
غري  من  يليها  وما  والثوالث  مراعاةالثواين  مع 
إعادة للكلمة إىل أصلها الثاليث، فرتتيب غوامض 
أوائاللكلامت  يراعي  ترتيب هجايئ  هو  الصحاح 
أم  ثالثية  أكانت  سواء  األصول  إىل  النظر  دون 

رباعية أم خامسية.
يف  الزركيل  ذكره  الصحاح  غوامض  كتاب 
األعالم)101(، وقال: بخطّه، رأيته يف األسكوريال 
عنها،  نتحدث  التي  النسخةنفسها  وهي   )193(
املفيد أن  ، ولعل من  كام ذكره بروكلامن)102( 
املؤلف  الكتاب بخط  لهذا  أنهناك مسّودة  نذكر 
»متت  وآخره   ،  1905 برقم  جوروم  يف  وهي 

أيبك  بن  خليل  الفقري  مؤلفها  يد  املسّودةعىل 
سامعات  قيد  أولها  يف  ورقة،   73 يف  الصفدي 

عناملؤلف سنة 757، و 758ه .
بخط  باإلسكوريال  مخطوط  بروكلامن  ذكر 

الصفدي نفسه فرغ من كتابته سنة 757ه.
جامعة   - الغريب  عيل  اليزيد  أبو  أحمد  حققه 

األزهر-ماجستري، 1984م.
نرش الكتاب -مؤخراً -بتحقيق عبد اإلله نبهان.

¨نجد الفالح، يف مخترص الصحاح:
أيبك  بن  خليل  الصفاء  أيب  الدين  لصالح 
بشأنه  فقال  حاجي  764ه(ذكره  )ت:  الصفدي 
الصحاح«  »يريد  منه  املخترصات  نصه:»ومن  ما 
كتاب: »نجد الفالح«..... بحذف الشواهد«)103(.

يوجدمخطوطاً)104(.
¨حىل النواهد عىل ما يف الصحاح من الشواهد 

للصفدي:
لصالح الدين أيب الصفاء خليل بن أيبك الصفدي 

)ت: 764ه(
ألّفه قبل)نفوذ السهم(، ويبدو أنه اعتمد بعض 
دراسة  من  بري(  ابن  يف)حواش  ما  عىل  اليشء 
إىل  إال  فيه  يتعرّض  مل  أنه  يبدو  كام  الشواهد، 
أصحابها  إىل  ونسبتها  ورشحها  الشواهد  إكامل 
وخللها، أما ما فيها من تصحيف فرتكه لـ)لنفوذ 

السهم(.
بصحاح  تعريفه  أثناء  خليفة  حاجي  ذكره 

الجوهري)105(.
سنة  نحو  نسخت   6948 برلني  يف  نسخة  منه 

1090ه)106(
¨نفوذ السهم فيام وقع فيه الجوهري من الوهم:
لصالح الدين أيب الصفاء خليل بن أيبك الصفدي 

)ت 764ه(
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خزانة  يف  البغدادي  القادر  عبد  إليه  نسبه 
تعريفه  أثناء  خليفة  حاجي  األدب)107(وذكره 

بصحاح الجوهري)108(.
يف  ما  ليجمع  النواهد(  )حىل  كتابه  بعد  ألّفه 
عليه  السابقني  ووهم  تصحيف،  من  الصحاح 
الذين ألّفوا يف ذلك، منهم من اخترص فأخّل كأيب 
ومنهم  البرصي،  حمزة  بن  وعيل  الهروي،  سهل 

من أطنب وأهمل بعض األوهام كابن بري.
الصحاح( )ونفوذ  تاريختصنيف )غوامض  ويشري 
السهم( إىل أنه صّنفهام يف سنة واحدة هي سنة 
757ه أيقبل وفاته بسبع سنوات... وكان يسّود 
أو  ثم يسمعه  تبييضه بخطّه،  يعيد  ثم  الكتاب، 

يقرؤهللتصحيح.
كامالً، ووصل  السهم  نفوذ  كتاب  إلينا  يصل  ومل 
إلينا مام بقي منه نسختان خطيتان متفقتان يف 
أنهام تنتهيان بنهاية مادة )ه دم( وهام منقولتان 
من  األول  الجزء  ومتثاّلن  املؤلف،  مسودة  من 

الكتاب.
وهام عىل النحو التايل:

 ،6834 ورقمها  برتكيا،  العمومية  بايزيد  نسخة 
عيل،  شهيد  مكتبة   ونسخة  ورقة،   95 وأوراقها 
برتكيا ، ورقمها: 2701 ، وأوراقها 109 ورقة من 
القرن الثاين عرش الهجري، نقلت من نسخة بخط 

املؤلف تاريخها سنة 757ه)109(.
وهاتان النسختان مصورتان مبركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى، ورقامها عىل التوايل: 323لغة، 

331لغة.
البشائر  عايش-دار  محمد  بتحقيق  محققاً  طبع 

اإلسالمية- ط1، 1427ه 2006م
¨اعرتاضات عىل مواضع من صحاح الجوهري:

يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  الطاهر  أليب 
الفريوزآبادي )ت 817ه(

ذكر له سزكني مخطوطا يف كوبرييل، وشهيد)110(.
¨القاموس املحيط:

مستقل  بحث  يف  مفصالً  عنه  الحديث  سيأيت 
بحول الله.

¨جامع اللغة:
لحسام الدين محمد بن حسن بن عيل األدرنوي 

)ت: 866ه(
الصحاح،  يف  الخلل  من  وقع  ما  إصالح  تضّمن 
محمد  السلطان  برسم  كتبه  عليه،  وزيادات 
الفاتح وفرغ من تأليفه ببلده أدرنة، سنة 854ه.
قال حاجي خليفة:«ذكر فيه أن صحاح الجوهري 
مشتمل عىل ما ال مدخل له يف معرفة اللغة من 
بعضهم  واخترصه  واألنساب،  واألمثال  األشعار 

ولكنه أخّل...«)111(
ويف أعالم الزركيل ما نصه:»وله يريد حسام الدين 
مكتبة  يف  رأيته  اللغة،  جامع  كتاب  األدروين« 

مغنيسا الرقم 5293 ترتيبه كالقاموس«)112(.
مجلد  يف  باملدينة  عارف  مبكتبة  مخطوطة  منه 
عدد أوراقة 392 ورقة، متّت كتابتها سنة 948ه، 
ومنه مخطوطة أخرى مبكتبة املتحف الربيطاين، 

نسخت سنة 939ه)113(.
¨الراموز:

ملحمد بن الحسن بن عيل األدرنوي )ت: 866ه(، 
صاحب الكتاب السابق.

فيه  جرّد  السابق،  للكتاب  جديد  تنقيح  وهو 
واألنساب،  واألمثال  الشواهد،  من  الصحاح 
وأضاف إليه زيادات من فائق الزمخرشي، ونهاية 
ابن األثري، ومغرب املطرزي، وأوجز ما أمكنه يف 
لغرض  الرموز  فيه  واستعمل  والتفسري،  الرشح 

اإليجاز.
وقد اتّهم األدرنوي الجوهري اتّهاماً غري صحيح؛ 
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اتّهمه يف مقدمته بأن ما نقله مطعون فيه، وكتابه 
الصحاح، بخالف الصواب مشحون.

بتقليل  الكالم  وشّذبت  فاتحته:»..  من  قال 
باإلشارات  وهذبته  املعاين،  وتكثري  األلفاظ 
املباين، فأرشت إىل قول  لتشييد  للمرام  املوضحة 
الله »تع« بحرف »ق«، وإىل الحديث بحرف »ح« 
وإىل تأنيث الصفات التي تجرى عىل مذكرها بها 
اسم  وإىل  بهاء،  املؤنث  معناهام  »ثه«  بحرف 
رجل بحريف »سم«، وأرشت بحريف »عز« إىل أنه 
يتعدى ويلزم، واكتفيت بذكر صيغة الفعل ثالثياً 
أو غريه عن إيراد ما اطّرد من املصادر والصفات 
عن  يحيد  مجال  يف  أو  االلتباس،  مواضع  يف  إال 
املايض  طريق  األفعال  يف  وآثرت  القياس،  سنن 
إال  وكتابة  لفظاً  لقرصها  املتكلم  عىل  الغائب 
الله  بحمد  فجاء  الكلم،  ألصل  بياناً  املعتّل  يف 
مسمى  الزوائد،  عن  خالياً  للفوائد،  جامعاً  كتاباً 
وافق  فقد  الرموز،  أنهار  لكونه مجمع  بالراموز، 

اسمه معناه، وطابق مسامه«)114(
وعىل كل حال فالراموز معجم جليل، فيه حوايل 
لغوية  وفوائد  نوادر  وفيه  مادة،  ألف  مثانني 

جليلة، وسمته البارزة اإليجاز الدقيق)115(.
منه مخطوطتان مبكتبة عارف باملدينة إحداهام 
كتابتها  مّتت  صفحة   800 يف  »59لغة«  برقم: 
ألف  يف  »60لغة«  برقم:  والثانية  961ه  سنة 
ومنه  961ه  سنة  أيضاً  استنساخها  تم  صفحة 
ثالثة  باستانبول يف  يني جامع  مخطوطة مبكتبة 
988ه.وبدار  سنة  ناسخها  منها  فرغ  مجلدات 
مبكتبة  أصل  من  مصورة  نسخة  املرصية  الكتب 

باألستانة)116(.
حّقق الجزء األول: املوايف الرفاعي البييل، جامعة 
الثاين  القسم  وحّقق  1982م،  دكتوراه  األزهر، 
محمد عبدالحفيظ عيل العريان -جامعة األزهر-

عيل  محمد  الثالث:  والقسم  دكتوراه1981م 
عبدالحكيم الرديني - جامعة األزهر - دكتوراه.

¨مخترص الصحاح:
ملحمود بن أويس، جرّد فيه الصحاح من الشواهد 

وأوجز يف الرشح.
 300 يف  باملدينة  عارف  مبكتبة  مخطوطة  منه 

ورقة، متّت كتابتها سنة 887ه)117(.
¨مخترص الصحاح

املعروف  التريوي  مصطفى  بن  محمد  للموىل 
بالعييش )ت: 1016ه(

أنفع  بشأنه:»هو  وقال  خليفه،  حاجي  ذكره 
غري  ولكنه  قيل،  كذا  الصحاح،  مختار  من  وأفيد 

مشهور«)118(.
¨تنقيح الصحاح

لعيل العيل آبادي
من  العريب  األدب  تاريخ  يف  بروكلامن  ذكره 

الرتجمة العربية.
منه مخطوطة باألسكوريال)119(.

¨تنقيح الصحاح
شاكر  بن  الله  عبد  بن  الرحيم  عبد  الكرم  أليب 

املعداين.
ذكره بروكلامن يف تاريخ األدب العريب)120( من 

الرتجمة العربية.
له مخطوط باملكتب الهندي وباريس)121(.

¨تنقيح الصحاح
ملحمود بن أحمد بن نجم الدين الحنفي.

من  العريب  األدب  تاريخ  يف  بروكلامن  ذكره 
الرتجمة العربية.

له مخطوط ببودليانا)122(.
 رسالة يف بيان ما يف الصحاح من األوهام.

الشهري  الطربزوين  صالح  بن  محمد  بن  ملحمد 
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باملدين )ت 1200ه(
ذكرها إسامعيل البغدادي)123(

خالصة:
وبعد فقد كان الغرض من هذه الدراسة املفصلة 
نتتبع  أن  هو  الصحاح  عىل  االستدراك  لكتب 
بيشء من التدقيق االمتداد األفقي لتلك الظاهرة، 
ونرسم لها خطاً بيانياً تقريبياً يوضح املجال الذي 

امتدت فيه.
الزمنية  مسافته  يف  استغرق  الذي  االمتداد  هذا 
متعددة،  أجيال  عرب  متواصالً  قرناً  مايقارب 
ومندفعاً يف شكل موجات متوثّبة، يف كل دفعة 
الظاهرة  أعالم  تحمل  شامخة  قمم  تربز  منها 

وعالماتها.
للمنتفع،  نافعة  قيِّمة  ها  أَُعدُّ نتائج  مثة  ظهرت 
أبرز  الدرس املعجمي إضافات، ومن  تضيف إىل 

هذه النتائج ما ييل:
املصطلحات  استعامل  يف  اللغويني  اختالف 
الذيل  الصحاح،منها:  عىل  االستدراك  عىل  الدالّة 
فالن،  أغفله  ما  أو  فالن  أهمله  ما  التذييل،  أو 
واإليضاح  االعرتاضات،التنبيه  األغالط،األوهام، 
التصحيح،  أو  اإلصالح  عىل...,  والتنقيح،الرّد 
يف  التأليف  أسباب  عن  الكشف  عىل...  نقود 

االستدراك،ومن أبرزها:
الكلامت  كل  تدوين  بوجوب  العلامء  إميان 

اللغوية، وأنها ثروة تنمي اللغة.
لسعة  كامالً؛  استقراًء  العرب  كالم  استقراء  عدم 
اللغة العربية، وضخامة عدد مفرداتها. فاستدراك 
املتأخرين منهم عىل املتقدمني الكثري من األلفاظ 

تنفي عنهم )اإلحاطة(. 
الدراسة،  إليها  توصلت  التي  النتائج  أبرز  هذه 
جزئية  نتائج  مثة  فإن  فيها؛  محصورة  وليست 
وردت مبثوثة يف تضاعيف البحث، أما التوصيات 

التي تويص بها الدراسة فهي ما ييل:
- إن املعاجم اللغوية الحديثة ينبغي أن تستفيد 
عىل  كتبت  التي  واالستدراكات  الحواش  من 
والتصحيفات  األخطاء  من  كثرياً  املعاجم؛لتجنب 

والتحريفات التي تخللت املعاجم العربية.
-إن علينا أن نفيد من تراثنا فنأخذ ما صلح منه 
عليه؛لنخدم  البنيان  ونقيم  ونشيد  كثري-  –وهو 

ديننا ولغتنا وأمتنا. 
غريه  وعىل  الصحاح  عىل  املستدركات  -جمع 
معاجم اللغة، الستخراج ألفاٍظ جديدة ومقارنتها 

مبا سبق.
ويف ختام هذا البحث أسأل الله بأسامئه الحسنى 
خالًصا  فيه  ُسطِّر  ما  يجعل  أن  العىل  وصفاته 
الحسنات،  ميزان  يجعله يف  الكريم، وأن  لوجهه 
قريب  إنه  املسلمني،  من  إخواين  به  ينفع  وأن 

مجيب الدعوات. والحمد لله رب العاملني.

الفهرست:
 	 - العلم للماليني  الّزركيل، دار  الّدين  األعالم - خري 

بريوت - الطبعة الثامنة.
التفسري 	  أمئة  بني  ومكانته  حياته  الفاريس  عيل  أبو 

عبدالفتاح  والنحو-  القراءات  يف  وآثاره  والعربية، 
/1989م،  1409ه  الثالثة  الطبعة  شلبي،  إسامعيل 

دار املطبوعات الحديثة- الرياض.
إضاءة 	  عىل  الناموس  وإضافة  الراموس  إضاءة 

القاموس- أبو عبد الله محمد بن الطيب الفايس، 
الراجحي  د.التهامي  الفايس،  عبدالسالم  تحقيق: 
املغرب   - املحمدية   - فضالة  مطبعة   - الهاشمي 

1403ه/ 1983م

املصادر واملراجع
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يوسف 	    بن  عيل  النحاة-  إنباه  عىل  الرواة  إنباه 
الفضل  أبو  محمد  حققه:  646ه(  )ت  القفطي 
دار  /1986م،  1406ه  األوىل  الطبعة  إبراهيم، 
الثقافية-  الكتب  القاهرة، مؤسسة  العريب-  الفكر 

بريوت.
البحث اللغوي عند العرب - د. أحمد مختار عمر، 	 

الطبعةالسابعة 1997م - عامل الكتب - القاهرة.
الطبعة 	  )ت774ه(  كثري  ابن   - والنهاية  البداية 

األوىل 1408ه / 1988م, دار الريان للرتاث- مرص.
- جالل 	  والنحاة  اللغويني  الوعاة يف طبقات  بغية 

أبو  محمد  حققه:  911ه(  ت  يوطي)  السُّ ين  الدِّ
الفضل إبراهيم، الطبعة األوىل، املكتبة العرصية- 

بريوت.
محمد 	   - القاموس  جواهر  من  العروس  تاج 

1306ه،  األوىل  الطبعة  1205ه(،  الزَّبيدي)ت 
مكتبة الحياة - بريوت.

حامد 	  بن  إسامعيل   - العربية  اللغةوصحاح  تاج 
الجوهري )ت 396ه /عىل التقريب( تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار، الطبعة الثالثة 1404ه/1984م، 

دار العلم للماليني- بريوت.
تاريخ األدب العريب - كارل بروكلامن ج2 - ترجمة 	 

دار   - الثالثة  الطبعة   ، النجار  الحليم  عبد  د. 
املعارف - القاهرة .

تاريخ الرتاث العريب- فؤاد سزكني - املجلد الثامن- 	 
ترجمة د.عرفة مصطفى، مراجعة د. مازن عاموي، 
سعود1408ه  بن  محمد  اإلمام  جامعة  طبعة 

/1988م
الثاين 	  املجلد   - فؤاد سزكني  العريب-  الرتاث  تاريخ 

محمود  د.  مراجعة  مصطفى،  د.عرفة  ترجمة 
فهمي حجازي.، د.سعيد عبدالرحيم, طبعة جامعة 

اإلمام محمد بن سعود، 1403ه /1983م
التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح 	 

الصغاين  الحسن  الحسن بن محمد بن   - العربية 
الطحاوي، راجعه:  )ت 650ه( حققه: عبدالعليم 
عبد الحميد حسن - دار الكتب - القاهرة 1970م

التكملة والذيل والصلة ملا فات صاحب القاموس 	 

)ت1205ه(  الزَّبيدي  مرتىض  محمد   - اللغة  من 
تحقيق: مصطفى حجازي، مراجعة: محمد مهدي 
مجمع   - 1986م   / 1406ه  األوىل  الطبعة  عالم، 

اللغة العربية القاهرة.
أبو 	   - الصحاح  يف  وقع  عام  واإليضاح  التنبيه 

محمد عبد الله بن بري املرصي )582ه( تحقيق: 
مصطفى حجازي، الطبعة األوىل1400ه /1981م.

أحمد 	  بن  محمد  منصور  أبو   - اللغة  تهذيب 
األزهري )ت 370ه( تحقيق: عدد من املحققني، 
الطبعة األوىل 1384ه / 1964م، املؤسسة املرصية 

العامة- الدار املرصية.
القرن 	  نهاية  إىل  العرب  عند  اللغوية  الدراسات 

األوىل  ياسني،الطبعة  آل  حسني  محمد  الثالث- 
 – بريوت   - الحياة  مكتبة  ،دار  1980م  1400ه/ 

لبنان.
إبراهيم 	  بن  إسحاق  إبراهيم  أبو   - األدب  ديوان 

الفارايب )ت350ه( تحقيق: د. أحمد مختار عمر - 
مجمع اللغة العربية مبرص- 1394ه.

- محمد 	  والصلة  املوصول  لكتايب  والتكملة  الذيل 
األوىل  الطبعة  703ه(  عبداال  بن  محمد  بن 

1973م دار الثقافة، بريوت - لبنان.
الصحاح ومدارس املعجامت العربية - أحمد عبد 	 

دار  1984م،   /1404 الثالثة  الطبعة  الغفورعطار، 
العلم للماليني.

الصغاين اللغوي وكتابه مجمع البحرين يف اللغة - 	 
دراسة مع تحقيق املجلد األول من الكتاب، إعداد 
الباحث: سمري سعد كجو، رسالة دكتوراه، جامعة 

اإلسكندرية - كلية اآلداب 1979م. مرص.
اللغة واللهجات واألساليب - 	  العربية دراسات يف 

تأليف: يوهان فك، ترجمة: د. رمضان عبدالتّّواب، 
مكتبة الخانجي مبرص 1400ه / 1980م.

الطبعة 	  ضيف،  شوقي  د.  الجاهيل-  العرص 
التاسعة،دار املعارف، القاهرة.

يف 	  مقارن  تاريخي  مدخل  العربية،  اللغة  علم 
ضوء الرتاث واللغات السامية - د. محمود فهمي 

حجازي، وكالة املطبوعات - الكويت.
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أيبك 	  بن  خليل  الدين  صالح   - الصحاح  غوامض 
مكتبة   - نبهان  اإلله  عبد  د.  تحقيق:  الصفدي، 

لبنان - الطبعة األوىل 1996م. 
القاموس املحيط- محمد بن يعقوب الفريوزآبادي 	 

عبدالرحمن  محمد  وتقديم  إعداد  817ه(،   (
دار   - 1997م  1417ه/  األوىل  الطبعة  املرعشيل، 

إحياء الرتاث العريب- بريوت.
القاموس املحيط، تاريخه، خصائصه، نقده- محمد 	 

مصطفى إبراهيم، رسالة ماجستري- جامعة القاهرة 
1375ه. 

القرارات النحوية والترصيفية ملجمع اللغة العربية 	 
بالقاهرة- خالد بن سعود العصيمي الطبعة األوىل 

1423ه/ 2002م دار التدمرية - الرياض.
نعيم 	   . د   - اللغوي  النقد  ضوء  يف  العني  كتاب 

 ، األردن   - عامن   - أسامة  دار   ، البدري  سلامن 
الطبعة األوىل 1999م .

كتاب سيبويه - أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب 	 
محّمد  عبدالّسالم  ورشح:  تحقيق  180ه(  )ت 
دار   ، 1991م  1411ه/  األوىل  الطّبعة  هارون، 

الجيل - بريوت.
عىل 	  قاموسه  يف  الفريوزآبادي  توهيامت  كشاف 

إبراهيم  محمد  د.عاطف  صحاحه،  يف  الجوهري 
محمد  اإلمام  جامعة  2007م  1428ه/  املغاوري 

بن سعود اإلسالمية.
وعيون 	  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

األقاويل، يف وجوه التأويل -الزمخرشي، محمود بن 
عمر )ت 528ه( الطبعة األوىل 1417ه/ 1997م ، 

دار إحياء الرتاث العريب- بريوت - لبنان.
والفنون-حاجي 	  الكتب  أسامي  الظنونعن  كشف 

خليفة )ت 1067ه(، مكتبة املثنى- بغداد.
395ه( 	  )ت  فارس  ابن  أحمد   - اللغة  مجمل 

مؤسسة   - سلطان  املحسن  عبد  زهري  تحقيق: 
الرسالة - الطبعة الثانية 1406ه.

معجم كتاب العني- الخليل بن أحمد الفراهيدي 	 
ود.  املخزومي،  مهدي   . د  تحقيق:  )ت170ه( 

إبراهيم السامرّايئ، دائرة الشؤون الثقافية والنرش.
 	
املولد يف العربية دراسة يف منو اللغة وتطورها بعد 	 

اإلسالم - د.حلمي خليل، الطبعة الثانية 1405ه/ 
1985م دار النهضة العربية - بريوت، لبنان.

نزهة األلباء يف طبقات األدباء- أبو الربكات كامل 	 
)ت  األنباري  بن  محّمد  بن  عبدالرّحمن  ين  الدِّ
، مكتبة  الّسامرّايئ  إبراهيم   . : د  577ه(، تحقيق 

املنار - األردن، الطّبعة الثّالثة 1405ه/ 1985م.
يتيمة الدهر للثعالبي - تحقيق محمد محي الدين 	 

1956م،  1375ه/  الثانية  الطبعة  عبدالحميد، 
مطبعة السعادة - القاهرة.

ين 	  الدِّ جالل   - وأنواعها  اللغة  علوم  يف  املزهر 
يوطي) ت 911ه( تحقيق: محّمد أحمد جاد  السُّ

املوىل وزميليه - دار الفكر.

البحوث واملقاالت
فاخوري 	  املحيط-محمود  والقاموس  الصحاح  بني 

العدد77,السنة  –دمشق  العريب  الرتاث  –مجلة 
19,ترشين األول –أوكتوبر1999-جامدى األوىل –

رجب 1420هـ
تاج العروس من جواهر القاموس- د. هاشم طه 	 

شالش )ندوة املعجمية العربية( 1412ه/ 1992م.
دراسة تقنية مقارنةملعاجم الصحاح ولسان العرب 	 

وتاج العروس - بحث الدكتور عيل حلمي موس، 
والسادس  الخامس  العددان  املعجمية،  مجلة 

1989م .
طه 	  د.هاشم  للرازي-  الصحاح  مختار  يف  دراسة 

شالش، مجلة املجمع العلمي العراقي، مجلد 34، 
3، 1983م.

محارضات 	   – وتطورها  العربية  األلفاظ  داللة 
العالية  العربية  الدراسات  معهد  كامل،  مراد  د. 

1963م.
ظاهرة القلب املكاين يف العربية- د. محمد بدوي 	 

املختون، مجلة كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية، العدد 11، سنة1401ه
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الجوهري: نسبة إىل الجوهر، وهو الحجر النفيس   1
أو  بائعه،  عند  لجلوسه  أو  لبيعه  نسب  املعروف، 
أو لجمعه  لحسن خطّه، ونسق حروفه كالجوهر، 
وإحاطته  العرب،  بعلوم  ومعرفته  األدب،  فنون 
بنفائس فرائد اللغة التي مل يصل إليها غريه. إضاءة 
الراموس وإفاضة الناموس عىل إضاءة القاموس 9/2 
اخترصت ترجمته، ومن أرادها مطّولة فلريجع إىل 
كتب الرتاجم: نزهة األلباء ص 252، ومعجم األدباء 
151/6وإنباه الرواة 1/ 229، وشذرات الذهب 3/ 
326و املزهر 1/ 97، وبغية الوعاة 446/1 وإضاءة 
القاموس  إضاءة  عىل  الناموس  وإفاضة  الراموس 
عبد  أحمد  الصحاح،  تهذيب  11ومقدمة   -5/2

الغفور عطّار.
معجم األدباء 152-151/6  2

السبق  قصب  وحائز  العربية،  فارس  بأنه  وصف   3
فيها. انتهت إليه الرئاسة يف النحو وانفرد به. ينظر: 
نزهة األلباء: 209، ومعجم األدباء 18/ 157 و أبو 
التفسري  أمئة  بني  ومكانته  حياته،  الفاريس،  عيل 
الفتاح  عبد  د.  والنحو  القراءات  يف  وآثاره  العربية 

إسامعيل شلبي.ص 134
4  وصف بأنه ال نظري له يف علم العربية، ومل يرشح 
كتاب سيبويه أحد أفضل منه، ولو مل يكن له غريه 

لكفاه فضالً. ينظر: نزهة األلباء ص228
ينظر: نزهة األلباء ص 252, وإنباه الرواة 1/ 229  5

البيشيك األستاذ اإلمام  الرحيم بن محمد  هو عبد   6
معجم  األصويل.ينظر:  الواعظ  األديب  منصور  أبو 
معجم  من  بيشك  رسم  يف  وذكره   ،163  :6 األدباء 
ثم  بالكرس  »بيشك  لفظه:  ما  528فقال  البلدان1/ 
السكون وشني معجمة مفتوحة وكاف، قصبة كورة 
أبو  ينسب  وإليها  نيسابور.....  نواحي  ّمن  خ  ر 
البيشيك، كان من  الرحمن بن محمد  منصور عبد 
أبو  الرياسة والجاللة والعظمة والرثوة، وكان  أهل 
نرص إسامعيل بن حامد الجوهري اللغوي صاحب 

كتاب الصحاح رشيكه بنيسابور«.

معجم األدباء 153/6  7
ينظر: معجم األدباء 6/ 159-158  8

املصدر السابق 6/ 159-158  9
بغية الوعاة 447/1  10

11  ينظر: نزهة األلباء ص 321, واملزهر 1/ 9
اختلف يف ضبط لفظ الّصحاح، فالجاري عىل ألسنة   12
الخطيب  ورّجحه  الفتح،  وينكرون  الكرس،  الناس 
املزهر،  يف  السيوطي  وأقرّه  الفتح،  عىل  التربيزي 
الروايتني  صّحة  الفتح.والحّق  رّجح  من  ومنهم 
املؤلف  عن  يرد  ومل  املعنى،  جهة  من  وثبوتهام 
،وإضاءة   97/1 املزهر  ينظر:  أحدهام.  تخصيص 
الراموس وإفاضة الناموس عىل إضاءة القاموس 8/2

13  مقدمة الصحاح 33/1
املصدر السابق33/1  14

مؤلفات  اعتمد  إمنا  األعراب  يشافه  فلم  القايل  أما   15
الثالث، وينظر عن  من سبقه كام سبق يف الفصل 
التزام األزهري الصحيح مقدمة تهذيب اللغة 40/1, 
وعن التزام ابن فارس الصحيح مقدمة مجمل اللغة 

7/1
معجم األدباء 154/6  16

املزهر 7/1  17
ينظر: إضاءة الراموس وإفاضة الناموس عىل إضاءة   18

القاموس 5/2
إضاءة  عىل  الناموس  وإفاضة  الراموس  إضاءة   19

القاموس 2/
20  الصحاح )بصع( 1186/3, وينظر: املزهر 110/1-

111
نسبهم  يرجع  العدنانيني  أن  املؤرخون عىل  اتّفق    21
)ربيعة ومرض من  وأن  السالم،  عليه  إسامعيل  إىل 
والبطون  القبائل  منهم  تفّرعت  إسامعيل(  ولد 
إىل  مرض  انقسمت  مرض:  األول:  العدنانية.الفرع 
عيالن. قيس   - خندف   - هام:  عظيمني،  قسمني 
قواعد  أكرب  متيم، وهي  منها:  عدة  قبائل  وخندف 
وهذيل،  والرباب،  عديدة،  بطون  العرب.ذات 

الهوامــــــــش
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وكنانة، وقريش.
وقيس عيالن: تفرع منها: ثقيف، وهوازن، وسليم،   

وغطفان، وَغنّي. 
الجزيرة  بني  ما  ديارهم  ربيعة  الثاين:  الفرع  أما   
التي  الحروب  إثر  )ربيعة(  تفرقت  والعراق،وقد 
نشبت بني أبنائها يف أنحاء متفرقة من شبه جزيرة 

العرب.
ومن أشهر قبائل )ربيعة(: أسد ووائلوتغلب.  

القدمية،د.داود  العربية  اللهجات  دراسة  ينظر:   
سلوم ص14, واللهجات يف الكتاب لسيبويه أصواتاً 

وأبنية, صالحة الغنيم ص 63
مقدمة الصحاح33/1  22
معجم األدباء 159/6  23

الصحاح 24/1  24
25  مقدمة القاموس 90/1

املولدص298  26
27  املولد ص300

ينظر عىل سبيل املثال مادة )كدأ( و)كشأ( و)كأل(   28
و)ندأ( )هرأ( و)حسب( 

ينظر: )كتاب العني وموقف علامء اللغة منه حتى   29
نهاية القرن الرابع الهجري( د.محمد جبار املعيبد 
العدد  األردين  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  ص51, 

51، السنة العرشون.
العني200/5  30

)بقم(  مادة  الصحاح:  املثال  سبيل  عىل  ينظر   31
و)مدن(و)أله(.

الصحاح )حقد(   32
ملصدر السابق )رمد(   33

معجم األدباء 62/6  34
املصدر السابق6/ 61و 151/6  35

ينظر: البحث اللغوي عند العرب ص226  36
37  معجم األدباء 63/6
املصدر السابق 63/6  38
املصدر السابق 63/6  39

مقدمة ديوان األدب 1/ 52  40

الرواة 229/1،  إنباه  الدهر 4/ 289, وانظر:  يتيمة   41
واملزهر للسيوطي 98/1

42  معجم األدباء 156-155/6 
مقدمة لسان العرب 1/ 7  43

املصدر السابق 7/1  44
مقدمة القاموس املحيط 41/1   45

كان الوراقون والخطاطون مولعني بانتساخه، وممن   46
الدر  أبو  الدين  أمني  الشهري  الخطاط  بكتبه  عني 
ياقوت بن عبد الله املوصيل املعروف باملليك، )ت: 
األعيان 119/6 من ترجمة  618ه( جاء يف وفيات 
للجوهري  الصحاح(   ( بنقل  مغرًى  »وكان  املذكور 
فكتب منه نسخاً كثرية، كّل نسخة يف مجلد واحد، 
مبائة  تباع  نسخة  وكل  نسخ،  عدة  منها  رأيت 
دينار.....« ومن هذه النسخ واحدة كانت باألزبكية 
مبرص، اتخذها الزبيدي مصدراً من بني مصادره يف 

التاج وذكر ذلك يف مقدمة تاج العروس3/1 فقال 
الرباعة  ذوي  عند  وأعالها  املصنفات  هذه  »فأول   
نرص  أيب  الحجة  لإلمام  الصحاح  كتاب  وأغالها 
أليب  النافعة  التقييدات  هوامشه  وعىل  الجوهري، 
التربيزي ظفرت به يف  محمد بن بري وأيب زكرياء 

خزانة األمري أزبك«.
ينظر: داللة األلفاظ ص 227  47

مقدمة الصحاح –عطار-ص 124  48
إضاءة  عىل  الناموس  وإفاضة  الراموس  إضاءة   49

القاموس 25/2
50  ينظر: مقدمة الصحاح –عطار-ص 122

إنباه الرواة 4/ 178  51
52  معجم األدباء 35-34/18

مقدمة الصحاح_ عبد الغفور عطارص 167  53
54  املعجم العريب، د.حسني نصار2/ 511

ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخرشي،   55
الدكتور فاضل صالح السامرايئ ص155-154

البداية والنهاية 14/ 295 -296  56
397/1،واملعجم  العريب)م8(  الرتاث  تاريخ  ينظر:   57

العريب 2/ 402
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 /2 الظنون  263/18،وكشف  األدباء  معجم  ينظر:   58
1074,ومقدمة الصحاح 158

ينظر: معجم األدباء 14/ 248،وإنباه الرواة 2/ 311،   59
وبغية الوعاة 205/2،وتاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 

398
معجم األدباء 248/14  60

ينظر: معجم األدباء 218/16، وبغية الوعاة 246/2،   61
وكشف الظنون 2/ 1072

ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398  62
معجم األدباء 233/11  63

بغية الوعاة 153/2- 154  64
تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398  65

66  ينظر: إنباه الرواة 124/1
ينظر: تاريخ األدب العريب 262/2  67
تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398  68

إنباه الرواة 335/3, ووفيات األعيان 342/5،وتاريخ   69
الرتاث العريب )م8( 1/ 398

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398  70
71  هو محمد بن عيل بن عمر الجبان، قال عنه ياقوت: 
املعرفة  األعيان،جيّد  الرّي وعلامئها  »أحد حسنات 
باللغة،وكان من ندماء الصاحب بن عبّاد،وله: أبنية 
اللغة«وهو  يف  والشامل  الفصيح،  األفعال,ورشح 
الحروف. معجم  اللغة مصنف عىل  كتاب كبري يف 

األدباء 261/18
72  معجم األدباء 4/ 51-49

ينظر: بغية الوعاة 346/1,وكشف الظنون 1025/2   73
ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398  74

75  التكملة والذيل والصلة 550/6
مقدمة الصحاح ص168  76

77  مقدمة التكملة والذيل والصلة 3/1
ينظر املعجم العريب – د حسني نصار 2/ 403- 407،   78
والبحث اللغوي عند العرب ص252- 253 وتاريخ 

الرتاث العريب )م8( 1/ 401
ينظر: املعجم العريب، د.حسني نصار 2/ 408  79
مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار- ص170  80

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 400  81
كشف الظنون 2/ 1599 – 1600،واملعجم العريب 2:   82

408
تاريخ الرتاث العريب )م8( 403/1  83

البحرين يف  وكتابه مجمع  اللغوي  الصاغاين  ينظر:   84
الكتاب  من  األول  املجلد  وتحقيق  دراسة  اللغة, 

،رسالة دكتوراه.سمري سعيد كجو1/ 316
عنوانه يف مخطوط دار الكتب )8 ل تيمور( )التنبيه   85
واإلفصاح عام وقع يف الصحاح( ، و يف كشف الظنون 
الوهم يف  من  وقع  واإليضاح عام  التنبيه   )94  :4(

كتاب الصحاح.
كشف الظنون94/4  86
إنباه الرواة2/ 111  87

ينظر: البحث اللغوي عند العرب ص 134 - 252  88
89  ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 403،واملعجم 

العريب 2/ 518 
الوعاة   األدباء175/15،وبغية  معجم  ينظر:   90
له  يذكر  ومل   ،1072/2 الظنون  212/2،وكشف 
سزكني مخطوطا تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 402

ينظر: كشف الظنون1072/2،و تاريخ الرتاث العريب   91
)م8( 1/ 402

كشف الظنون2/ 1072  92
تاريخ الرتاث العريب 1/ 403  93

94  كشف الظنون 2/ 1072
مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار-ص201-200  95

96  بغية الوعاة 194/1,وكشف الظنون 2/ 1072
بغية الوعاة 1/ 84  97

الرتاث  تاريخ  و   ,1072  /2 الظنون  كشف  ينظر:   98
العريب )م8( 1/ 411

99  مقدمة مختار الصحاح ص6
100 ينظر: تاريخ الرتاث العريب)م8( 1/ 411

101 األعالم316/2
102تاريخ الرتاث العريب )م8( 410/1

103 كشف الظنون 2/ 1073
العريب  الرتاث  العريب 1/ 252،وتاريخ  األدب  104 تاريخ 

–)م8( 415/1
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105  كشف الظنون 2/ 1073
106  تاريخ الرتاث العريب )م8( 2/ 412

107   ويف خزانة األدب: )أربعة عرش نقالً يف الخزانة(
108 كشف الظنون2/ 1073

109  تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 412
110 تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 412

111  كشف الظنون 303/6
112 األعالم 88/6

113  ينظر: تاريخ الرتاث العريب  )م8( 412/1- 413

114 مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار-ص180
115  املصدر السابق ص181

116 تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 413
117  تاريخ األدب العريب 1/ 252

118 2/ 1037 وانظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 415
119 ينظر: تاريخ األدب العريب 262/2

120 املصدر السابق 2/ 262
121 تاريخ الرتاث العريب)م8( 1/ 415
122 ينظر: تاريخ األدب العريب2/ 262

123  ينظر: هدية العارفني 345/6
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ملخص البحث:

يتميز الخطاب املرسحي بسامت فنية متيزه عن 
باقي األنواع األدبية مام ينعكس عىل الخصائص 
ومن  وتداوليا،  دالليا  املرسحية  للجملة  الرتكيبية 
حول  الشخصيات  بني  الحوار  دور  بروز  ذلك 
طريف  من  كل  يتمسك  حيث  ما؛  فكرية  قضية 
الحوار مبا يناسب أيديولوجيته وفلسفته؛ فيعرض 
تتقابل  ثم  آراءه يف صورة وحدات داللية، ومن 
للمتلقي  تتكشف  حتى  بينهام،  واملعاين  األفكار 
يستخدم  وعادة  للخطاب،  الخفية  الدوافع 
املرسحية،  أقسام  داخل  التقنية  هذه  الكاتب 
املجموعة  من  مختلفة  رسدية  أماكن  يف  أو 
األصوات  أحد  الستاملة  محاولة  يف  املرسحية؛ 
املعارضة، وبناء جسور تواصل فيام بينهام ومن 
عرب  نظرها  وجهة  وتغيري  أفكارها،  ترويض  ثم 
املبنية  املنطقية،  والروابط  الحجاجية  السالمل 
عىل مقدمات وأدلة ونتائج، باإلضافة إىل وسائل 
مسلامت  عىل  تقوم  التي  االستداللية  القياس 
تعدد  إىل  تؤدي  ومنطقية؛  وبنائية،  وصفية 
كونه  املتلقي  عىل  وانعكاسها  الحوار  مستويات 
الحجاج،  هذا  نتيجة  فيستنبط  تداوليا؛  خطابا 

ويكوِّن رؤية مستقلة بعيدا عن حدود الرسد.

هو  ما  مع  فني  جاميل  هو  ما  يتداخل  وبذلك 
املرسحية  األصوات  خالل  من  فكري،  حجاجي 
وتحاول  واأليديولوجية،  الفكرية  الرؤى  متنوعة 
هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: ما مدى 
انعكاس حجاج األصوات املرسحية عىل الخصائص 
وكيف  وتداوال؟  وداللة  تركيبا  للمرسحية  الفنية 
لسان  عىل  الفلسفية  األفكار  الكاتب  يقدم 
الشخصيات املرسحية؟ ما دور التقابل الداليل يف 
للخطاب؟  املتعارضة  املعجمية  الوحدات  متثيل 
الحجاجية  األصوات  عىل  ذلك  تطبيق  ثم  ومن 
يف مجموعة الجثة صفر للكاتب السعودي »فهد 
ردة الحاريث«، حيث تتميز هذه املجموعة بتنوع 
فلسفية  قضايا  ومناقشة  اإلقناعي،  الحوار  صور 
يف  اإلنسان  مصري  حول  عنها  مسكوت  وفكرية 
الحواجز  من  الفكاك  ومحاولة  العوملة،  عرص 
واالنتصار  وسياسيا،  اجتامعيا  املفروضة  والقيود 
توظيف  عرب  املعارص،  واالغرتاب  العزلة  عىل 
السينوغرافيا  ومنها:  برباعة  املرسحية  العنارص 
وانفتاح الفضاء املرسحي، وتالش حدود القالب 

األديب.

الكلامت الدالة:

الحجاجي،  السلم  املرسحية،  األصوات  حجاج 

مجموعة  حجاج األصوات المسرحية: 
»الجثة صفر« نموذًجا

د. انتصار عبد العزيز منير 
كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية 
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الجثة  املنطقية،  الروابط  الحجاج،  مستويات 
صفر، فهد ردة الحاريث، سلطة املوضوع وتفاعل 

املتكلم، فاعلية القياس املنطقي.

فاعلية الدور التداويل للخطاب املرسحي:

املنظور  من  اإلنسانية  اللغة  وظائف  إىل  بالنظر 
االجتامعي  الدور  تؤدي  فإنها  للخطاب  التداويل 
املأمول منها تفاعليا ومعلوماتيا، فتنقل املعلومات 
وتصل  للخطاب  اللغوي  االستعامل  خالل  من 
الرسالة من املُرِسل إىل املُستقِبل، ومن ثم تؤدي 
خالل  من  املجتمع  ثقافة  تطوير  يف  بارزا  دورا 
الوظيفة  أما  املتداولة،  املعلومات  ونقل  حفظ 
بني  االجتامعي  االرتباط  فتقيم وشائج  التفاعلية 
السياقات  بعض  فيها  وتتحكم  املجتمع،  أفراد 
ومقاصده،  حدوده  لتجاوز  متتد  أن  إىل  اللغوية 
مرسل  يقصده  الذي  والهدف  القصد  بحسب 

الخطاب.

وتربز أهمية ُمرسل الخطاب من خالل استخدامه 
الخطاب  هدف  تخدم  التي  الخطابية  لآلليات 
خططا  فيستخدم  مثال-  اإلقناعي  -كالهدف 
متكنه من تحقيق مقاصد التعبري وتوصيل رسالة 
ما  -منها  متعددة  لغوية  أنساق  الخطاب، وهي 
أدوات  وباستخدام  العاطفة-  أو  العقل  يخاطب 
الذهني  التفكري  تطبيق  عىل  تعينه  تداولية 
النظري إلنجاز لغوي يحقق رسالة الخطاب، كام 
ال ميكن إغفال دور ُمستقِبل الخطاب يف عملية 
وبذلك  وسياقه،  الخطاب  مقصد  وفهم  التأويل، 
لتحقيق  اللغة  استعامل  من  الهدف  يكتمل 
الشكيل  املستوى  تتجاوز  التي  الخطاب  أهداف 

والرتكيبي.

تقابل األصوات املرسحية:

حيث يقوم الكاتب بجمع مجموعة من األصوات 
املرسحية متنوعة الرؤى الفكرية واأليديولوجية، 
فيجعلها تعرض آراءها يف صورة وحدتني دالليتني 
بينهام، حتى  املعاين  تتقابل  ثم  األقل، ومن  عىل 
ما،  لفكرة  الخفية  الدوافع  للمتلقي  تتكشف 
داخل  الظاهرة  هذه  الكاتب  يستخدم  وعادة 
أقسام املرسحية، أو يف أماكن رسدية مختلفة من 

املجموعة املرسحية.

ومن ثم تتعدد أمناط التقابل الداليل بني الوحدات 
كالخري  واملفردات  الجمل  خالل  من  املوضوعية 
والرش، والحياة واملوت؛ لتُمثِّل وحدات معجمية 
عىل  تقوم  بالغية  ظواهر  شكل  يف  متعارضة 
الرتكيبي  التصنيف  لنفس  املتوازية  املورفيامت 
سلم  عىل  تقوم  كام  املرسحية،  للجملة  النحوي 
خالل  من  للجملة،  النحوي  للرتكيب  تصاعدي 
املعجمية؛  للوحدات  متقابلة  أزواج  استخدام 
الخطاب  تناغم  إىل  الظاهرة  هذه  وتؤدي 
الواحدة،  الداللية  الوحدات  وانسجام  املرسحي، 

كأساس لعرض اآلراء املختلفة.

يف  الخطاب  طرفا  يشرتك  أن  بالرضورة  ليس 
ذلك  إىل  وما  واأليديولوجية  املعرفية  قدراتهام 
التفاوت  وهذا  الخطاب،  تداول  يف  يتحكم  مام 
البرش  بني  التنوع  لطبيعة  يرجع  الطرفني  بني 
إىل  يتحول  ثم  الرصاع ومن  نوعا من  مام يخلق 
وهذا  بينهام،  فيام  وحجاجي  إقناعي  خطاب 
التوجه قديم قدم اإلنسان، ولذلك تعددت آلياته 

اللغوية والبالغية بني مستخدمني كل لغة.

من  آلية  بوصفه  املرسحي  الخطاب  مييز  وما 
املرسحية  األصوات  استاملة  محاولة  هو  التعبري 
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املتحدثة من خالل ترويض األفكار وبناء جسور 
تواصل فيام بينها، ومن ثم تغيري وجهة نظر اآلخر 
كون الخطاب املرسحي يتميز مبخاطبة العقل من 
خالل عرض أفكار األصوات املتحاورة، وتطبيقها 
خطاب  األساس  يف  فهو  املرسح،  خشبة  عىل 
عىل  كبرية  بدرجة  يعتمد  ال  تداويل  تجسيدي 
الخيال؛ فيستخدم لغة مكثَّفة الداللة، ومشحونة 
بينها،  فيام  تتصارع  وأيديولوجية  فكرية  بطاقة 
الحجاج،  هذا  خالصة  املتلقي  يستنبط  ثم  ومن 

ويكون رؤية مستقلة بعيدا عن حدود الرسد.

املاضية  السنوات  يف  السعودي  املرسح  ونجد 
بينه  حالت  التي  املعوقات  عىل  انترص  قد 
والجمهور من خالل إسهامات جمعية املرسحيني 
ترعى  التي  املؤسسات  من  وغريها  السعوديني 
جمعية  نجد  اإلحساء  منطقة  ففي  املرسح 
التي  الشباب  رعاية  ومكتب  والفنون  الثقافة 
وجامعة  الكالسيكية،  النصوص  إحياء  حاولت 
للمرسح،  قسام  خصصت  التي  سعود  امللك 
وجمعية  جدة،  يف  العزيز  عبد  امللك  وجامعة 
التي  الطائف  وكذا  الدمام  يف  والفنون  الثقافة 
مع  والتواصل  املرسحي  للتجريب  ورشة  أنشأت 
اإلسهامات  هذه  وامتدت  العاملي)1*(،  املرسح 
حتى وصلنا إىل موسم الرياض الثقايف، مام أثرى 
الساحة األدبية السعودية خاصة والعربية عامة؛ 
وقد  الدرامية،  التجريبية  للامدة  دعام  فقدمت 
لتناسب  مادتهم  تطويع  املرسح  كُتَّاب  حاول 
الرتاثية  الخصوصية  ومعالجة  االجتامعية،  البيئة 
الكتاب  هؤالء  ومن  والعاملية،  املحلية  للثقافة 
املرسح  عراب  الحاريث«  ردة  »فهد  األستاذ  نجد 
إثراء املرسح،  بارز يف  السعودي، ملا له من دور 
كتاباته  اآلن، وقد متيزت  عام 1990م حتى  منذ 

إخراجية؛  وخلفية  تجسيدية  درامية  بخاصية 
من  املرسح،  عىل  لِتُمثل  كُتبت  نصوص  وكأنها 
خالل اعتامدها عىل مشهدية الصورة، والتعبريات 
اإلبداعية،  نصوصه  وسينوغرافيا  الجسدية، 
والنصوص الشارحة للمشاهد، وقد وجهت هذه 
العنارص الخطاب املرسحي نحو تفاعل األصوات 
للمتلقي  فقدمت  حجاجها،  وتأكيد  املتحاورة 
اجتامعية  قضايا  يناقش  واقعيا  إنسانيا  مرسحا 
معارصة يف نص مشحون بالداللة، وذلك للتعبري 
ليس  املعارص،  للمثقف  التهميش  أشكال  عن 
عن  شاذا  منوذجا  واعتباره  بل  تهميشه  فقط 
تقاليد املجتمع، وتجاوز سلطة النموذج املفروض 
عليه االقتداء به، من خالل إطالق حرية التفكري 
لعقله والتدبر يف مظاهر الكون التي تفرض عليه 

التأمل واإلبداع.

للكاتب  املرسحي  النص  جاملية  جاءت  هنا  من 
فهد الحاريث حيث يتفرع إىل عدة دوائر تشتبك 
كل منها مع سلطة النموذج عىل مستوى الكتابة 
تؤجج  وبالتايل  واملعالجة،  واملوضوعاتية،  الفنية 
الرصاع الدرامي بفعل األفكار التي يطرحها عىل 
املرسحية  األصوات  خطاب  من  جاعال  املتلقي 
بتعبري  املضاعف  التأويل  عىل  مفتوحا  خطابا 
تداولية  سامت  من  تحققه  مبا  إيكو«  »أمربتو 

ناتجة من اسرتاتيجيات حجاجها.

عالقة  بناء  إىل  الحاريث  املرسح  خطاب  ويسعى 
وتحريك  فيه  التأثري  بهدف  املتلقي  مع  مشاركة 
إقناعه  محاولة  ثم  الحياد،  منطقة  إىل  اعتقاده 
برأي آخر ال يتبناه، وهو ما مينح الخطاب خاصية 
القصدية، والتأثري يف املتلقي، انطالقا من الفكرة 
حيث  التأثري«  بقصد  نتكلم  »إننا  مؤداها  التي 
يقول آن روبول: »إننا حني نتكلم فنحن نسعى 
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من جهة إىل حمل املخاطب عىل أن يتقاسم آراءنا 
أو التمثيالت املتعلقة مبوضوع معني، ونسعى من 
جهة أخرى إىل حمل اآلخرين عىل االقتداء بأكرب 

عدد ممكن من آرائنا«)2( كام يف النص التايل: 
رجل األمن: أنت تعال هنا.	 
ممثل 2: ماذا تريد؟	 
رجل األمن: ستخضع لالستجواب!	 
ممثل 2: أنا!	 
بشهادة 	  ثبت  لقد  أنت  نعم  األمن:  رجل 

الشهود أنك مررت من هنا وال بد أن متلك 
معلومات عن هذه الجثة.

عالقة 	  يل  وليس  هنا،  من  أمر  مل   :2 ممثل 
باملوضوع.

ممثل 1: بل مر يا سيدي، وترحم عىل امليت 	 
وغادر.

رجل األمن: هل تعرفه حتى ترتحم عليه؟	 
ليس 	  لألموات جميعا،  الرحمة  ال،   :2 ممثل 

رشطا أن نرتحم فقط عىل من نعرف.

من خالل الحوار السابق حاول املمثل )2( إنكار 
معرفته بالجثة املجهولة يف بداية األمر حتى شهد 
ضده املمثل )1( بأنه مر من أمام الجثة وترحم 
عليها، األمر الذي برره املتهم بأنه جائز ومقبول 
لطريف الخالف وقد وافقه فيه رجل األمن وبهذا 
محايدة  منطقة  عىل  البناء   )2( املمثل  حاول 

متفق عليها.

املبدع  يجد  اإلبداعية  النصوص  يف  واملتأمل 
متلٍق  وجود  دامئا  يفرتض  وإمنا  لذاته،  يؤلف  ال 
يستوعب هذه الرسالة، سواء شهد املتلقي عملية 
إنتاج العمل، أو افرُْتِض وجوده يف أزمنة الحقة، 
وتفاعله مع الرسالة، وهذا التفاعل هو املقصود 
من العملية اإلقناعية تواصال وتأثريا؛ وتحتاج هذه 

يسمى:  للخطاب  محدد  هدف  وجود  النتائج 
“القصدية” أو الغاية التي كُتب من أجلها النص، 
املتلقي وتدحض فكرته يف حالة وجود  لتؤثر يف 
تعتمد  العقلية  اإلبداعية  الكتابة  تعارض، وهذه 
الحجاج،  رضوب  من  إقناعية  اسرتاتيجيات  عىل 
تتضافر مستخدمة املنطق والرباهني العقلية، كام 

تُكتب بلغة واقعية إىل حد كبري.

مبراحل  املحاور  مير  الحجاجية  النصوص  ويف   
منطقية للوصول إىل إقناع املتلقي، منها، أوال: بناء 
الثقة من خالل الخروج من الجدل الدائر حول 
املنطقي  األسلوب  باستخدام  والكذب  الصدق 
مشرتكة  روابط  بناء  وثانيا:  املحاورة،  ملوضوع 
ويسمى  عليها  املتفق  واملعتقدات  األفكار  من 
الحجة  قوة  استخدام  وثالثا:  بالحياد صفر،  ذلك 
املنطقية يف دحض ما يتبناه اآلخر من أفكار، ومن 
ثم الوصول إىل اتفاق حول وجهة النظر الجديدة.

 الدراسات السابقة:

املرسحي  بالنص  ُعنيت  التي  الدراسات  تتعدد 
التي  الدراسات  تتعدد  كام  وتحلياًل،  درًسا 
اهتمت بآليات الحجاج واسرتاتيجياته وتطبيقاته 
ندره  نجد  ولكننا  ورسدية،  شعرية  نصوص  عىل 
النظرية  بتطبيق  اهتمت  التي  الدراسات  يف 
الحجاجية عىل الخطاب املرسحي نظريا وتطبيقيا، 
وهو ما دفعني لكتابة هذا البحث، حيث يعتمد 
إلقناع  الهادف  الحجاج  عىل  أساسه  يف  املرسح 
األصوات  رصاع  خالل  من  فيه  والتأثري  املتلقي، 
الدرامية التي متثل بؤرة اهتامم النص املرسحي، 

ومن هذه الدراسات:
الحجاج أطره ومنطلقاته من خالل مصنف 	 

لربملان  الجديدة  الخطابة  الحجاج،  يف 
وتيتيكاه، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج 
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اليوم،  إىل  أرسطو  من  الغربية  التقاليد  يف 
اآلداب  جامعة  صمود،  حامدي  إرشاف: 
اآلداب،  كلية  اإلنسانية،  والعلوم  والفنون 

منوبة، تونس، د.ت.
الدراسات 	  خالل  من  الحجاجية  النظرية 

البالغية واملنطقية واللسانية، محمد طروس، 
دار الثقافة، املغرب، 2005م.

النظرية 	  ضوء  يف  املرسحي  الخطاب  تحليل 
االختالف،  منشورات  بلخري،  عمر  التداولية، 

الجزائر، 2003م

الحجاج يف الدراس اللغوي:

العربية  الدراسات  يف  الحجاج  مبحث  نال 
»الجاحظ«  ومنهم:  اللغة  علامء  أقطاب  بعناية 
أن  البالغة، ذلك  آلة  اجتامع  »أول  حيث جعله: 
الجوارح،  ساكن  الجأش،  رابط  الخطيب  يكون 
األمة  سيد  يكلم  ال  اللفظ،  متخري  اللحظ،  قليل 
فضل  قواه  يف  ويكون  السوقة،  بكالم  امللوك  وال 
الترصف يف كل طبقة«)3(  يوجه الجاحظ يف هذا 
املفردات  اختيار  برضورة  الخطباء  عناية  النص 
املقام  شكل  حيث  من  طبقة،  لكل  املناسبة 
وهيئته، حتى يراعي مقامات البالغة العربية فقد 
عد الجاحظ الحجاج جامع البالغة فقال: »جامع 
الفرصة  موضع  ومعرفة  الحجة  برص  البالغة 
كان  وإذا  عنها  كناية  إىل  بها  اإلفصاح  تدع  أن 
عنها  اإلرضاب  كان  ورمبا  طريقة  أوعر  اإلفصاح 
وبذلك  بالظفر«)4(  وأحق  الدرك  يف  أبلغ  فصحا 
أعىل من مكانة الفصاحة يف تأويل الخطاب، أما 
اتسع  فقد  الحديث  اللغوي  الدرس  يف  الحجاج 
بالنظرية  لحق  الذي  التطور  حسب  مفهومه 
؛فتميزت  أوكسفورد  مدرسة  علامء  أيدي  عىل 
دراساتهم بدمج دور اللغة واملنطق وعلم الكالم، 

لتأسيس توجه تداويل يراعي كل منهم باإلضافة 
وَعرَّف  اجتامعيا)5(،  الخطاب  تلقي  لعوامل 
الحجاج  موضوع  »إن  بقوله:  الحجاج  »بريملان« 
أن  شأنها  من  التي  الخطاب  تقنيات  درس  هو 
تؤدي باألذهان إىل التسليم، مبا يعرض عليها من 
أطروحات أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم«)6(، 
واختلفت نظرة »ديكرو« ملفهوم الحجاج حيث 
من  والناتج  منه  املأمول  التداويل  بالبعد  اهتم 
حسب  الحجاجي  والرتابط  املنطقي  االستدالل 
قوله: »ينطلق الحجاج من تأكيد األبعاد التداولية 
اليومية،  التواصلية  اللغة  يف  الكامنة  والداللية 
معناها  يف  اللغة  باعتبار  اإلبداعية،  اللغة  وكذا 
العام قيد يضبط نسق ترتيب األقوال وترابطها، 
االستدالل  قواعد  إىل  يستند  الذي  الرتابط  وهذا 
يف  مسجل  ألنه  حجاجي؛  ترابط  وإمنا  املنطقي 
وجهة  القول  توجه  عالقات  بصفة  اللغة  أبنية 

دون أخرى، وتفرض ربطه بقول دون آخر«)7(.

الخطابة  عن  يختلف  للحجاج  الحايل  واملفهوم 
التلقي،  دائرة  اتساع  حيث  من  األرسطية 
واستعامل اللغة بهدف تأثريي إقناعي، بدال من 
ويعود  ومعلوم،  محدد  ملتلٍق  الخطاب  توجيه 
أمثال:  الغربيني  الباحثني  بعض  إىل  التطور  هذا 
 Mich“ مايري  وميشال   ،»Perelman« بريملان 
الباحثني  “Ducrot«وبعض  وديكرو   ،»Meyer
أبو بكر  الرحمن«، و »  أمثال: »طه عبد  العرب 

العزاوي«، و«محمد العمري«.

صفر  »الجثة  مجموعة  خصوصية 
»املرسحية)8(:

مرسحيات  سبع  من  املجموعة  تتكون   
تفاصيل  تغادر،  ال  املحطة  صفر،  )الجثة  هي: 
السطر،  بنات، تشابك، نقطة آخر  الغياب، سكر 
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املرسحيات  هذه  وتشرتك  يشرتيك(  مني  ورد  يا 
العوملة  عرص  يف  املقهور  اإلنسان  موضوعات  يف 
لوجود  تحول  حتى  وجوده  عىل  قضت  التي 
ولذلك  فقط،  صوت  مجرد  يف  ينحرص  فزيايئ 
اسم:  املرسحيات  شخصيات  عىل  الكاتب  أطلق 
باإلضافة   )3( واملمثل   )2( واملمثل   )1( املمثل 
مرسحية  يف  ونوال(  )كريم  حقيقية:  ألسامء 
تفاصيل الغياب، وهذه إشارة لعدم قيمة تحديد 
عىل  واقتصارها  االعتبارية  اإلنسانية  الشخصية 
اإلنسان  رتبة  منها  نُزعت  وجثة  »ممثل«  هيئة 
ومكانته باإلضافة لقيمته، كام عمم الكاتب ذلك 
عىل األحياء من املمثلني فلم يطلق عليهم أسامًء 

تعطيهم صبغة دينية أو أيديولوجية، أو ِعرقية.

عنارص اإلقناع يف الخطاب املرسحي:

بينها  فيام  املرسحي  الخطاب  عنارص  تتفاعل 
واقعية يسهل تجسيدها  أحداثا  للمتلقي  لتقدم 
الخطاب  أشكال  باختالف  املرسح،  خشبة  عىل 
ومن  منطوقا،  أو  أو مسموعا  مكتوبا  كان  سواء 
ثم يشرتك طريف التواصل )املرسل واملستقبل( يف 
إنتاج واستقبال رسالة الخطاب واالقتناع مبا ورد 
يف  املعرفية  سلطته  الكاتب  يستغل  حيث  فيه، 
استنطاق املمثلني وتفاعلهم، ويعكس ذلك قدرة 
بتنويعاته  الحجاجي  الحوار  بناء  عىل  الكاتب 
أن  يعلم  إنسان  »فكل  واملعجمية  املوضوعية 
وُمخاطَب  ُمخاِطب،  وجود  يفرض  الخطاب 

وانتباه املخاطَب«)9(.

سلطة الذات:

خالل  من  اللغوية  سلطته  املتكلم  يفرض 
وحجج  واصطالحية  لغوية  تعبريات  استخدامه 
سبيل  يف  رسالته  إبالغ  عىل  تُعينه  منطقية 

يناسب قدرة  ما  يختار  أنه  املَُخاطب، كام  إقناع 
وتوجيه  وجوده  بافرتاض  االستيعابية  املَُخاطب 
الخطاب إليه، كام تحتاج هذه العملية التواصلية 
إىل تهيئة بيئة من الصدق بني طريف الخطاب، كام 

يف املثال التايل:
»الحارس: تحمل حقيبة! أين تخفيها؟	 
ولكنك 	  هنا  هي  ها  أُخفيها،  مل  املمثل: 

أربكتني بحيث نسيتها.
الحارس: رمبا كان بها ما نريد وما نبحث عنه 	 

أحرضها إىل هنا...
التفتيش يتفحص بها 	   )يُخرج الحارس عصا 

الحقيبة... ويلقي ما بها يف الهواء ليلتقطها(
الحارس: قميص متسخ، كرافتة، ثوب، مالبس 	 

داخلية.
ما 	  وفق  الحقيبة  محتويات  الحارس  )يعدد 

الطعام  كيس  عىل  ويبقي  املخرج  يحدده 
وقنينة املاء بيده(

الحارس: حصلت عىل ما تريد ولكن ستبقى 	 
هذه لدينا.

املمثل: ال، إنها يل مليك ال ميكن أن تستويل 	 
عليها.

الحارس: كانت ملكك ولكن متت مصادرتها، 	 
أصبحت ملكنا نحن اآلن.

املمثل: أريد حقي يف الطعام واملاء.	 
الحارس: عندما تعرتف«)10(.	 

املُخاطَب، من  الذات سلطتها عىل  هكذا متارس 
اآلدمية:  املَخاطب  حقوق  ألبسط  سلبها  خالل 
تُظهر  كام  والخصوصية،  والرشاب،  كالطعام، 
الطريقة  بحسب  الخطاب  توجيه  عىل  قدرتها 
باستخدام ضامئر  الفكري؛  توجهها  تناسب  التي 
امللكية )ستبقى هذه لدينا( والحديث عن الذات 
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وتفعيل  نحن(،  ملكنا  )أصبحت  الجمع  بصيغة 
والظنون  التهم  بإلقاء  للخطاب  النفيس  الجانب 
نحو املَخاطب، ومحاولة إبعاد الجانب املنطقي 
الفائدة  تستثمر  وبذلك  الحوار،  عن  العقيل 
للخطاب،  والنفسية  املنطقية  للناحية  الداللية 
التي تحتمل التربير وتقديم االحتامالت املتعددة.

قدرة  للخطاب  السياقية  املعطيات  توضح  كام 
املتكلم عىل استخدام سلطته يف توجيه الكفايات 
إقناع  نحو  والحجاجية،  واملعرفية،  اللغوية، 
املخاطب عىل اختالف أنواعه كقارئ أو مشاهد، 
واستخدام سلطته نحو تكييف الخطاب ليناسب 
العرض املرسحي، خاصة وأن األستاذ فهد الحاريث 
املرسحية،  املشاهد  استخدام سينوغرافيا  يحسن 
دور  تلعب  التي  الشارحة  النصوص  خالل  من 
خشبة  عىل  املرسحيات  هذه  لتنفيذ  املرشد 
املرسح، كام ذكر الكاتب عبارة “املخرج” رصاحة 
يف قوله: »وفق ما يحدده املخرج« وبذيك  هذه 
لتعرض عىل خشبة املرسح، ال  كُتبت   النصوص 
ويؤكد  الرسدية،  النصوص  رهن  حبيسة  لتبقى 
الكاتب لقب »املمثلون« عىل  أيضا إطالق  ذلك 
النص  املتكلمون يف  الشخصيات املرسحية، وهم 
هو  املرسحية  يف  املُرسل  »إن  الكاتب  عن  نيابة 
املؤلف واملخرج املرسحي، وهم أيضا املمثلني«)11( 

كام يف النص التايل:

ملاذا  هنا،  غريكن  أحد  يحرض  مل  القطار  »صوت 
تبدو املحطة خالية إال منا؟

ممثلة3: سؤال مرشوع ومفزع املحطة ال يبدو فيها 
ونداءات  القطارات  وأصوات  الركاب؟  أين  غرينا 

الباعة العابرين... قد أرصخ أرصخأرصخ؟

املمثلتان،  خلفها  فرتكض  تركض  ثم  )تتحرك 
يجمعانها لهام، حتى يهدأ نبضها ثم تنفك عنهام 

بعيدا(

من  نقرتب  أال  يجب  عني،  ابتعدوا   :3 ممثلة 
أنفسنا بهذا الشكل، نحن غرباء َعنَّا«)12(.

إفهام  عىل  املرسحي  الخطاب  حجاج  يقوم 
مرسحية  ففي  إقناعهم،  ثم  أوال  املتحاورين 
فتيات  ثالث  بني  األحداث  تدور  بنات«  »سكر 
منهن  كل  تقوم  ثم  القطار،  حضور  تنتظرن 
معا،  حلها  ويحاولن  الخاصة  مشكلتها  بعرض 
وبهذه التقنية بقوم الكاتب بعرض مجموعة من 
القضايا النسوية، واآلراء املعارضة لها -من خالل 
خروجها  قبل  أوال  املتحاورة  النسائية  األصوات 
للمتلقي عامة، ويحاول تفنيدها من خالل إفهام 
الشخصيات املرسحية )النسائية( لطبيعة املشكلة 
التي تؤرقها، ثم ينتقل الكاتب إىل مرحلة اإلقناع 
والحجاج، وينعكس كل ذلك عىل املتلقي املشارك 
يف إنتاج النص فيفهم القضايا النسوية املطروحة، 
ثم يقتنع بها وبحججها املنطقية املستخدمة يف 

سلمها الحجاجي، وميثل ذلك النص التايل:  
املحطة 	  يف  أحد  ينتظرين  لن   :3 »ممثلة 

يف  نتسىل  دعونا  أنا،  لهم  سأذهب  القادمة 
أحب  الحيك،  فعل  أحب  الرحلة،  انتظار 

سامع القصص الناس.
الناس 	  قصص  له،  مربر  ال  فضول   :1 ممثلة 

حقائب مقفلة فدعيها كام هي.
قطع 	  ملجرد  حيك  نتسىل،  نحن   :2 ممثلة 

الوقت برثثرة املباح.
ممثلة 3: سنعمل قرعة، من منا تبدأ بالحيك.	 
ممثلة 1: لن أكون معكن.	 

عليه،  وتتمدد  مقعدها  نحو   1 ممثلة  )تنرصف 
بينام تجري املمثلتان القرعة، وتشري إىل املمثلة 1 

أن القرعة وقعت عليها...(
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أمامه، 	  ضعفي  أكره  كنت  دوما   :1 ممثلة 
فكرة أن أكون ضعيفة أمام الرجل تصيبني 

الجنون.
ممثلة 2: هنالك رجل...	 
ثار 	  أمامه  بضعفي  شعرت  كلام   :1 ممثلة 

بركاين... واخرتعت أسباب الغياب..
حتى 	  الغياب  من  حالة  الرجل   :2 ممثلة 

يف  حتى  الحضور  من  وحالة  الحضور،  يف 
الغياب...

صنعه 	  رصاع  الحضارات  رصاع   :1 ممثلة 
الرجل ليقيض عىل حضارة األنثى فقىض عىل 

حضارته«)13(.

يف  الكاتب  طريقة  السابق  النص  يوضح   
لسان  عىل  املتلقي  إىل  املبارش  الحديث  توجيه 
وآراءهن  تعليقاتهن  بإضافة  الشخصيات، 
املختلفة، حول الحضور الرمزي للرجل يف حياتهن، 
املتلقي  يجذب  حتى  بينهن؛  فيام  التباين  ويبني 
مبراحل  فيمر  الشخصيات  أحد  رؤية  تبني  إىل 
السلم الحجاجي بتحييده أوال، ثم بإدخاله ضمن 
عن  الشخصيات  مع  فيبحث  اإلقناعية،  العملية 
بفكرته  لالنتصار  املنطقية  والحلول  الفرضيات 
توضيح  يف  سلطتها  املتكلمة  الذات  وتستخدم 
وتعد  املتلقي،  إلقناع  متهيدا  وتفسريه  ما  أمر 
املتلقي  جذب  وسائل  أفضل  من  الطريقة  هذه 

والتحكم يف أفق توقعه. 

استجابة املتلقي لرسالة الخطاب:

املوجهة  اللغوية  الرسالة  بتفكيك  املتلقي  يقوم 
للغة،  التواصلية  الوظيفة  استكامل  بقصد  إليه 
الدور  ويستكمل  الخطاب  إنتاج  يف  فيشارك 
اإليجايب له، مبشاركته يف إنتاج الخطاب من خالل 
فيام  معه  والتفاعل  رسالته،  توقع  يف  املساهمة 

القدرة  السلبي »إن  أو  اإليجايب  بالجانب  يتعلق 
عىل الحجاج الجيد، والقدرة عىل اإلقناع، تقتيض 
تتوجه  التي  الذات  يحرك  أن  ميكن  مبا  املعرفة 
إليها بالخطاب أي معرفة ما يحركها«)14( كام يف 
مرسحية »تشابك« يبدأ الكاتب املرسحية بقوله: 
وانقسمت  النفس  هذه  تشظت  البداية  »يف 
يف  وتناقشها  بعضا  بعضها  تجادل  وأصبحت 
تكوينها ومشكالتها وترصفاتها، لذا كان يجب أن 
يجتمعا هنا لتصفية العالق بينهام... كام يف النص 

التايل:
ممثل 1: كنت أعرف أين سأجدك هنا!	 
ممثل 2: لديَّ إحساس بذلك!	 
ممثل 1: مل نرحل من يوم خرجنا!	 
ممثل 2: مل نرحل من يوم رحلنا!	 
ممثل 1: كانت أسئلة املاء تطارنا.	 
يدفع 	  نتدافع  الرمال  مثل  نتحرك   :2 ممثل 

بعضنا بعضا نتشكل من جديد لكننا نصبح 
نحن.

ممثل 1: وصلَت قلبي هنا فامذا وجدت؟	 
ممثل 2: طعم الطني، ماء يختلط برمل)15(.	 

نجد يف الحوار السابق ثالث مستويات من التلقي 
الشخصيات  يف  يتمثل  الخطاب  داخل  أولهام 
باألساس  هي  التي  الخطاب،  داخل  املتحاورة 
حوار داخيل بني اإلنسان ونفسه وبالتحديد بني 
منهام  كل  يعرض  حيث  وروحه،  اإلنسان  جسد 
 )2( املمثل  إىل  املمثل)1(  من  الفزيائية  صفاته 
واملستوى الثاين من التلقي يقع خارج الخطاب، 
للنص  القارئ  أو  للمرسحية  املشاهد  كالجمهور 
خالل  من  ينبع  املتلقي  يستقبله  وما  املرسحي، 
من  استقبلها  التي  الوظيفية  واألساليب  الجمل 
الخطاب وتقوم مبحاولة إقناعه وحثه عىل التفكري 
يف الحجج والرباهني الواردة يف الخطاب، وهناك 
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حينام  يحدث  قد  التلقي  من  ثالث  مستوى 
املرسحي   للخطاب  أو مشاهدان  قارئان  يتناقش 
يف  الواردة  والحجج  األساليب  ويستخدمان 
الخطاب ويَُدعِّاَمَها مبا يناسب ثقافتهام، من أجل 
-إىل آخر  الخطاب  والتأثري؛ وهذا  الداللة  توجيه 
استاملة  إىل  مستوياته  بكافة  يسعى  املرسحية- 
التفكري أوال وإقناع املتلقني عىل كافة املستويات 

ثانيا.

دور الشخصية املرسحية يف الحجاج:

صناعة  يف  املرسحية)16*(  األصوات  دور  يتضح 
عن  وتتصارع  بينها  فيام  تتفاعل  فهي  الحدث 
العملية  يف  الخطاب  فينمو  الحوار،  طريق 
الحجاجية كام أن »املؤلف يصبغ الخطابات التي 
يرغب يف إيصالها إىل الجمهور عىل أفواه املمثلني 
ويعمل الجمهور عىل تأويل أقوال املمثلني، وهو 
الخطابات«)17(  بتلك  املقصود  أنه  مسبقا  يعلم 
فاملتلقي ال يفهم مقصود الخطاب إال بالرجوع إىل 
العنرص  الداللية، »فهي  املمثلني وغاياتهم  أقوال 
الدال الذي تتحرك حوله الكتابة املرسحية ككل 
واملحرك  بأكملها  املرسحية  العملية  أساس  وهي 
للخطاب املرسحي«)18(، وميكن أن نجسد رصاع 

املقهورين يف الحوار التايل:
عىل 	  جثة  ميت،  رجل  هنالك  األمن:  رجل 

الرصيف.
هذه 	  الرصفة  عىل  متوت  الناس   :4 ممثل 

األيام.
رجل األمن: ِفعل حسن، وملاذا ميوت الناس 	 

عىل األرصفة؟
ممثل 4: ضاقت بهم السبل فأصبحوا ميوتون 	 

عىل األرصفة.
رجل األمن: تبدو مثقفا، والجثة تبدو كذلك 	 

وبالتايل ستكون خري من يساعدنا هل تعرفه؟
ممثل 4: ال أعرفه، مل يسبق يل مشاهدته.	 
مثقفا 	  يبدو  معه  وجدناه  مام  األمن:  رجل 

وأنت تبدو مثقفا، وعليه هنالك صلة تربط 
بينكام وعليه يبدو أنك تعرفه.

كان 	  فلو  سيدي،  خاطئ  استنتاج   :4 ممثل 
كتابا مثقفا، ولو كان كل من  كل من ميلك 
يتكلم بطريقتي مثقفا ألصبح معظم الناس 

مثقفني.
حتى 	  بطبعهم،  مثقفون  الناس  األمن:  رجل 

تثبت براءتهم.
ممثل 4: الثقافة أصبحت تهمة؟ 	 
رجل األمن: هي كذلك.	 
ممثل 4: إذن التهمة ثقافة!«)19(	 

هكذا أنطق الكاتب شخصياته مبا يود قوله، دون 
أن يلومه أحد حيث تدور أحداث هذه املرسحية 
حول البحث عن هوية جثة ملقاه عىل الرصيف، 
يف  مر  من  كل  عىل  القبض  إلقاء  يف  وتتسبب 
الشارع والتحقيق معه عن صلة معرفته بالجثة، 
وتستمد معظم الشخصيات أهميتها بقدر عالقتها 
بعدها  ومن  الثانوية  الشخصيات  يف  فتؤثر  بها، 
لإلنسان  الشخصية  الهوية  انعدام  حول  املتلقي 
يف ظل العوملة املفروضة عىل املجتمع، والتقييد 

السيايس عليهم حتى أصبحت الثقافة تهمة.

صنعت  التي  هي  املرسحية  الشخصيات  وهذه 
حجاجها  ومحاولة  رصاعها  خالل  من  األحداث 
لبعضها البعض، وتنعكس عىل العامل األكرب للواقع 
يف  لبنة  وتجعله  معه  تتفاعل  للمتلقي  فتخرج 
زاد  وكلام  اعرتاضا،  أو  موافقة  إما  املعنى  حائط 
هذا التفاعل اكتسب النص شهرة أوسع وأعطاه 
يجذب  حتى  أطول  لوقت  البقاء  عىل  الفرصة 
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متلقني من جيل آخر.

عنارص الحجاج بالسلطة:

يحتاج مفهوم املجازي لتعبري السلطة إىل افرتاض 
)املرسل  واألمر  واملأمور  اآلمر  من  كل  وجود 
هذه  تتطلب  كام  والخطاب(  إليه  واملرسل 
السلطة  ومامرسة  استخدامها  يف  الحق  العنارص 
فهي  األمر،  يف  »الحق  أي  املأمور  إىل  اآلمر  من 
تستلزم أمرا ومأمورا، وآمرا له، والحق يف إصدار 
بتنفيذ  الطاعة  واجب  ومأمور  املأمور  إىل  األمر 
»الجثة  مرسحية  يف  كام  إليه«)20(  املوجه  األمر 
صفر« حيث يقوم رجل األمن بسجن واستجواب 
الذي  الشارع  أو تواجد يف  الجثة  كل من شاهد 
التهم  إلقاء  يف  وظيفته  مستغال  به،  عليها  عرث 
هي  عنه  يصدر  ما  فكل  الناس،  حرية  وتقييد 
للكالم  كطلبه  التنفيذ  واجبت  إنجازية  أفعال 
العقاب  قرار  يلغي  أو  حبسهم،  أو  السكوت  أو 

ويفرج عنهم، كام يف النص التايل:

»الجثة عىل الرصيف

رجل األمن: هل تعرفه؟

الشاهد األول: ال.

رجل األمن: هل سبق لك مشاهدته؟

الشاهد األول: ال.

يا شاهد، حسنا سنعرف  رجل األمن تبدو ماكرا 
بعد حني من تكون؟ وما هي عالقتك باملوضوع؟ 
ساعته  يف  األول  الشاهد  مع  املحرض  قُفل 
عىل  أيام  عرشة  انفراديا  سجنه  وتقرر  وتاريخه، 

ذمة التحقيق..

الشاهد األول: سيدي.

رجل األمن اصمت يا شاهد.

الشاهد األول: هذا ظلم.

رجل األمن: ظلم، حسنا خمسة عرش يوما«)21(.

التي  األمن  رجل  سلطة  السابق  الحوار  يؤكد 
ميارسها عىل أحد الشخصيات املقهورة، متخذا من 
سطوته سبيال الستنطاق الشاهد وعقابه، فيعطي 
لنفسه الحق يف تقرير املصري، وقد واجه املقهور 
سلطة اآلمر باالعرتاض عىل الحبس بقوله: »هذا 
أخرى  مرة  فاعرتض  العقوبة،  له  فغلَّظ  ظلم« 
الطريقة  بهذه  السلطة  ومامرسة  أكرث،  فغلظها 
متنح الخطاب قوة تفعيله وتطويره، والنفوذ إىل 
رغبات املتلقي يف املشاركة يف إنتاج الداللة، عرب 
مع  والتفاعل  السلطة  طريف  أدوار  أحد  تقمص 
الخطاب دون فرض سيطرة الكاتب عىل املتلقي 

نحو ما يجب عليه فعله وما ال يجب.

وسائل اإلقناع يف الخطاب املرسحي:

لغوية  وسائل  خالل  من  املتكلم  يستطيع 
من  انطالقا  فيه  والتأثري  املتلقي  إقناع  ومنطقية 
اقتناعنا بأننا تكلم عامة بقصد التأثري »فالحجاج 
اللغة  املرسل  يستعمل  التي  األبرز  اآللية  هو 
طريقه  وعن  اإلقناع«)22(،  عربها  ويتجسد  فيها 
وما  للخطاب  املنطقي  التدرج  وفق  اإلقناع  يتم 

يتناسب مع السياق.

بنية  تكوين  يف  املنطقي  القياس  فاعلية 
الحجاج:

املتحاوران أساليب منطقية تهدف إىل  يستخدم 
متفق  حقائق  عىل  االعتامد  خالل  من  اإلقناع 
عليها من الطرفني، وُمَسلَّم بها، ليك تساعد عىل 
بناء السلم الحجاجي للفكرة، وتزيل الغفلة عن 
الجوانب املنطقية لوسائل القياس، ومن ثم يكون 
املتلقي ملزما باالعرتاف بصحتها، كام يعد »بنية 
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الباحثون  يعريه  أساسية يف كل خطاب حجاجي 
االهتامم األكرب وال يجب القياس عن املناطقة إال 
تعلق«)23( كام  باألخرى  إحداهام  عند مقدمتني 
معه  وجدناه  مام  األمن:  »رجل  الحوار:  هذا  يف 
يبدو مثقفا وأنت تبدو مثقفا، وعليه هنالك صلة 

تربط بينكام وعليه يبدو أنك تعرفه.

كل  كان  فلو  سيدي،  خاطئ  استنتاج   :4 ممثل 
يتكلم  من  كل  كان  ولو  مثقفا،  كتابا  ميلك  من 

بطريقتي مثقفا ألصبح معظم الناس مثقفني«. 

والقياس املنطقي الوارد يف الخطاب بهذا املفهوم 
عالقة  لها  إحداهام  مقدمتني  وجود  يستوجب 
باألخرى وهي ارتباط الكتاب بالشخص املثقف، 
بني  الحجاجية  العالقة  ويربز  عليها  يقارن  حتى 
الجثة  مع  الكتاب  تشابه حضور  مكوناتها وهي 
وممثل )4(، ومن ثم »يقوم فيها القياس املنطقي 
معرفة  وهو  الصارم«)24(،  العلمي  باالستنتاج 

املمثل )4( بهوية صاحب الجثة.

ويسهم الربط املنطقي يف بناء الخطاب الحجاجي 
من خالل استخدام املقدمات الكربى، وبناء عليها 

النتائج املنطقية، كام يوضح الحوار التايل:
»ممثلة 1: سنكمل فعل الحيك نسيل أنفسنا 	 

حديثها  )توجه  األول  القطار  يصل  ريثام 
صوب ممثلة 2 ما قصتك مع املحطة؟(

قصتي 	  املحطة  مع  ليست  قصتي   :2 ممثلة 
املزهر، شحوب وجه  أمي  الحياة، وجه  مع 
يوم  ذات  البائس،  منزلنا  إخويت،  براءة  أيب، 
شعور  دون  نركض  كنا  غارة  عىل  صحونا 
اآلخر،  بعضنا  يذهب  أين  بعضنا  يعرف  ال 
عندما انجلت الغمة وتوقفت الغبار كان أيب 

مسجى، مات أيب.«)25(

وتأيت العبارات مثل: »قصتي ليست مع املحطة، 

قصتي مع الحياة« »شحوب وجه أيب« كمقدمات 
عىل  أثر  مام  لوالدها  وفقدها  الشخصية  ملأساة 
الكربى  املقدمة  إضامر  وميكن  للحياة،  نظرتها 
التي يقوم عليها القياس، ويف هذه الحالة يكون 
تحذف  أن  ميكن  أي  االحتامالت،  عىل  القياس 
الحارس  »يخرج  مثل:  كاملقدمة،  أركانه  إحدى 
يفتحها  ثم  الحقيبة  بها  يتفحص  تفتيش  عصا 
السخرية يخرج  بها ثم وبكثري من  ويتفحص ما 
ما بها ويلقي بها يف الهواء ليلتقطها املمثل«)26( 
الصغرة  النتيجة  قُدمت  املضمر  القياس  هذا  يف 
الحرية  احرتام  وعدم  الخصوصية  غياب  وهي 
الحارس:  لسان  عىل  الحجة  تأيت  ثم  الشخصية، 
»لقد تعاملنا بشك مع ملفك واملعلومات األولية 
التي لدينا تشري إىل أن هنالك شكوكا أولية حول 
ميكن  املضمرة  الحجج  أن  كام  متلك«)27(،  ما 

تقديرها من خالل السياق، 

دور الروابط والعوامل الحجاجية يف تحقيق 
اإلقناع:

تقوم الروابط والعوامل الحجاجية بتنظيم تسلسل 
الحجج والنتائج املنطقية، وتحقيق وظيفة اللغة 
األقوال  قيمة  توضيحها  خالل  من  الحجاجية، 
الروابط  بني  منيز  أن  وينبغي  والنتائج،  الرباهني 
كل  اختصاص  حيث  من  الحجاجية  والعوامل 
بني  »الروابط  تأيت  بوظيفة محددة حيث  منهام 
القولني أو الحجتني داخل االسرتاتيجية الحجاجية 
قول  لكل  وتستند  مورفيامت  متثل  العامة وهي 
 )28(« العامة...  االسرتاتيجية  داخل  محددا  دورا 

وتتنوع إىل:

مع  لكن،  بل،  )حتى،  للحجج  املدرجة  الروابط 
ذلك، ألن...(

الروابط املدرجة للنتائج )إذا، لهذا، بالتايل...(
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روابط التعارض الحجاجي )بل، لكن، مع ذلك...(

روابط التساوق الحجاجي )حتى، السيام( )29(

مناذج من الروابط الحجاجية يف املجموعة 
املرسحية:

أوال: الروابط املدرجة للحجج: 

نفس  لهام  حجتني  بربط  الروابط  هذه  تقوم 
الثانية  الحجة  تكون  حيث  الحجاجي،  التوجه 
التي تأيت بعد الرابط أكرث قوة داللية من الحجة 
نفس  لها  الحجج  وهذه  الرابط،  قبل  تأيت  التي 
كام  واحدة،  نتيجة  وتدلل عىل  اإلقناعي  التوجه 
تحت  أياما  قضيت   :2 »ممثلة  التايل:  النص  يف 
التعذيب والسحل،لكني كنت أضمن وجبة حتى 
لو كِرست ُخبز، مل يكن ذلك قاتال يل بقدر رعبي 
الشديد من نظرات السجان، كان يلتهم جسدي 
املتهالك بنظراته، كنت أجمعني يل كلام شعرت 
بنظراته )30(، استعمل الكاتب أداة الربط )لكن، 
الحرية  وفقد  الفقر  حجتي  بني  للربط  حتى( 
والقيمة  الحجاجي  التوجه  نفس  لهام  اللتان 
الداليل للقهر يف مجتمع املرسحية، كام أن حجة 
الفقر التي جاءت بعد أداة الربط »لكن« أقوى 
الحرية، ودليل  فقد  األوىل وهي  الحجة  أملا من 
ذلك ما جاء عىل لسان الشخصية: »أُطلِّق رساحي 
املشاركات يف  بعدم  تعهدا  وأُِخذ عيلَّ  بعد شهر 
التظاهرات... ومن يومها ال متر تظاهرة إال وأكون 

يف منتصفها«)31(.

ثانيا: الروابط املدرجة للنتائج: 

تسعى هذه الروابط إىل تنظيم السلم الحجاجي 
من خالل ربط الحجة بالنتيجة، فتأيت هذه الحجج 
كواسطة العقد بينهام، ومن هذه األدوات »إذن« 
وهي حرف نصب واستقبال للنتيجة الداللية، كام 

يف املثال التايل: »رجل األمن: هل تعرف شخصية 
الجثة؟

ممثل 3: ال.	 
رجل األمن: هل تعتقد أنه قتل؟	 
ممثل 3: ال.	 
رجل األمن: هل تعتقد أنه مات؟	 
ممثل 3: ال.	 
رجل األمن: أنت ال تعتقد أنه قتل وال تعتقد 	 

أنه مات، إذن لديك معلومات عن املوضوع.
ممثل 3: ال« )32(.	 

استعمل الكاتب أداة الربط »إذن« لينظم ترتيب 
»أنت  أوال وهي:  بالحجة  فأىت  الحجاجي  السلم 
ال تعتقد أنه قتل وال تعتقد أنه مات« ثم جاءت 
النتيجة املنطقية »لديك معلومات عن املوضوع« 
ويساعد ذلك يف إقناع املتلقي بالتسلسل املنطقي 

للحجج والنتائج الواردة يف الخطاب.

ثالثا:  روابط التعارض الحجاجي: 

املنطقي  األثر  إلبطال  الروابط  هذه  وتستعمل 
تقدم  ألنها  التعارضية  الروابط  وتسمى  للحجاج 
السلم  ترتيب  عىل  فتعمل  املعارضة  الحجج 
واملؤيدة،  املعارضة  الحجج  برتتيب  الحجاجي، 
مع   – »بل  الربط  أداة  مثل  بذاتها  مفردة  وتأيت 
الرأي  متثل  جملة  بعدها  يأيت  ما  ودامئا  ذلك« 
إىل  غرض  من  واالنتقال  »اإلبطال  أي  املعارض 

غرض آخر«)33( كام يف النص التايل:

»ممثلة 3: عن نفيس كنت العكس منكن، أحببت 
كنت  يخونني  أنتظر رجال  مل  كثريا،  كثريا وخنت 
أبادر بذلك، اعتنقت كل املذاهب واألفكار كنت 
لفرتة،  تأسلمت  لفرتة،  علامنية  لفرتة،  ماركسية 
ثم  واإلخونجية،  والسلفية  الصوفية  بني  تنقلت 
تركت كل هذا أنا اآلن ال منتمية، ال إسالمية، ال 
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علامنية، ال شيوعية، ال لونية، ال شكلية... أنا حرة، 
عندما أرصخ أتنفس.

متذبذبة،  متلونة،  ألنك  ترصخني  بل   :1 ممثلة   
متغرية )34(.

أقامت أداة الربط »بل« عالقة حجاجية معارضة 
تنقلها  اعتربت  التي  للشخصية  األوىل  للحجة 
وأوضحت  حرية!  والجامعات  املذاهب  بني 
الحجة املعارضة لها، بأنها ليست حرية بل تلون 
األداة  بعد  تأيت  التي  الثانية  والحجة  وتذبذب، 
دامئا ما تأيت أقوى من الحجة األوىل دون أن تنفي 
اآلراء  اعتناق  حرية  يف  األوىل  الحجة  منطقية 

واألفكار.

رابعا: روابط التساوق الحجاجي:

واملقصود بهذه الروابط هي التي تنتمي إىل حقل 
داليل واحد ورأي حجاجي واحد أي أنها تدلل عىل 
نتيجة واحدة، وهي من الروابط التي تربط بني 
الحجة والنتيجة، كام يف النص التايل: »ممثلة 2: 
الرجل حالة من الغياب حتى يف الحضور، وحالة 
جاءت  وقد  الغياب«)35(  يف  حتى  الحضور  من 
وهي  »حتى«  الربط  حرف  بعد  األقوى  الحجة 
املعنى األسايس الذي تريد الشخصية التعبري عنه 
حيث تشعر بالحضور النفيس لحبيبها حتى أثناء 

غيابه. 

 دور العوامل الحجاجية يف تقييد الداللة:

تتحكم العوامل الحجاجية يف عملية اتساع الداللة 
التلفظي  البعد  التحكم يف  وتحديدها من خالل 
الحجاجية  اإلمكانات  بحرص  تقوم  فهي  لها؛ 
بداللة  مقيدا  املتلقي  أي: جعل ذهن  للخطاب، 
محددة، من قبيل أدوات مثل: رمبا، تقريبا، كاد، 
قليال، كثريا، ما... باإلضافة ألدوات القرص، وبذلك 

ال تربط بني حجة ونتيجة ولكن تتحكم يف الطاقة 
العوامل  ودور  للخطاب،  والداللية  الحجاجية 
)أي  الحجاجية »ال تربط بني متغريات حجاجية 
وتقييد  بحرص  تقوم  ولكنها  ونتيجة(  حجة  بني 
اإلمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، وتضم 
مقولة العوامل أدوات من قبيل: مبا، تقريبا، كاد، 
 ،)36( القرص  أدوات  وجل  إال،  ما،  كثريا،  قليال، 
الجثة  مجموعة  يف  الواردة  العوامل  أهم  ومن 
من  له  ملا  القرص  هو  املرسحية  الحجاجية  صفر 
بآخر  أمر  أو  بيشء  شء  »تخصيص  يف  فائدة 
عىل  شء  »حبس  أو  مخصوصة«)37(  بطريقة 
شء أو وقفه عليه بحيث ال يتعداه«)38( وذلك 
بل  بال،  العطف  واالستثناء،  »النفي  طريق  عن 
ولكن«)39(، وميكن االستشهاد بأبرز تلك العوامل 
املتلقي  التأثري يف  الكاتب بهدف  استعملها  التي 

وإقناعه: 

»ال – إال«:

»املمثل: ما هذه املصيبة! إين أعلن لكم أين خاٍل 
متاما مام تبحثون عنه وأين ال أحمل إال أفكاري 

ومالبيس«)40(.

»من يومها ال متر تظاهرة إال وأكون يف منتصفها، 
وال اعتصام إال وأكون فيه«)41(

من  الداللية  املكونات  بنية  األمثلة  هذه  تربز 
خالل النفي بال واالستثناء بإال، التي تقوم بالحرص 
والتقييد عن طريق أسوب القرص واالستفادة من 
النتيجة  عىل  الحجة  قرص  حيث  البالغي،  دوره 
تقديم  إىل  وعمد  تأويلية،  إمكانات  أية  بنفي 
النتائج عىل الحجج، يف محاولة منه إلزالة عوامل 
والتي  األفكار  وتحديد  املتلقي،  أمام  التشتيت 

تدعم رأيه.
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قيمة السلم الحجاجي اإلقناعية:

التدرج  ترتيب  إىل  الحجاجي  السلم  يسعى 
املنطقي للحجة وتنظيم قوتها اإلقناعية، أي من 
الضعيفة والقوية وإعادة  الحجج  خالل تصنيف 
ملجموع  منطقية  نتيجة  إىل  تصل  حتى  ترتيبهم 
»هو  بقوله:  الرحمن  عبد  طه  ويعرفه  الحجج، 
عبارة عن مجموعة غري فارغة من األقوال مزودة 
بعالقة ترتيبية وموفية بالرشطني التاليني: »أ- كل 
يقع  ما  عنه  يلزم  السلم  من  ما  مرتبة  يف  قول 
تحته، بحيث تلزم عن القول املوجود يف الطرف 
حجة  كل  أي  دونه،  التي  األقوال  جميع  األعىل 
كان  قول  تحتها، ب- كل  تقع  التي  الحجة  تلزم 
يف السلم دليال عىل مدلول معني، كان ما يعلوه 
الحجج،  هذه  مجموع  عليه  أقوى  دليال  مرتبة 
التي يعلو بعضها عىل بعض، تتضافر فيام بينها 
فعندما  واضحة«)42(؛  إقناعية  غاية  إىل  لتؤدي 
تكون هناك عالقة ترتيبية يقوم السلم الحجاجي 

برتتيبها حتى يصل إىل النتيجة، ومثال ذلك:

»)رجل األمن يسري نحو الجثة يفتح الكيس يتفقد 
محتوياته يقرأ أسامء بعض الكتب واألوراق التي 

يجدها(.

رجل األمن: كتاب تهافت الكتاب نحو املصائب 
والكوارث، كتاب البحث عن حرفة من مل تلحقه 
تهمة، كتاب نوازل الحريان يف الذب عن الحريان، 
باٍل،  شعر  ديوان  الوقائع،  كتاب  الطالئع،  كتاب 

رواية جنسية، و... وكتاب...«.

حرفة  به  لحقت  ممن  أنه  يبدو  األمن:  رجل 
األدب والثقافة، هؤالء القوم ُمتَْعبُون يف حياتهم 

ومامتهم«)43(

رجل األمن: مام وجدناه معه يبدو مثقفا وأنت 

تبدو مثقف.

ممثل 4: استنتاج خاطئ سيدي، فلو كل من ميلك 
كتابا مثقفا ولو كان من يتكلم بطريقتي مثقفا 
الناس مثقفني«)44(ويتبني ذلك يف  ألصبح معظم 

الرسم التايل:

حيث تصاعدت الحجج املنطقية من حيث قوة 
اإلثبات وحلت الحجج األكرث قوة يف األعىل فإن 
»السلم الحجاجي يف الخطاب من حيث تركيزه 
محدد  مرجع  عىل  املنحى  يف  التدرج  مبدأ  عىل 
بل هي رهينة القوة والضعف، الذي ينفي عنها 
منطق الصدق والكذب ومام تجدر اإلشارة إليه 
السالمل  منظومة  بناء  يف  يختلفون  املتكلمني  أن 
إذ أنها متسمة بالخصوص والذاتية«)45( وللسلم 
الخفض،  قانون  هي:  ثالثة  قوانني  الحجاجي 

تبديل السلم، قانون القلب:

قانون الخفض:

القول  صدق  إذا  »أنه  الرحمن  عبد  طه  يعرفه 
يف مراتب معينة من السلم، فإن نقيضه يصدق 
يستعمل  فحينام  تحتها«  تقع  التي  املراتب  يف 

الكاتب جمال من قبيل:

»باألمس مل تكن هنالك بوابة، كنت أدخل وأخرج 
براحتي.

تجتاح  الخوف  ليس هنالك شء مخيف، حمى 
العامل، كل شء صار مخيفا.

التفتيش- صارت  بوابات  –يقصد  البوابات  هذه 



303

مزروعة يف كل مكان، شء مخيف بالفعل«)46(.

ومدى  والثقة  باألمان  الشعور  نستبعد  فنحن 
تأثريه عىل مجتمع املرسحية، حيث مل توفر بوابات 
اإلجراءات  مجمل  أو  األمن  رجال  أو  التفتيش 
التي وفرتها أجهزة األمن لتوفري األمان للمواطنني، 
يف  نفيس  شعور  هو  باألمن  الشعور  ألن  وذلك 
املقام األول، وتتجىل طريقة الكاتب يف استعامل 
قانون الخفض من خالل استحضار صورة املايض 
حيث مل تكن هناك بوابات أو إجراءات التفتيش 
فإذا  الخوف  حل  ذلك  ومع  حاليا  توفرت  التي 
السلم، فإن  القول يف مراتب معينة من  »صدق 

نقيضه يصدق يف املراتب التي تقع تحتها«)47(.

قانون تبديل السلم أو النفي:

دليال  »القول  كان  إذا  إىل:  القانون  هذا  يشري 
نقيض  القول  هذا  نقيض  فإن  ما  مدلول  عىل 
من  مستخدما  )أ(  قول  كان  »إذا  أي  مدلوله، 
نفيه  فإن  معينة،  نتيجة  ليخدم  ما  متكلم  قبل 
سيكون حجة لصالح الحجة املضادة«)48( وبذلك 
املرسحية  املجموعة  يف  الواردة  الحجج  رتبنا  إذا 
وفق السلم الحجاجي فإن نقيضها يؤدي لقبول 
تثقي  ال  أنت   :3 »ممثلة  ذلك:  ومثال  النتيجة 
كثرية  شخصية  فينا؛  وال  بحبيبك،  وال  بنفسك، 

الظن والشك«)49(.

ومعنى ذلك أن الحجج التي تؤيد أن الشخصية 
كثرية الظن تؤكد أنها شخصية ال تثق بنفسها أو 
بأحد، وأن نقيض الحجة يؤدي إىل قبول النتيجة 
بحبيبك،  تثقي  أنت  وهي:  املنفية  أو  املضادة 
هذا  ويعرب  بنفسك،  تثقي  شخصية  أنت  وفينا؛ 
يف  الواردة  املثبتة  الحجج  تصاعد  عن  القانون 
املرسحية من أدناها إىل أعالها لتخدم يف النهاية 
الحجج  عن  أما  السلم،  أعىل  املوجودة  الحجة 

ولكن  نفسه  السلم  ترتيب  فنستخدم  املنفية 
بطريقة منفية لتؤدي أيضا النتيجة نفسها وهي 
عىل  يؤثر  بنفسها  الشخصية  ثقة  غياب  تأثري 
نظرتها لنفسها ومبن حولها، ويفيد هذا القانون يف 
ترتيب مراحل الحجة أمام ذهن املتلقي ليعرف 
اآللية التي مرت بها الشخصية حتى  تشكل يف 

عاملها.

 قانون القلب:

ومفاد هذا القانون أن: السلم الحجاجي لألقوال 
»كان  فإذا  االثباتية،  األقوال  سلم  عكس  املنفية 
عىل  التدليل  يف  اآلخر  من  أقوى  القولني  أحد 
نقيض  أقوى من  الثاين  نقيض  فإن  مدلول معني 
وبعبارة  املدلول،  نقيض  عىل  التدليل  يف  األول 
إىل  بالقياس  )أ*(  من  أقوى  )أ(  كان  إذا  أخرى 
نقيض  من  أقوى  )أ*(  نقيض  فإن  )ن(  النتيجة 
 -1 التايل:  باملثال  االستدالل  وميكن  بالقياس  )أ( 
مل    -2 والدكتوراه،  املاجستري،  عىل  زيد  »حصل 
عىل  يحصل  مل  بل  الدكتوراه،  عىل  زيد  يحصل 

املاجستري.

عىل  أقوى  دليل  الدكتوراه  عىل  زيد  فحصول 
املاجستري،  عىل  حصوله  من  العلمية  مكانته 
حجة  املاجستري  عىل  حصوله  عدم  أن  حني  يف 
عىل  حصوله  عدم  من  كفاءته  عدم  عىل  أقوى 
الجثة  مرسحية  من  ذلك  ومثال  الدكتوراه”)50( 

صفر:

»الحارس: سيدي لقد هربت الجثة...

حارس األمن: هذه الجثة لعينة منذ العثور عليها 
عىل الرصيف ونحن نجمع املصائب، هيا تحركوا 

للبحث عن الجثة والقبض عليها.

الحارس: هل يل أن أطرح رأيا؟
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حارس األمن تفضل.

قضيتني،  أمام  سيجعلنا  الجثة،  هروب  الحارث: 
نتحمل  وستجعلنا  هروب،  وقضية  موت،  قضية 
وقد  هروب،  يف  والتسبب  اإلهامل  موضوع 

نتعاقب بسبب ذلك، وأنت مقبل عىل الرتقية.

حارس األمن: ذكرتني بذلك، أكمل.

الحارس: اآلن الجثة هربت، يعني أن الجثة عىل 
قيد الحياة، مازال بها بقية حياة، مل يعد هنالك 
قضية،  ال  وبالتايل  شهود،  هنالك  يعد  ومل  ميت، 
سنمزق أوراق القضية، ال قضية لدينا حول ميت، 

وال رصيف)51(.

الحجج املثبتة: هروب الجثة، وقضية إهامل

الحجج املنفية: مل يعد هناك ميت، مل يعد هناك 
شهود.

فنالحظ إذن أن عدم وجود جثة أقوى حجة عىل 
الحاجة  وبالتايل عدم  إهامل،  قضية  عدم وجود 
للتحقيق مع الشهود حول معرفتهم لهوية الجثة.

 وبذلك يؤكد السلم الحجاجي من خالل قوانينه 
عشوائية؛  بطريقة  تأيت  ال  اإلقناع  عملية  أن 
اإلقناع  لقوانني  تخضع  الداليل  البناء  فعملية 
حيث  املنطقي،  وترتيبها  قوتها  حسب  بالحجة 
تأيت أكرث الحجج قوة - يف اإلثبات أو النفي- أعىل 
أدلة  إىل  تحتاج  األقوى  فالحجة  السلم،  مراتب 
الحجاجي،  السلم  أدىن  تساندها يف  أدىن  وحجج 
كام يكشف عن االستنباطات والنتائج املستنتجة 
من كافة الحجج والحجج املضادة الدنيا والعليا، 
ذلك  كل  القوة،  متسلسل  منطقي  ترتيب  وفق 
وخاضعة  مرنة  الحجاجي  السلم  قوانني  جعل 
نجد  النفي  حالة  ففي  للخطاب،  النص  للسياق 
قانون النفي يقوم عىل الحجج املضادة والنتيجة 

املضادة، أما قانون القلب فتتحكم درجة القرب 
املضادة  الحجج  الحجاجي من  السلم  والبعد يف 
فتأيت أعىل السلم، وهذا التنوع يف قوانني السلم 
أعطى العملية اإلقناعية صورة عقلية قابلة لألخذ 

والرد، وال تخضع ملعيار الصدق والكذب.

الخطاب  تكوين  يف  الحجاج  فاعلية 
املرسحي:

ساهم الحجاج يف شحن الخطاب املرسحي بآليات 
منطقية وروابط موضوعية، مكنته من اكتساب 
أبعاد داللية متعددة حيث يحاول املحاجج إقناع 
مستقبل الخطاب، من خالل سلسلة من الحجج 
يصل  حتى  الداللية،  القوة  حيث  من  املرتبة 
الحجاجي  السلم  باستخدام  الحجاج،  نتائج  إىل 
وأدلة  مقدمات  عىل  املبنية  املنطقية،  والروابط 
ونتائج باإلضافة إىل وسائل استداللية تقوم عىل 

مسلامت ثالث)52(هي:

- مسلمة حوارية الخطاب:

يف  الحوار  تطوير  يف  الحجاج  ساعد   
تبنى كل  الجثة صفر املرسحية؛ حيث  مجموعة 
من املتحاورين موقفا فكريا وأيديولوجيا مختلفا 
منفصلني  ثقافيني  مقامني  يف  ما،  قضية  حول 
يحاول كل منهام جذب اآلخر إىل دائرته، فيتحول 
األمر إىل ما يشبه »العرض واالعرتاض«)53(، واألمر 
إىل  وتتشعب  الحوارية  األطر  فتتعدد  والنهي، 
نظر  وجهة  صحة  عىل  تدلل  أخرى  موضوعات 
خطابه  الكاتب  بنى  الطريقة  وبهذه  الطرفني، 
وقدم  تراكمي  منطقي  تسلسل  يف  املرسحي 
املتعارضة،  اآلراء  حول  مكتملة  صورة  للمتلقي 

وبناء السلم الحجاجي لإلقناع.

مسلمة وصفية الخطاب:
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حينام يبدأ املتحاوران محاولة إقناع اآلخر فإن كل 
لآلخر  الصورة  لتقريب  الوصف  يستخدم  منهام 
ومن ثم للمتلقي، فيصف األماكن واألشياء واألدلة 
التي تؤكد وجهة نظره، »فيتساوى كل من دخل 
التخاطب يف وصف املوضوعات وجملة الصفات 
التي تسند إىل هذه املوضوعات، ذلك أن املوضوع 
عبارة عن موجود مخصوص والتخاطب عبارة عن 
إىل  املخصوص  املوجود  نقل  إىل  سبيل  وال  لغة، 
وميكننا  مخصوصة...  صفات  صورة  يف  إال  اللغة 
أن نصوغ كل موضوع خطايب يف صورة تدل عىل 
الصفات«)54(،  من  مجموعة  إىل  تحويله  إمكان 
وهذه الخاصية الفنية مكنت املتلقي من معرفة 
من  املرسحية،  املجموعة  لنصوص  العام  الفضاء 
خالل النصوص الشارحة، والسينوغرافيا، ووصف 
فيها  التي حصلت  الشخصيات لألماكن واألزمان 

أحداث املرسحيات.

مسلمة بنائية الخطاب:

 تُبنى موضوعات الخطاب تدريجيا حتى تتشعب 
إىل موضوعات محورية و متنوعة »مقتضاها أن 
الخطاب ينشئ موضوعاته إنشاء تدريجيا، بحيث 
داللية  أحوال  يف  املوضوعات  هذه  فيه  تتغلب 
التفصيل،  إىل  اإلجامل  من  فيه  تنتقل  متباينة 
ومن اإلشكال إىل التبيني، ومن الخفاء إىل الظهور، 
عالوة عىل ما قد يلحقها من تغيريات يف أوضاعها 
االعرتاض...  إىل  االدعاء  من  فتتحول  االستداللية، 
كل ذلك من شأنه أن يجعل املحاور يقوم بعمل 
للموضوعات  الفعيل  والباين  الحقيقي  الصانع 
التي يدور عليها كالمه«)55(، كام دللنا عىل ذلك 
سكر  مرسحية  يف  الحوارية  النصوص  خالل  من 
والرباهني  املوضوعات  تشعب  ومدى  بنات، 
انتظارها  أثناء  الشخصيات  بها  استدلت  التي 

عرشات  املرسحية  جمعت  حتى  القطار،  وصول 
القضايا واملوضوعات الشائكة التي تناولنها إلقناع 
الروايئ  الزمن  امتداد  األخريات، وساهم ذلك يف 

إىل أقىص حد ممكن بدون تكلف أو افتعال.

النتائج:

املرسحي  للخطاب  الفنية  الخصائص  تنعكس 
الداللية  النتائج  عىل  الحوار-  دور  -كربوز 
الحوار  طريف  من  كل  يقوم  حيث  والتداولية، 
بعرض آرائه الفكرية املتعارضة يف صورة وحدات 
والروابط  القياس،  وسائل  باستخدام  موضوعية 
الحجاجية ويرتبها وفق سلم حجاجي ينظم قوة 

الحج املنطقية.

يتميز خطاب الجثة صفر املرسحي كونه يخاطب 
العقل من خالل عرض أفكار األصوات املتحاورة، 
ومحاولة استاملة األصوات املتعارضة، من خالل 

ترويضها وبناء جسور التواصل فيام بينها.

الحاريث بخاصية درامية  متيزت كتابات فهد ردة 
نصوص  وكأنها  إخراجية؛  وخلفية  تجسيدية 
اعتامدها  خالل  من  املرسح،  عىل  لِتُمثل  كُتبت 
الجسدية،  والتعبريات  الصورة،  مشهدية  عىل 
والنصوص  اإلبداعية،  نصوصه  وسينوغرافيا 

الشارحة للمشاهد.

الجثة  مجموعة  يف  املتحاورة  األصوات  تفاعلت 
صفر املرسحية، فقدمت للمتلقي مرسحا إنسانيا 
نص مشحون  اجتامعية يف  قضايا  يناقش  واقعيا 
بالداللة، وقد تفرعت إىل عدة دوائر تشتبك كل 
الرصاع  تأجج  وبالتايل  النموذج،  سلطة  مع  منها 
الدرامي بفعل األفكار التي طرحها عىل املتلقي 
خطابا  املرسحية  األصوات  خطاب  من  جاعال 

مفتوحا عىل التأويل.
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عالقة  بناء  إىل  الحاريث  املرسح  خطاب  سعى 
وتحريك  فيه  التأثري  بهدف  املتلقي  مع  مشاركة 
إقناعه  محاولة  ثم  الحياد،  منطقة  إىل  اعتقاده 
برأي آخر ال يتبناه، وهو ما مينح الخطاب خاصية 

القصدية، والتأثري يف املتلقي.

يف  صفر  الجثة  مجموعة  مرسحيات  تشرتك 
موضوعات اإلنسان املقهور يف عرص العوملة التي 
قضت عىل هويته اإلنسانية، وحولته ملجرد وجود 

فزيايئ ينحرص يف صوت وجثة.

املرسحي  الخطاب  يف  اإلقناع  عنارص  تفاعلت 
واقعية يسهل تجسيدها  أحداثا  للمتلقي  لتقدم 
عىل خشبة املرسح؛ ومن ثم يشرتك طريف التواصل 
بكافة صوره  الخطاب  رسالة  واستقبال  إنتاج  يف 

املقروءة واملسموعة واملرئية.

اللغوية  سلطتها  املتكلمة  الذات  استخدمت 
واصطالحية  لغوية  تعبريات  استخدام  من خالل 
وحجج منطقية، تعينها عىل إبالغ رسالة الخطاب 
يناسب  ما  فيختار  املخاطَب؛  إقناع  سبيل  يف 
تواجه  الصدق  من  بيئة  له  ويهيئ  استيعابه، 

التوجس النفيس للظنون.

متعددة  مبراحل  املرسحي  الخطاب  حجاج  َمرَّ 
-مستفيدا من كافة اإلمكانات الرسدية والسياقية- 
منها: تَبَنِّي الشخصيات املرسحية لآلراء املتنوعة، 
اآلراء،  تلك  من  لواحدة  املؤيد  املتلقي  فيجذب 
يبحث  ثم  ومن  الحجاجي  السلم  يف  ويدخله 
إلقناع  املنطقية  الفرضيات  عن  الشخصيات  مع 

املتحاورين.

استثمر الكاتب وسائل اإلقناع من خالل استخدام 
الحجاج،  تكوين  يف  املنطقي  القياس  فاعلية 

عليها  متفق  منطقية  حقائق  عىل  باعتامده 
يف  ساعدت  عليها،  مختلف  مبوضوعات  وربطها 

بناء السلم الحجاجي.

الحجاجية  والعوامل  الروابط  ساهمت  كام 
املنطقية،  والنتائج  الحجج،  تسلسل  تنظيم  يف 
وروابط  للحجج،  مدرجة  روابط  إىل  وتنقسم 
الحجاجي،  التعارض  وروابط  للنتائج،  مدرجة 
العوامل  تتحكم  كام  الحجاجي،  والتساوق 

الحجاجية يف عملية اتساع الداللة وتحديدها.

قوتها  حيث  من  املنطقية  الحجج  الكاتب  درَّج 
اإلقناعية من خالل تصنيفها إىل ضعيفة تقع يف 
القوية  الحجج  تعلوها  الحجاجي،  السلم  أسفل 
اإلقناعية  الغاية  لتؤدي  تتضافر  وجميعها  مرتبة 
هي:  ثالثة،  قوانني  خالل  من  وذلك  للخطاب، 

الخفض، وتبديل السلم، والقلب.

صفر  الجثة  خطاب  تكوين  يف  الحجاج  ساهم 
مقدمات  املبنية عىل  املنطقية  بآلياته  املرسحي، 
سلمه  وتنظيم  اللغوية،  وروابطه  ونتائج،  وأدلة 
استداللية  ووسائل  نتائج  إىل  وصوال  الحجاجي؛ 

تقوم عىل مسلامت حوارية، ووصفية وبنائية. 

بداية  النص املرسحي  تعددت مستويات حجاج 
-مرسحية  للشخصيات  الداخيل  الحوار  من 
تشابك- إىل حوار الشخصيات معا -كام يف باقي 
مرسحيات املجموعة- ثم ما يستقبله املتلقي من 
خالل فهمه للخطاب ومحاولة إقناعه وحثه عىل 
الواردة يف الخطاب،  التفكري يف الحجج املنطقية 
حينام  يحدث  قد  أخري  مستوى  إىل  باإلضافة 
يتناقش متلقيان للخطاب املرسحي، كام يحدث 

لقارئ هذه الدراسة.
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املقدمة
وهو  الحياة.  واقع  من  مادته  يستقى  األدب 
من  نابع  وهو  ذاته.  فيه  اإلنسان  يجد  صورة 
فكر الشخصيات املبدعة التى تعيش ىف املجتمع 
األحداث  خلق  بإعادة  األديب  يقوم  حيث 
يتأثر  فلذا  للقرّاء.   األدىب  األثر  ىف  االجتامعية 
من  مادته  فيستقى  االجتامعية.  باملتغرّيات 
األحداث اإلنسانية واالجتامعية السائدة، ويتّخذ 
منها االرضية املمّهدة للكتابة. وىف االدب الحديث 
تعترب املتغريات االجتامعية أحد أبرز مكّوناته. وال 
ينحرص هذا التآثري ىف املضمون. بل يتعّدى ذلك 

ليظهر ىف شكل اآلثار األدبية ولغتها أيًضا.

ميكن  كام  أو   Dystopia الديستوبيا  األدب  اما 
الفروع  أحد  الفاسدة،  املدينة  بأدب  ترجمته 
العلمي.   الخيال  األدب  مظلة  تحت  املندرجة 
املكان  تعني  يونانية  كلمة  هي  الديستوبيا 
الخبيث أو املكان الفاسد، وهو يصور املستقبل 
بشكل سوداوي حيث الفساد يعم جميع األماكن 
، وتم التجرد من النزعة اإلنسانية ليصبح اإلنسان 
 ، األوامر  تتفيذ  سوي  شئ  يفهم  ال  اآللة  مثل 
الديستويب.  األدب  يف  له  معني  ال  الحب  اصبح 
الذي   Utopia الفاضلة  املدينة  ملصطلح  ويعترب 

الذي يحمل  صاغه توماس مور يف عمله األشهر 
نفس العنوان »املدينة الفاضلة« - وهو مجتمع 
مثايل تعم به مبادئ املساواة والعدالة - الفضل 
يف اشتقاق وظهور مصطلح أدب املدينة الفاسدة 
املجتمع  هي  اليوتوبيا  كانت  فإذا   ،Dystopia
وغري  كابويس  عامل  هي  فالديستوبيا  املثايل، 
للسيطرة  الحكومات  فيه  وتسعى  به،  مرغوب 
عىل مواطنيها، وأحداثها غالبًا تقع يف املستقبل  .1

وتتنوع عنارص الديستوبيا من القضايا السياسية 
البيئية.   حتى  أو  اإلقتصادية  القضايا  إىل 
سلسلة  يف  توجت  قد  الديستوبية  فاملجتمعات 
العلمي.  الخيال  من  الفرعية  األنواع  من  واسعة 
ومن أبرز مالمح األدب الديستويب تجدها ظاهرة 
يف اي رواية من روايات الديستوبيا  هو التجرد 
القمع  تجد  و  اإلنسانية.  مالمح   جميع   من 
والفقر والجهل والظلم مسيطرين عيل املدينة و 
إنهيار اإلنسانية وجميع القيم واألخالق واملبادئ 

عند البرش .

املدن  (رواية  الغربية  الديستوبيا  رواية  ظهرت 
من  العلمي  الخيال  أدب  أحضان  يف  الفاسدة( 
والحروب  القالقل  بفرتات  ارتبطت  كام  ناحيٍة، 
من  العرشين  القرن  إبّان  الغرب  سادت  التي 

االتجاهات الدستوبيا فى 
األدب العربى الحديث

احمد شافعي
باحث الدكتوراه، جامعة كيراال
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ناحيٍة أخرى، 

منذ نهاية القرن العرشين ، أصبحت الديستوبيا 
شائعة ىف الساحة األدبية الغربية. ساهمت يف هذا 
االتجاه انتشار ما يسمى بالروايات الدستوبية يف 
أدب الشباب ، والتي تم تحويل الكثري منها إىل 
 The Hunger« أفالم مثل أفالم هوليوود الشهرية
Games« و »ثالثية Divergent ». ومع ذلك ، 
القرن  بداية  إىل  كنوع  الديستوبيا  رواية  ترجع 
العرشين ، وعىل الرغم من أن الباحثني مل يتفقوا 
أعلنوا  أنهم  إال   ، للمفهوم  محدد  تعريف  عىل 
باإلجامع تقريبًا أن الخيال الديستويب أداة أدبية 

للنقد االجتامعي. 

إىل  عادة  الدستوبيا  األدب  مناقشات  تشري  و 
كتاب »نحن« ليوجني سمياتن و«العامل الشجاع 
لجورج   »1984« و  هكسيل  أللدوس  الجديد« 
لهذا  املحددة  الكالسيكية  النصوص   ، أورويل 
األدب  يف  الدستويب  »الدافع  كتابه  ويف  النوع. 
، يصف كيث  القصة كنقد اجتامعي«  الحديث: 
حيث  من  االصلية  بأنها  الثالث  الروايات  بوكر 
حيوية ارتباطهم بالقضايا االجتامعية والسياسية 
يف العامل الحقيقي ويف نطاق نقدهم املجتمعات 

التي يركزون عليها ».

أن  أديب  كنمط  “الديستوبيا”  روايات  استطاعت 
الكثري  وباتت  الغريب،  األدب  يف  نجاحها  تثبت 
من  “الديستوبيا”  عىل  املعتمدة  األعامل  من 
الكالسيكيات يف املدونة األدبية الغربية، واستفاد 
الثيمة.  لهذه  معالجاتهم  يف  العرب  األدباء  منها 
“آلة  رواية  ظهرت  عرش،  التاسع  القرن  ففي 
الكاتب  فيها  عكس  والتي  ويلز  لجورج  الزمن” 
القرن  ويف  املستقبل،  عن  القتامة  صورة شديدة 
منها  هامة  ديستوبية  روايات  ظهرت  العرشين 
التى  هكسيل،  ألدولف  شجاع”  جديد  “عامل 

عىل  العلم  هيمنة  من  مخاوفه  الكاتب  يعكس 
اإلنسان إىل الحد الذي يفقده حريته، أما رواية  
“1984” لجورج أورويل فهي ديستوبيا سياسية 
يعتربها البعض مطابقة للواقع الراهن. ويف القرن 
بشكل  الثيمة  هذه  انترشت  والعرشين  الحادي 
املعتمدة  األدبية  األعامل  من  عدد  ومتكن  أكرب، 
شاشات  إىل  الوصول  من  الديستوبيا  ثيمة  عىل 

السينام . 2

للكاتب  ذاته  والعامل  اآلخر  “العامل  رواية  تعد 
اإلنجليزي جويف هول هي أوىل روايات األدب 
الديستويب والتي تم نرشها يف عام 1607وتبعها 
أشهرها  ومن  املجال.  هذا  الروايات يف  من  كثري 
رواية 1948ورواية فهرنهايت  451  ورواية الفرتة 
املحددة و رواية نحن و  رواية عامل جديد شجاع 
ورواية ايرهون ورواية العقب الحديدية ورواية 

الرجل النائم وغريها من الروايات. 

واما رواية 1984 لجورج أورويل التى تعترب درة 
أدب الديستوبيا، إذ إن أنتوين بريجس 3   يقول: إنه 
  Cacotopia كان من األفضل استخدام مصطلح
4لتوصيف رواية 1984، فعىل حد قوله إنها تعترب 

أسوأ بكثري مام تكون عليه املدينة الفاسدة. وتعد 
الديستويب، حازت عىل  من أشهر روايات األدب 
نسبة عالية من املبيعات وقد تم تصنيفها ضمن 
تدور  عامليا.  التاريخ  يف  تأثريا  األكرث  املائة  كتب 
تلك  عن  مستقبلية  رؤية  حول  الرواية  أحداث 
الفرتة حول النظام الشمويل للسلطة. تم ترجمة 
الرواية إىل العديد من اللغات من ضمنها اللغة 
الكتب  من  كانت  أنها  من  الرغم  عىل  العربية 

التي تم حظرها يف الكثري من البلدان 5  .

األمرييك  يرسم  فهرنهايت«   451« روايته  يف  و 
املنظور  للمستقبل  مرعبة  صورة  برادبوري  راي 
والعامل.  أمريكا  يف  مؤملة  حقبة  عودة  متوقعا  
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تدور أحداث الرواية يف املستقبل، حيث يتخيل 
عىل  ويعمل  العامل  يغزو  شموليا  نظاما  الكاتب 
حرق الكتب عىل درجة 451 فهرنهايت، ويجعل 
التلفزيون أداته الرئيسة يف الهيمنة عىل العقول. 
مجتمع  عن  لدستوبيا  ا  الروايات  يعالج  وهكذا 
غري فاضل تسوده الفوض، فهو عامل وهمي ليس 
للخري فيه مكان، يحكمه الرش املطلق و التلوث 
أو  السيايس  والقمع  املجتمعي  واالنهيار  والفقر 

الشمولية.

دستوبيا عربية
وحني بدأ يظهر هذا النوع الروايئ يف أدبنا العريّب 
اد والدارسني األكادمييني،  مل يكن محّط اهتامم الُنقَّ
اكتفاء بنسبته إىل أدب الخيال العلمي الذي هو 
يف نظر الكثريين أدب من الدرجة الثانية، وحني 
تلقفت املعاجم األدبيّة هذا املصطلح مل تجد من 
النامذج العربيّة ما يفي بالغرض فاكتفت برشح 
داللته السائدة يف الغرب، ففي معجم الرسديات 
نجد هذا الجمع بني رواية الديستوبيا واليوتوبيا 
تحت  واحدة  بوتقة  يف  العلمي  الخيال  ورواية 

ى رواية االستباق. 6 ُمسمَّ

عمرها  يزيد  ال  العربيّة  الديستوبيا  ورواية 
أدب  أن  من  وبالرغم   . الزمان  من  عقدين  عىل 
يعترب قدميا وتجاوز  العلمي  الديستوبيا والخيال 
يعرفه  مل  العريب  األدب  فإن  عام،  مئة  من  أكرث 
خالد  ألحمد  »يوتوبيا«  رواية  بصدور  حديثًا  إال 
توفيق عام 2008م. وعىل الرغم من أن عنوانها 
فاضلة،  مدينة  عن  سيكون  محتواها  بأن  يوحي 
فأحداثها  تقرأها.  عندما  متاًما  النقيض  أنها  تجد 
تدور يف املستقبل عام 2023م . والرواية الثانية 
للكاتب محمد ربيع والتي  هي رواية »عطارد« 
لعام  البوكر  لجائزة  القصرية  للقامئة  رشحت 
عرشات  ظهرت  العقدين  وخالل    .7 2016م 

روايات الديستوبيا يف دور النرش العربية، بعضها 
حقَّق نجاحاً كبرياً عىل مستوى القراءة أو بالنسبة 
ملصطلح الديستوبيا الفوز بجوائز أدبية رفيعة أو 
دخولها إىل عامل السينام، وهناك عرشات األسامء 
أحمد  أمثال،  املضامر  هذا  خاضوا  كبار  لروائيني 
األعرج  وواسيني  فيرش  الدين  وعز  توفيق  خالد 
وبثينة  السعنويس  وسعود  الله  نرص  وإبراهيم 

د ربيع. العيىس ومحمَّ

ومن أبرز ما يالحظ عىل رواية الديستوبيا العربيّة 
أنها تشق طريقاً خاّصاً منفصاً ومتَّصاً بالديستوبيا 
الغربية، فهي ال ترمتي يف أحضان الخيال العلمي 
إمنا  الرتفيه،  باب  من  تكتب  ال  أنها  كام  املحلق، 
السيايس  بالواقع  االلتزام  من  نوع  عىل  تتأّسس 
ر من مغبة  واالجتامعي، وال تنفصل عنه، إمنا تحذِّ
استمراره ودميومة ترّديه، لقد ُولَِد هذا النوع يف 
والتحوُّالت  املشتعلة،  العربيّة  االنتفاضات  أتون 

املتسارعة

العامل  يف  الثورات  قيام  تلت  التي  السنوات  ويف 
اختناقاً  العربية  املنطقة  شهدت  ما  بعد  العريب 
و  عّدة  احتجاجية  حركات  عنه  نتج  سياسياً 
إنتفاضات سياسية و إجتامعية ،  كانت االتجاهات 
األدبية ايضا متباينة. هذا االختناق ولّد مجموعة 
بكتاب  ُعرفوا  الشباب،  والكاتبات  الكتّاب  من 
يف  “الديستوبيا”  مجتمع  فجاء   .  8 الديستوبيا 
األدب ليعرب عام يعانيه اإلنسان العريب من أزمات 
الهائل  التطور  من  وخوف  ونفسية،  إنسانية 
اإلنسان  ابتعاد  من  يحدثه  قد  وما  للتكنولوجيا 
عن طبيعته البرشية خاصة إذا استخدمت هذه 

التكنولوجيا يف تطوير األسلحة.

تحقيق  “الديستوبيا”  لثيامت  استطاع  وعندما 
مؤلفاته  من  الكثري  واعتلت  الغرب  يف  النجاح 
أكرث القوائم مبيعا، جاءت هذه الثيمة كنوع من 

االتجاهات الدستوبيا فى األدب العربى الحديث
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العريب رغم  لنمط أديب ىف فضاء االدب  املحاكاة 
ألقت  الواقع  خيبات  عن  تعبري  إىل  كُتَّابه  نحو 
يزداد  واقع  من  األعامل  من  الكثري  بظاللها عىل 

سوءا أحيانا أخرى.

الدستوبيات  االبداعات  من  كثري  نالت  وقد 
ووصلت  معا.  والجامهريية  النقدية  االهتاممات 
إىل القوائم الطويلة لجوائز عربية شهرية. ومنها 
رواية “عطارد” للكاتب املرصي محمد ربيع عىل 
رأس القامئة، ورواية “االنحناء عىل جثة عامن” ، 
تم منعها  والتي   ، الزعرتي  األردين أحمد  للروايئ 
من قبل الرقابة األردنية بدعوى إساءتها للمجتمع 
للروايئ  األخري”  العريب  حكاية   ..2084“ ورواية 
الكلب  “حرب  ورواية  األعرج  واسيني  الجزائري 
نرصالله  إبراهيم  الفلسطيني  للروايئ  الثانية” 
للكاتب املرصي أحمد  الفرئان”  ورواية “يف ممر 
خالد توفيق و غريها من الروايات. وباتت ثيمة 
الديستوبيا من الثيامت املفضلة لدى الكثري من 

الكتاب العرب.

يقول الناقد املرصي يرسي عبدالغني 9   أن ثيمة 
الديستوبيا )أدب املدن الفاسدة( ليست جديدة 
عند  مالمحها  بعض  نجد  إذ  العربية،  الرواية  يف 
والرشقاوي  إدريس  ويوسف  محفوظ  نجيب 
كتب  يف  لها  مالمح  نجد  أن  ميكن  بل  وغريهم، 
أضحت  لكنها  الشعبي،  الرتاث  وبالذات  الرتاث، 
أوضح يف السنوات األخرية، حيث أن هذا النوع 
يشعر  الذي  واإلحباط  باليأس  الشعور  يستدعي 
به املبدع يف مواجهة العنف والقمع والالأمل  10.

جاء  األديب  النمط  هذا  ان  عبدالغني  ويتحدث 
كرد عىل الهزائم املتتالية بعد فشل ثورات الربيع 
العريب أو رسقتها، ويذكر بعض النامذج الحديثة 
“الطابور”  رواية  ومنها  األديب  النوع  هذا  من 
لبسمة عبدالعزيز، ورواية “عطارد” ملحمد ربيع، 

و”عامل  الفرئان”،  ممر  “يف  توفيق  أحمد  ورواية 
جديد جريء” ملحمد سامل، وهذه األعامل تقول 
لنا إن وضع السخرية يف إطار مستقبيل هو أفضل 

طريقة لعكس املزاج العامل الذي نحياه.

مقالتها  ىف  مرصية،  كاتبة  عقيل،  حنان  يشري  و 
األردين عبدالرحيم  الناقد  رأي  العرب  ىف جريدة 
من  كان  املأزوم  الوسط  هذا  مثل  أن  مراشدة 
أدب  فظهر  األدب،  عىل  ينعكس  أن  الطبيعي 
الديستوبيا. وإذا أردنا التأريخ مثال لألدب املعارص 
جورج  رواية  غربيا  نجد  الظاهرة،  هذه  حول 
يف  وتحديدا  الحق  وقت  ويف   ،”1984“ أورويل 
السبعينات من القرن املايض هناك رواية “رحلة 
هذا  ضمن  تقع  محفوظ  لنجيب  فطومة”  ابن 
للسلطات  ناقدة  مرجعيات  من  فيها  ملا  املنحى 
املحرمات  من  الكثري  ترتكب  التي  املهيمنة 

والجرائم . 11

ما  فنادراً   ، الحديث  العريب  لألدب  بالنسبة  أما 
استفاد رسد النرث من قصص يوتوبيا أو ديستوبيا 
للنقد االجتامعي والسيايس ، واختار بدالً من ذلك 
والرمزية  الواقعية  مثل  األخرى  األدبية  األدوات 
العربية  البحوث  ركزت   ، اآلن  حتى  والرسيالية. 
الغربية  الكالسيكية  يوتوبيا  عىل  أسايس  بشكل 
كامبانيال  وتوماسو  مور  توماس  أعامل  مثل 
وصموئيل بتلر ، أو عىل الخيال الديستويب الغريب 
مجال  يف  الخرباء  يتفق  ومل  العرشين.  القرن  يف 
املصطلحات  عىل  العربية  باللغة  األديب  البحث 
املناسبة ملناقشة رسد  الحديثة  املعيارية  العربية 
الدستوبيا. وهناك تسميات مختلفة ، مثل )أدب 
املدينة الفاسدة( ، مقابل )أدب املدينة الفاضلة( ، 
و)نقيض يوتوبيا( و)عامل الواقع املرير( ، و)عكس 
اليوتوبيا( ، و )مدن التحذير( و - أخريًا - الكلمة 

اإلنجليزية املرتجمة لذلك اللفظ )دستوبيا)
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خالل السبعينيات والثامنينيات من القرن املايض 
أو   - يوتوبيا  بالفعل رؤى  العرب  ابتكر مؤلفو   ،
الحائز   ، الفاشلة. كتب نجيب محفوظ  بيوتوبيا 
األكرث  القصص  من  واحدة   ، نوبل  جائزة  عىل 
شهرة يف عام 1983 ، »رحلة ابن فطومة« ، التي 
ونرشها  برتجمتها  جونسون-ديفيز  دينيس  قام 
باللغة اإلنجليزية يف عام 1992. ورغم ذلك، أنتج 
بعض من كتاب العرب بعض النرث اليوتوبيا،ولكن 
لعدم وجود الرتجامت ، ظلت أعاملهم أقل شهرة 
يف الغرب. تقدم معظم هذه الروايات مجتمعات 
أنها  يفرتض  متباينة  بيئات  يف  تأسست   ، بديلة 
توفر فرًصا لحياة أفضل أو أماكن مثل الصحراء 
تستخدم  ما  غالبًا  الفضاء.  يف  أو  البحر  قاع  أو 
الفضاء  سفن  مثل  علمية  ميزات  القصص  هذه 
البرشية من  التي متكن  التكنولوجية  أو األجهزة 
العيش يف بيئات مستحيلة. لهذا السبب ، تندرج 
الخيال  تصنيف  تحت  الفاشلة  اليوتوبيا  هذه 
العلمي العريب. ومنها )سكان العامل الثاين( لنهاد 
رشيف ، و )الطوفان األزرق( ألحمد عبد السالم 
البقايل ، و )الهروب إىل الفضاء( من تأليف حسن 
حقل  من  )رجل  موس  صربي  ورواية   ، قادري 
مرة  أعامل صربي موس ألول  السبانخ(. ظهرت 
كرواية مسلسل يف مجلة صباح الخري عام 1981 
، وميكن اعتبارها مقدمة لنوع الديستوبيا العريب 
لهوكسيل  شجاع«  جديد  »عامل  بـ  تذكرنا   ، ألنها 
، وتقدم نقًدا للتأثري الالإنساين للتكنولوجيا عىل 
الفرد. تقع القصة يف مستقبل بعيد عىل كوكب 
بعيد ، وتنسب القصة ازدهار السكان إىل »نظام 
األنشطة  وجميع  العمل  ينظم  بالكامل  آيّل« 
الرواية ال ميكن أن تتوافق مع  البرشية. و بطل 
النظام وتطلب اإلذن بالعودة إىل األرض بحثًا عن 
مايض البرشية. بعد مهمته الفاشلة ، يجد نفسه 

ممنوًعا من العودة إىل كوكبه.

يف العقدين املاضيني من القرن الحادي والعرشين 
، شهد األديب العريب اتجاهاً جديداً يف القصة يف 
املؤلفني  من  العديد  قام  ديستويب.  رسد  شكل 
العرب بكتابة ونرش - وليس فقط يف العامل العريب 
أنها  عىل  تعريفها  تم  قصرية  وقصص  روايات   -
بداية لنوع أديب جديد يف األدب العريب الحديث. 
وعىل  واملدونات  واملجالت  الصحف  يف  ظهرت 
شبكة اإلنرتنت ، حتى انتباه الغربيني ايضا لفت 

إىل أعاملهم.

منذ بداية القرن الحادي والعرشين ، نرشت عديد 
من أعامل الدستوبيا العربية املنشورة ىف العربية 
معظم  ان  و  الفرنسية.  أو  اإلنجليزية  باللغة  او 
املقاالت املكتوبة باللغة العربية ترجمت برسعة 
الروايات  يف  معتاد  اإلنجليزية،أمر غري  اللغة  إىل 
من   ، والرغبة  االهتامم  إىل  هذا  يشري  العربية. 
سوق  يف  التواجد  يف  والنارشين  املؤلفني  جانب 
اللغة اإلنجليزية وشموليتها للرواية الدستوبية يف 

املشهد األديب الغريب.

الغريب  دستوبيات  بني  األسايس  الفرق  واما 
الغربية  الروايات  ان  العربية،  والرواية  املعارص 
الليربالية  املجتمعات  عن  وصفت  الحديثة 
متفاخرًا  متزايد،  نحو  عىل  والبلوتوقراطيات 
العاملية  املالية  واملؤسسات  الرشكات  بفلسفات 
التي تؤدي إىل عدد كبري من العواقب الوخيمة 
عىل املجتمع والبرشية. لكن مجتمعات روايات 
االستبدادية  الدول  تشبه  العربية  ديستوبيات 
عىل  باستمرار  ترشف  حيث  الغربية،  األدبية 
التاريخية وغريها من  الفرد وتتالعب بالسجالت 
واالحتفاظ  املطلقة  السياسية  القوة  تأمني  أجل 
الديكتاتوريات  نفذت  فبينام   ، ذلك  ومع  بها. 
باسم  الكاملة  املراقبة  االنبساطية  الغربية 

االتجاهات الدستوبيا فى األدب العربى الحديث
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حكام  يسعى   ، السيايس  اليميني  أو  اليساري 
هذه الديستوريات العربية إىل تحقيق مصالحهم 
السكان  عىل  يسيطرون  حيث  الشخصية، 
تعمل  مثال    . الوحيدة.  الشخصية  ملصلحتهم 
ديوقراطية  كأنظمة  إما  االستبدادية  الدول  هذه 
أصولية أو ديكتاتوريات علامنية أو حكومة قلة ، 

دون أي ذكر للعقائد السياسية.

الغربية  للظواهر  الرئيسية  املوضوعات  ان  وكذا 
البيئية،  والقضايا   ، النووي  العرص  هي  الحديثة 
استخدمت  حينام  واإلرهاب،  الجامعي  والفقر 
كإعدادات  املوضوعات  هذه  العربية  دستوبيا 
الثقايف  الرتاث  عىل  يركزون  و  فقط.  خلفية 
كوسيلة   ، واللغة  واألدب  التاريخ  مثل   ، الفردي 
إلبراز أهمية الحرية والبحث عن الحقيقة. عادًة 

ال يُظهر دستوبيا العربية أي ميل إلحداث نهايات 
سعيدة أو يأس ما بعد نهاية العامل كام يُعرف يف 
حاالت دستوبيا الغربية الحديثة. ولكن  يبدو أن 
املظلمة  بيئاتها  مع  تتكيف  العربية  الشخصيات 

منتجة شخصيات ضحايا أكرث من األبطال  . 12

توضح هذه النظرة املوضوعية للخيال الدستوب 
العريب بوضوح الحاجة إىل مزيد من البحوث التي 
تركز عىل االتجاهات الدستوبية يف األدب العريب 
الحديث. ومع نيل رواية »حرب الكلب الثانية« 
إلبراهيم نرص الله بجائزة الدولية للرواية العربية 
لسنة 2018 ، ازداد اهتامم القراء باللغتني العربية 
النمط من االدب، وهذا مام يثري  والغربية لهذا 
بال شك بعض االهتامم من جانب النقاد األدبيني 

العرب و الغرب.
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ists work hard to integrate the systems of 
thoughts which they believe in into their 
works. By doing so, they are able to cul-
tivate the best of the Eastern and Western 
worlds, making Arabic literature richer. 
Modern Arabic literature is the fruit of 
fourteen hundred years of evolution. Yet 

it is not clear what kind of literature it has 
become. It is still reaping the benefits of its 
reawakening which happened just a cen-
tury ago and like what was said before, it 
is quite young by modern standards. It is 
still undergoing a state of transition from 
the classical period to the modern era. 

1 Jurji Zaydan was a Lebanese novelist, journalist, 
writer and intellectual during the renaissance. 
He is also considered to have been one of the 
first thinkers to help formulate the theory of 
Arab nationalism.

2 Founded in 970 or 972 by the Fatimids as a 
centre of Islamic learning, its students studied 
the Qur›an and Islamic law in detail, along with 
logic, grammar, rhetoric. It was one of the first 
universities in the world, and the only one in the 
Arabic world to survive as a modern university 
including secular subjects in the curriculum. 
Today it is the chief centre of Arabic litera-
ture and Islamic learning in the world. 

3 The Fatimid Caliphate was an Islamic caliphate 
that spanned a large area of North Africa, from 
the Red Sea in the east to the Atlantic Ocean 
in the west. The dynasty of Arab origin ruled 
across the Mediterranean coast of Africa and ul-
timately made Egypt the centre of the caliphate. 
At its height the caliphate included in addition 
to Egypt varying areas of the Maghreb, Sudan, 
Sicily, the Levant, and Hijaz.

4 Bulaq is a district of Cairo, in Egypt.It is filled 
with small-scale workshops of industries such 
as the old printing press, metalworking and ma-
chine shops, which supported the early stages 

of building Cairo. It is populated with a mixed 
working class from all parts of Egypt, who mi-
grated to the city during the 19th century to work 
on Muhammad ‘Ali’s projects.

5 Al-Waqa’i’ al-Misriyya was an Egyptian news-
paper established in 1828 on the order of Mu-
hammad Ali. It was the first newspaper in the 
Arab world.

6 Rifa’a al-Tahtawi was an Egyptian writer, 
teacher, translator and renaissance intellectual. 
Tahtawi was among the first Egyptian scholars 
to write about Western cultures in an attempt to 
bring about reconciliation and an understanding 
between Islamic and Christian civilizations

7 The second of the three sons of Ibrahim Pasha 
and the grandson of Muhammad Ali. He was 
born in Cairo at Al Musafir Khana Palace.

8 Dar al-Ulum is an educational institution de-
signed to produce students with both an Islamic 
and modern secondary education. It was found-
ed in 1872. 

9 The qaṣīdais an ancient Arabic word and form of 
writing poetry, often translated as ode, passed to 
other cultures after the Arab Muslim expansion.

10 Maqamat is an Arabic literary tradition. It is an 
Arabic collection of stories from the 9th century.
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verse to the highest bidder was replaced by 
the inspired poet, the man of feelings who 
valued sincerity or the campaigner who 
had strong views about wide issues, such 
as the illness of his society. The traditional 
prose writer who sought to entertain the 
privileged learned minority by drawing, 
but not too heavily, on diverse aspects of 
knowledge or who embroidered his epistles 
to fellow writers or his maqamat10 with all 
kinds of figures of speech, in the most arti-
ficial manner imaginable, give way to the 
concerned essayist or journalist burning 
with reforming zeal in matters, intellectual, 
religious and political, not less than in lan-
guage and literature. Whatever might be the 
attitude to the mimetic view of literature 
now a day in the era of post-structuralism 
and deconstruction, it is the emergence of 
literature as mimesis, as imitation of life, 
which signaled the arrival of modern Ara-
bic literature on the scene. Instead of ideal 
types provided in traditional medieval lit-
erature, presented in the most elaborate lan-
guage, concrete observable reality became 
the subject matter of writers, particularly in 
the newly imported forms of drama and fic-
tion.

More than novel and short story, drama has 
become an integral part of modern Arabic 
literature. It has been an important fact of 
contemporary Arabic culture particularly 
since 1950’s. it has attracted more atten-
tion than any other artistic genre with the 
possible exception of cinema. More impor-
tantly, Arabic drama has become integrated 
in to the Arabic national identity and has an 
important role to play in the socio- political 
life. 

Conclusion

The Arabic Literary Renaissance was a re-
sult of the first extensive contact of the East 

and the West. According to many historians 
consider Napoleon Bonaparte’s expedition 
in 1978 as very significant in the history of 
the Middle East, since it was because of 
this expedition that the Arabs were forced 
to come face-to-face with European civili-
zations, leaving the profoundly affected in 
many aspects.

The Western contributions which led to a 
renewed interest among the Arabs not only 
in their classical literature but also in the 
creation of a contemporary one include the 
introduction of the first official press by 
Napoleon Bonaparte and the establishment 
of formal institutions whose primary goal 
was the preservation of Classical literary 
works. Western influence made Arabic lit-
erature evolve into something that is of a 
national issue and that has become worthy 
enough to be argued about.

The Renaissance of Arabic literature is 
probably the best example of the advan-
tages of the introduction of foreign influ-
ence into Arab society and ultimately, to 
Arabic literature. Not only was it respon-
sible for the numerous changes that Ara-
bic literature underwent, it also gave way 
to a common ground between the Arabs 
and the Europeans which is of course, lit-
erature. Most of all, it reasserted Arabic lit-
erature as a major part of the Arab society. 
 
Another condition that characterizes Neo-
Arabic literature is the ongoing conflict 
between the traditionalists and modern-
ists. This shows that although the West 
has made a considerable impact on Ara-
bic literature, some sectors of the so-
ciety consider its effects as harmful.  
This conflict may be partly responsi-
ble for the new level of maturity which 
Modern Arabic literature has achieved. 
Both the traditionalists and the modern-

8IDEA OF LITERARY RENAISSANCE IN THE MODERN ARABIC LITERATURE
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It was either pompous or extravagant or 
contained a lot of colloquial idioms. That 
is why translations appeared artificial when 
rendered in the old rhetoric fashion. Re-
alizing the need for a plain and a direct 
style, writers experimented with a mixture 
of classical and semi-classical journalistic 
styles including colloquiums. The simplifi-
cation of Arabic prose was one of the ma-
jor contributions of the translators. More 
importantly, translations brought about the 
birth and development of literary genres 
that were not prevalent in classical Ara-
bic. The drama, short story and novel grew 
directly as a result of the translations and 
have become an integral part of Modern 
Arabic literature.

Westernisation

The process of modenisation was continued 
by the khedive Ismail7, Muhammed Ali’s 
Grandson, in whose reign many natives 
and European schools were established. 
In addition, under his guidance the whole 
system of education underwent dramatic 
changes which affected the development of 
literature. Although the Europeanisation of 
Egypt was built eventually upon the foun-
dation laid by Muhammed Ali who was less 
interested in education than in aggrandis-
ment of his political ambition to create an 
Empire. Ismail showed remarkable interest 
in promoting culture and he was genuinely 
interested in popular education.

By 1860’s Arabic had replaced the Turkish 
as the official language of Egypt. He also 
allowed a large number of Christian mis-
sionaries to establish schools, were many 
Egyptian children received their education 
in European languages, mainly French. In 
1872 he established Dar-Al-Ulum8, (The 
Teacher’s Training College) which aimed 
at combining traditional Islamic and Arabic 

culture with western learning. He founded 
learned societies and a museum and en-
couraged the liberal arts.

The educational revival under Ismail had 
one important consequence for modern 
Arabic literature: theatre was introduced 
in Egypt. He established khedive theatre of 
opera in 1869. Some native literature could 
not provide the theatre and opera with suf-
ficient subject matter, the borrowing of 
themes from European or Ancient Egyptian 
and Arabic Sources become imperative. 
They could also experiment with drama 
whose themes were drawn from Arabic his-
tory.

New conception of literature

As a result of those socio-cultural, political 
and historical changes, a new conception 
of literature emerged. The medieval view 
which had dominated until the nineteenth 
century and which regarded writing as ei-
ther morally or spiritually or else entertain-
ing through mastery of language and verbal 
skill, gradually gave way to the attitude that 
literature should reflect and indeed change 
the social reality. The patron prince or ruler 
who encouraged poets to gather in his court 
in order to sing of his achievements and im-
mortalize his name in memorable qasidas9, 
formal sonorous odes, was being replaced 
by a middle class reading public, educated 
in secular and not the centric schools, and 
as a result of the introduction of printing 
press had access to printed books, newspa-
pers and magazines.

Admittedly, in a society where the degree 
of illiteracy was extremely high, the size of 
the reading public initially was very small, 
but their numbers grew rapidly with the 
spread of popular education. Therefore, the 
poet-craftsman who offered his panegyric 
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Contribution of printing press, 
Journalism and Translation

 One of the most significant contribution 
of Muhammed Ali is the introduction of 
Arabic printing press. In fact, the very first 
educational mission member to he sent to 
Europe went to Italy to study printing. This 
press which was set up in Bulaq4 in 1822 
was not the first to be found in the Arab 
World. Even before Bonaparte brought with 
him an Arabic press to publish his procla-
mation in Egypt. Muhammed Ali’s press, 
later be known as the Government press, 
was to play an important cultural role in the 
Arab Muslim world. It printed translations 
of European works, a first scientific and 
technological, nevertheless, later literary 
translations as well as Arabic classics be-
come more freely available than they used 
to be as handwritten copies of former days.

Likewise, the press printed the very first 
periodical, an official newspaper, al waqaí-
lmisriyya5. The Egyptian Government ga-
zette, it was the first newspaper in the Arab 
world. The editing of this official gazette 
was assigned to the distinguished Rifa’a 
al-Tahtawi6, who is generally regarded as 
father of modern Arabic thought. As it was 
the official organ, it did not reflect the pub-
lic opinion. This remarked the birth of jour-
nalism which was to become a portent fac-
tor in the development not only of modern 
Arabic literature, but also of modern Arabic 
thought, society and politics. Together with 
the translations of scientific works, journal-
ism helped to gradually change the style of 
Arabic prose. Thus the birth of journalism 
brought about a major extension of read-
ing public, an extension which had already 
been promoted by the introduction of print-
ing press.

Obviously, one of the most important ob-

stacles to the birth of modern literature was 
the pitiful state in which the knowledge of 
standard Arabic in Egypt and other Ara-
bic countries found itself in the first half 
of nineteenth century. Naturally this was 
due to the fact that upper classes for a long 
time had known little Arabic, whereas on 
the other hand, the spoken Arabic of lower 
levels of the society, quite strongly devi-
ated from the written language. The latter 
was cultivated by the religious leaders par-
ticularly by the Azhar scholars, who until 
Muhammed Ali came to the power had a 
mediating influence, but from their quar-
ter no modernization was to be expected, 
while their knowledge of Classical Arabic 
literature was obtain insufficient. Hence 
the introduction of press as well as the es-
tablishment of newspapers and magazines 
played a significant and vital role in the de-
velopment of standard Arabic into a usable 
modern literary instrument.

More importantly, after Muhammed Ali 
had founded the Cairo school of languages 
in 1835 which was directed by al-Tahtawi, 
a Translation bureau was setup in 1841 
and remarked the beginning of a signifi-
cant translation movement. The graduates 
of the school of languages are said to have 
translated nearly two thousand works from 
European languages. Through the transla-
tion was limited to technological and mili-
tary books, in the course of time it included 
literary and historical writings. During the 
last two decades of the nineteenth century, 
literary works alone formed not less than 
one third of the total output of transla-
tions. The translations were first intended 
to amuse the readers who love stories and 
adventures and were not particular about 
the quality.

Generally, the early translations were weak 
since Arabic prose was not fully developed. 
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In fact, it seems difficult to make final 
judgement about the time and region in 
which renaissance originated. It should be 
seen as a diffuse phenomenon of cultural 
revival rather than a well-defined move-
ment and as a retrospective gloss on events 
that took place rather than a programme 
of which contemporaries were aware. 
Moreover, it remains difficult to ascertain 
where the movement of literary revival was 
stronger or where it contributed more to 
modern Arabic literature. For the time, it 
would seem that the Syrian-Lebanese were 
the most open among the Arabs to literary 
world.

Generally speaking, most writers and critics 
are vague about the duration of renaissance. 
In the view ofJurjiZaydan1 renaissance 
starts with the French invasion of Egypt and 
is still in progress. Many Arab writers, even 
today, feel that renaissance is not yet over 
and hold the view that Arabic literature is 
going through a preparatory phase of awak-
ening, which ultimately will lead to a new 
literary culminating point. This is probably 
related to the peculiar need of stock taking 
found in many Egyptian writers, who often 
explain how far Egyptian literature has pro-
gressed and who now consider poetry and 
prose as having advanced more. In the past 
few years, however, the self-confidence of 
Arab writers, particularly the critics, seems 
to have grown and the notion of renaissance 
seems to be losing its topicality.

Emergence of Muhammad Ali 

The French adventure did not last long. In 
1803 the French troop left Egypt in a state 
of chaos. In this situation Muhammed Ali, a 
Turco-Albanian military commander could 
seize the opportunity to have proclaimed 
himself governor of Egypt in 1805. He 

ruled Egypt from 1805-1848. The reign 
of Muhammed Ali marks the beginning of 
Arabic awakening. He organized a strong 
army and navy and extended his rule over 
Arabian Peninsula. He employed all the 
available sources in Egypt, and in doing so 
he altered the economic, Political and social 
structure of the country. Muhammed Ali es-
tablished a number of military and techno-
logical schools in which modern sciences 
and European languages were taught. West-
ern military advisers and technicians were 
employed as instructors. He also gradually 
began to send Egyptians to France, Italy 
and Britain to be educated in various disci-
plines. After their return, one of them soon 
become the managing director of the gov-
ernment printing office. In 1816 he started 
a process for introducing a western type of 
educational system which had very little 
in common with the traditional religious 
Azhar system. Cairo was suitable center for 
renaissance due to the presence of Azhar2. 
This was an institute of Islamic education 
established by the Fatimid’s3. it was still the 
leading treasury of the knowledge of Ara-
bic language and literature. Muhammed Ali 
tried to modernize his property with all his 
might.

It was Muhammed Ali who with great de-
termination led Egypt in to modern era. He 
made all our effort at modernization and 
undoubtedly Egypt as a whole benefited 
from his innovations. The developments 
made by Muhammed Ali contributed much 
to the Arabic Renaissance, which was simi-
lar to the European renaissance of 15th cen-
tury. It is characterized by a return to clas-
sical literature whose masterpieces served 
as models for new writers. The Arab renais-
sance is further characterized by an interest 
in European literature.
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Introduction

In Arabic, Renaissance or revival is a term 
used to describe the process of Arabic lit-
erary and Cultural renewal which occurred 
in the second half of the nineteenth centu-
ry and early years of the twentieth centu-
ries. The Renaissance, which was the basis 
of spurt in Arabic literature, was in fact a 
product of fruitful meeting of two forces: 
the indigenous tradition and the imported 
western forms. Muhammed Ali’s drive for 
modernization in Egypt initiated a process 
of westernization which gathered momen-
tum, eventually spreading from Egypt to 
the rest of the Arab world, aided by disin-
tegration of ottoman empire. More impor-
tantly, the spread of secular education and 
birth of printing and journalism were potent 
factors not only of modern Arabic literature 
but also of modern Arabic thought, society 
and politics. A significant translation move-
ment resulted in the borrowing of western 
ideas as well as literary forms: the drama, 
the novel and the short story.

The beginning of nineteenth century saw 
the emergence of a constellation of Arab 
writers, thinkers, journalists, scientists, 
poets, printers and translators. Majority of 
them went to live in Egypt and other Arab 
countries due to political circumstances. 

Where ever they went they contributed to 
renaissance of Arabic.

Beginning of Literary Renaissance

The French occupation of Egypt in 1798 
makes a new face to Arabic renaissance. 
That is why some of the contemporary 
writers consider French occupation of 
Egypt as the beginning of new era in the 
cultural life of Arab world. Moreover, they 
see it as the most significant link between 
Arabic thoughts and western civilization 
since the crusades. This new contract awak-
ened the Arabs in general and the Egyptians 
in particular to their deplorable backward-
ness and aroused their natural settlements. 
Napoleon Bonaparte took with him a team 
of French experts, scientists and scholars 
who established modern libraries and labo-
ratories to carry out scientific and literary 
researches. Above all he took with him an 
Arabic language printing press, the first 
printing press to enter Egypt for the pub-
lication of French proclamation and other 
official matters in Arabic.

The Egyptians admired the efficiency and 
organization of the French. They were 
highly impressed by the experiments in 
laboratories, which encouraged them for 
learning and their desire to knowledge.
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