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القراء األعزاء،
اآلن نحــن نقــدم إليكــم كتــاب املؤمتــر( .الرقــم الــدويل )2839 - 2277 :ونرجــو مــن اللــه – عزوجــل  -لــه الشــكر واملنــة
– القبــول منــا والجــزاء لنــا ولألســاتذة اآلخريــن ولطلبتنــا يف قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــراال .املقــاالت التــي اخرتنــا
لكتــاب املؤمتــر هــذا مقــاالت قدمــت يف النــدوة الدوليــة حــول اللغــة العربيــة وآدابهــا بعــد 1970م :نظــرة معــارصة.
أردنــا أن نقــدم هــذا الكتــاب للمشــاركني عنــد افتتــاح الــدوة الدوليــة .محــور النــدوة كــا يــأيت:
حققــت علــوم اللغــة نجاحــات كبــرة يف كل املجــاالت النظريــة والتطبيقيــة .وأنهــا قــد اندمجــت مــع العلــوم اإلنســانية
والطبيعية والطبية والتقنية لخلق التخصصات اللغوية واألدبية الجديدة .وبهذا ،اختار قسم اللغة العربية بجامعة
كــراال عنــوان “اللغــة العربيــة وآدابهــا :نظــرة معــارصة” لعقــد نــدوة دوليــة لفحــص الرؤيــة املعــارصة لعلــوم اللغــة العربيــة
واألدب العــريب ،وكيفيــة اســتفادة اللغــة العربيــة منهــا .وللموضــوع أهميــة كبــرة يف حــن أن العــامل العــريب قــد تعــاين
مــن االضطرابــات االجتامعيــة واالنقســام الســيايس يف البــاد املختلفــة .ويجــري إحيــاء اللغــة العربيــة بشــكل كامــل
يف صــورة اللغــة العربيــة الفصحــى يف جميــع أنحــاء البلــدان الناطقــة باللغــة العــرب.

مجاالت الرتكيز
يف اللغة
•

مساهمة علامء اللغة العربية يف اللغة العربية :رؤية معارصة

•

املفاهيم النحوية والرصفية

•

قضايا الدالالت مع العلامء القدامى يف ضوء اللسانيات الحديثة

•

القواميس العربية الحديثة :النقد والتقييم

•

املساهامت الهندية يف علم اللغة العربية

•

االتجاهات الحديثة يف التعامل مع قواعد اللغة العربية

•

الرتجمة اآللية

الثيامت األدبية (تطوير األدب العريب بعد 1970م)
•

املناهج الحديثة يف األدب العريب

•

الجنس ،األمة ،واألدب العريب

•

تطور األدب املقارن

•

دور املرأة يف األدب املعارص
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•

آثار الربيع العريب عىل الكتاب العرب

•

الصوفية يف الكتابات العربية

•

تأثري اللغات الغربية عىل األدب العريب

•

تطوير الرتجمة من اللغة العربية إىل اللغات األخرى والعكس

•

مساهمة العلامء الهنديني يف األدب العريب بعد أيب الحسن عيل الندوي

•

املناهج الدرايس للغة العربية يف الجامعات عرب العامل – التقييم

•

العربية املعارصة يف مجال الصحافة (املطبوعة واملرئية)

•

إمكانيات اللغة العربية عرب وسائل االعالم االجتامعية

والله ويل التوفيق
الدكتور محمد بشري
رئيس قسم اللغة العربية (املسؤول)
جامعة كريال ،كارياواتام
كريال  -الهند
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يحاتتفالا

د .تاج الدين املناين
نائب رئيس التحرير
أستاذ مساعد
قسم اللغة العربية ،جامعة كريال

السيد نوشاد
مساعد رئيس التحرير
أستاذ مساعد
قسم اللغة العربية ،جامعة كريال

االتّجاه الحديث ىف األدب العريب اليمني
الدكتور عبد املجيد ا اي

األستاذ املساعد كلية االنصار العربية ولونّور

نقسم حركة األدب اليمني املعارص إىل أربع مراحل:
ميكن ان ّ
املرحلــة األوىل1948 -1939 :م وهــي مرحلــة ميكــن أن
نطلــق عليهــا مــن الناحيــة املوضوعيــة مرحلــة (االيقــاظ
الجامهــري) حيــث اتجــه األدب يف هــذه املرحلــة اىل
تحفيــز جامهــر الشــعب اليمنــي وإيقاظهــم مــن غفوتهــم
الستشــعار مســؤوليتهم الوطنيــة تجــاه الظلــم واالســتبداد
ومســاندة حركــة النضــال والتحــرر
أما من الناحية الفنية :فيمكن أن نطلق عىل هذه املرحلة
مرحلة (التأثر) حيث أخذ الكتاب واألدباء والشعراء اليمنيون
يتأثرون باملذاهب األدبية الحديثة (كالسيكية – رومانيسية
– واقعية) التي ظهرت يف أوربا ومن ثم يف البلدان العربية.
ويف هــذه املرحلــة كان الصــوت الكالســييك هــو
أ بــرز األصــوات حضــورا ً يف الســاحة األدبيــة اليمنيــة
ا ىل جا نــب بعــض ا إل رها صــا ت ا لر و ما نيســية
املرحلة الثانية1955 – 1948 :م وهذه املرحلة من الناحية
املوضوعيــة مرحلــة االحتجــاج حيــث توجــه األدب بالنقــد
واالحتجــاج املبــارش لنظــام الحكــم وأســاليبه القمعيــة ونــادى
بالثورة عليه .ويف هذه املرحلة كان الصوت الرومانيس هو
أبرز األصوات حضورا ً يف الساحة األدبية اليمنية إىل جانب
عدد من األصوات الكالسيكية وبعض اإلرهاصات الواقعية.
املرحلــة الثالثــة1963- 1955 :م ميكــن أن نطلــق عــى
هذه املرحلة من الناحية املوضوعية مرحلة التمرد والثورة
كان الصــوت الواقعــي أبــرز األصــوات حضــورا ً يف الســاحة
األدبيــة اليمنيــة.
املرحلــة الرابعــة -1963 :و هــذه املرحلــة مــن
الناحيــة املوضوعيــة ميكــن أن نطلــق عليهــا مرحلــة
التحــرر والبنــاء ومــن الناحيــة الفنيــة مرحلــة االنفتــاح ويف
هــذه املرحلــة تداخلــت كل األصــوات يف الســاحة
كتاب المؤتمر ()1

األدبيــة اليمنيــة (كالســيكية – رومانســية – واقعيــة
املذاهب األدبية وتجلياتها يف األدب اليمني املعارصدد
من األصوات الرومانســية

محمد عبد الويل:
رائد القصة الحديثة يف اليمن

محمــد عبــد الــويل ،هــو رائــد القصــة الحديثــة يف اليمــن.
فقــد كان محمــد عبــد الــويل القــاص األول ورائــد هــذا الفــن
دون منــازع ،فهــو الــذي وضــع األســس الحديثــة يف البــاد
اليمــن لكتابــة قصــة ذات أفــق جديــد يف أســلوب القــص،
وتتعامــل مــع الرمــز يف أرقــى مســتوياته.
يقــول الناقــد اليمنــي د.عبــد العزيــز املقالــح عــن كتابــة
عبد الويل ”:ويالحظ أن محمد عبد الويل يحاول أن يقرتب
برموزه كثريا من القارئ الذي يشعر أنه يكتشف عاملا مبهرا،
حــن يهتــدي إىل حقيقــة الرمــز ،ومــا يخفــي وراءه مــن دالالت
فنيــة ،تجعــل القصــة ذات بعديــن أحدهــا :واقعــي مبــارش،
واآلخــر رمــزي أبعــد مــا يكــون عــن املبــارشة ،وهــو مــا ال يجيــده
ســوى كبار املبدعني يف هذا الفن الرسدي”.
إن محمــد عبــد ا لــويل كان ،وما يــزال يحتــل مــكان
الصــدارة يف مجــال اإلبــداع القصــي بالرغــم مــن ظهــور
عــرات املواهــب الجديــدة التــي تقدمــت بفــن كتابــة
القصــة خطــوات مســتفيدة مــن التحــوالت التــي طــرأت عــى
املشــهد الــردي وعــى التجريــة القصصيــة وتكويناتهــا
املوضوعيــة والفنيــة.
ملحمــد عبــد الــويل روايتــان هــا (ميوتــون غربــاء) ،و
(صنعــاء مدينــة مفتوحــة) ولــه أربــع مجموعــات قصصيــة
هــي (األرض يــا ســلمى) ،و (يشء ا ســمه الحنــن)،
و (العــم صالــح) ،و (ريحانــه) .واملجموعــة األخــرة صــدرت
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أخــرا عــن “اتحــاد األدبــاء والكتــاب اليمنيــن “،
مجموعــة “األرض يا ســلمى “ ،هــي أوىل األعــال
املنشــورة للرائــد محمــد عبدالــويل ،وتضــم قصتــن مــن
محاوالتــه األوىل كتبهــا ،وهــو طالــب يف القاهــرة .وإذا كان
لكل كاتب فنان موضوعته التي تدور عليها أغلب أعامله،
فقــد كا نــت الثــورة هــي تلــك املوضوعــة التــي يتوســل
الوصول إليها عن طريق الحديث يف قصصه ورواياته كثريا
عن الهجرة واملهاجرين ،وعن األرض التي تركوها لنســائهم
حيث يواصلن الحرث ،والسقي ،والبذار ،والحصاد .ويف
قصــة (األرض ياســلمى) التــي صــارت عنوانــا للمجموعــة،
يغــوض قلــب اإلنســان يف األرض كــا تغــوض امليــاه،
ويســقيها بالدمــوع والــدم كــا تســقيها األمطــار .املــرأة
تحــرث ،وتحصــد ،وترعــى شــؤون املن ــزل يف غيــاب الرجــل
املهاجــر ،وهــو هنــاك بعيــدا يف البحــر ،البحــر الكبــر حيــث
يجمــع مــا يســتطيع مــن النقــود لريســلها إىل الزوجــة واألوالد
حتــى ال تتعــرض األرض للبيــع ،ويســتويل عليهــا اآلخــرون.

الرهينة :زيد مطيع د ّماج

تعتــر روايــة الرهينــة مــن أهــم الروايــات اليمنيــة التــي رصــدت
ملختلــف العالقــات اإلنســانية واالجتامعيــة والسياســية يف
فــرة نظــام حكــم األمئــة ،أي قبــل قيــام الحكــم الجمهــوري
بصنعــاء .وهــي مــن أ جــرأ الروا يــات اليمنيــة الحديثــة
واملعــارصة يف الرتكيــز عــى فضــاء الجســد والجنــس،
والقصــور ،وإيديولوجيــا الطبقــة اإلماميــة البائــدة.
إنهــا تؤســس لفــن روايئ مينــي ،يخــرق املحرمــات ،وفــق
سخرية حادة من جميع األعراف والتقاليدوالقيم البطريركية
املؤسســة عــى نظــام معــريف ســلطوي ،أحــادي الرؤيــة يف
تطلعاتــه ومفاهيمــه وقيمــه ،وتفيــد مــن فــن الســرة الذاتيــة،
ولغــة املذكــرات ،وفــن االســرجاع واالســتذكار ،ولغــة الحلــم
والتخيــل ،والقطــع الســيناميئ ،وتضــع الواقــع الســيايس –
املعيــش -إبــان فــرة اإلمامــة -بتناقضاتــه ،وجهلــه وبطشــه،
خلفيــة وحق ـاً مرجعي ـاً ،بحيــث يش ـكّل هــذا الحقــل لحمــة
للعمــل ا لــروايئ ،وبنيا تــه الجامليــة والفنيــة .إنهــا تق ـ ّد م
مجتمعـاً واقعيـاً ،لكنــه مــن خــال البنيــة الفنيــة يبــدو للقــارئ
مجتمعـاً غرائبيـاً أســطورياً.
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ميلا يبرعلا بدألا ىف ثيدحلا هاجّتالا

قصص زيد مطيع دماج تظهر موضوعات ظلم اإلمامة
واإلشــكاليات االجتامعية.عــاىن الشــعب اليمنــي قبــل قيــام
ثورتــه املباركــة االم ِّريــن نتيجــة الحكــم اإلمامــي املســتبد
االســتعامري املســتغل لدرجــة أن طبيعــة املأســاة واشــكال
املعانــاة وظــروف القهــر والتخلــف والحرمــان التــي عاشــها
شعب اليمن يف ذلك العهد اإلمامي واالستعامري البائد

مضمون القصص اليمنية

كانــت القصــة اليمنيــة القصــرة مثــل غريهــا مــن قصــص
البلــدان األخــرى .تشــغل القضايــا االجتامعيــة والوطنيــة
حيــزا كبــرا مــن مســاحتها ال ســيام وأن القصــة فــن يزدهــر يف
املجتمعات التي تشهد تحوالت كبرية .إذ هي األقدر عىل
مالحقــة تلــك التحــوالت ومــا يصاحبهــا مــن مواقــف مأزومــة
يعيشــها األفــراد إزاء هــذا التحــول
يقــول الناقــد اليمنــي الشــهري د.عبــد العزيــز املقالــح
عن القصة اليمنية”:منذ بداية الســتينيات توجه املوضوع
القصــي يف أعــال الكتــاب إىل بحــث قضايــا اإلنســان
الشــعبي البســيط ،وهمــوم بنــاء املجتمــع الجديــد يف ظــل
قيــم الثــورة الجديــدة التــى تســعى إىل محاربــة التخلــف،
والــراع القبــي واملناطقــي وكذلــك كل أنــواع االســتغالل
االجتامعــي

أزمة الرواية اليمنية

إن الروايــة اليمنيــة ميكــن النظــر إليهــا مــن عــدة اتجاهــات،
يف االتجــاه التقليــدي مثــل األخبــار والوقا ئــع ،ثــم ظهــر
االتجاه الحديث الذي استكمل األشكال الفنية يف الرواية
اليمنيــة ،والروايــة اليمنيــة تشــهد اآلن زخــا كبــرا ،واألدب
الــروايئ عمومــا يحتــاج إىل شــجاعة.
إن الروايــة اليمنيــة تتعــرض لعــدة إشــكاليات ،أولهــا أن
ثقافــة األدب الــروايئ تحمــل الوعــظ واإلرشــاد ،وثانيهــا أن
ثقافــة القــارئ الســائدة يف اليمــن هــي الثقافــة الشــعرية
يف األســاس ،فاليمــن بلــد الشــعر ،أمــا ثالثهــا فهــي ثقافــة
املجتمــع اليمنــي عمومــا ،فــاألدب الــروايئ يحتــاج ملجتمــع
أكــر انفتاحــا ،وأي مجتمــع تفــرض فيــه قيــود عــى األدب
تــؤدي إىل انعــدام اإلنتــاج األديب بشــكل واســع.وهناك

شــهادات لبعــض األدبــاء اجمعــوا عــى أن الروايــة األدبيــة
باليمــن تحتــاج إىل جهــد كبــر وتحتــاج إىل راع حتــى تــؤدي
دورهــا .إن اليمــن يحتفــظ يف مدوناتــه ،ويف ذاكــرة مواطنيــه
بكنــوز مــن الرسديــات واملرويــات ،واألســاطري التــي تتناقلهــا
األجيــال ،وتشــكل باعثــا محليــا عــى اإلقبــال نحــو هــذا الفــن
وإبداعــه.
ثانيــا :االتجــاه التجديــدي الــذي تجــاوز االتجــاه الســابق
يف اقرتابــه مــن البنــاء الــروايئ الحديــث ،والنظــر إىل الروايــة
بوصفهــا فنــا أدبيــا لــه شــكله وخصوصيتــه ومرجعيتــه الفنيــة.
وأتبــاع هــذا االتجــاه مــن الروائيــن والروائيــات ممــن يصعــب
حرصهم.
ثالثــا :االتجــاه األحــدث ،وأتباعــه قلــة أو نخبــة صغــرة
العــدد مــن املبد عــن الشــبان وأعاملهــم األوىل تبــر
بإنتــاج روايــة متمــردة يف الفكــرة واللغــة والبنــاء ،روايــة تكــر
خــط الــرد املتعــارف عليــه ،وترفــض يف الوقــت ذاتــه فكــرة
الرتابــط املنطقــي لألحــداث ومــا تفرضــه منطيــة الحبكــة،
وتســعى جاهــدة إىل إثبــات مــا يقــال عــن التداخــل بــن
األجناس األدبية ،وإلغاء الحواجز بني الشعر والنرث ،أو بني
الروايــة والشــعر ،مــع اهتــام واســع بالرمــز.
واملبرشون بهذا االتجاه هم :حبيب رسوري ،ومحمد
عبــد الوكيــل جــازم ،وســمري عبــد الفتــاح ،وهنــد هيثــم،،
واإلشــارة إليهــا تلفــت النظــر إىل أن دور املــرأة كان غائبــا
عــن عــامل اإلبــداع بأشــكاله املختلفــة ،لكنهــا يف العقــود
األخــرة مــن القــرن العرشيــن اســتطاعت أن تحقــق شــيئا
مــن الوجــود الالفــت يف الشــعر والقصــة القصــرة ،كــا يف
الروايــة حيــث شــهدت الســاحة األدبيــة يف العقــود األخــرة
عــددا مــن الروائيــات ومنهــن :شــفيقة زوقــري صاحبــة روايــة
“مصارعة املوت” عام 1970م ،ورمزية اإلرياين يف رواياتيها
القصريتــن “ضحيــة الجشــع” ،و”قتلنــا القــات” ،ونبيلــة
الزبــر يف روايــة “إنــه جســدي” 2004م ،وناديــة الكوكبــاين
يف روايــة “حــب ليــس إالَّ” 2006م ،وإلهــام مانــع يف روايــة
“صدى األنني”2005م ،وعزيزة عبد الله يف رواياتها األربع:
“أحــام نبيلــة” 1997م ،و”طيــف واليــة” 1997م ،و”أركنهــا
الفقيــه” 1998م ،و”تهمــة وفــاء”2000م ،وهنــد هيثــم يف
روايتيهــا “ حــرب الخشــب” 2004م ،و”أنــس الوحشــة”
كتاب المؤتمر ()1

2006م ،وعــي املقــري “يهــود الحــايل” 2009ومحمــد
غــريب العمــران “مصحــف االحمــر” 2010ونبيلــة زبــر “زوج
حــذاء لعائشــة”2011ومحمد غــريب العمران”ظلمــة”2012

االتجاه التقليدي

روايــة “ســعيد” 1939م ،هــي أول روايــة تكتــب وتنــر يف
اليمــن ،ومؤلفهــا الكاتــب والصحفــي املحامــي محمــد عــي
لقامن ،وهو واحد من أهم رجال التنوير يف اليمن ،وروايته
هــذه التزمــت بالبنــاء التقليــدي يف شــكلها ،أمــا موضوعهــا
فقــد كان شــأن الروايــات الواقعيــة األوىل تبليغــا إرشــاديا،
ويالحظ فيها تقاطع السياق الرسدي باألشعار التي تلخص
املواقــف ،كــا تقــوم عــى فكــرة الــراع بــن الخــر والــر.
تكشــف روايــة “ســعيد” بوضــوح املوقــف الســيايس
ملؤلفهــا ،الــذي كان يدعــو إىل مهادنــة االحتــال انتظــارا
لظهــور املهــدي املنتظــر ،ا لــذي ســينتهي بظهــوره دور
املخرتعــات الحديثــة القاتلــة كاملدا فــع والدبا بــات
والطائــرات ،وحينئــذ يســهل عــى املواطنــن التغلــب عــى
الغــزاة املحتلــن.
وهكــذا تتنــاول الروايــة مــن خــال ســعيد وشــخوص
أخــرى متناقضــة أوضــاع مدينــة عــدن يف العقــود األوىل
مــن القــرن العرشيــن ،وترصــد الفــوارق الطبقيــة التــي بــدأت
يف الظهــور بــن األثريــاء وغريهــم مــن فقــراء املدينــة ،وهــي
التيــات الرئيســة يف الروا يــات التقليد يــة ،تلــك التــي
تتحــدث عــن ابــن الغنــي الــذي يحــب فتــاة فقــرة ،ويحــاول
الــزواج منهــا فتحــول تقاليــد األرسة بينــه وبــن مــا يريــد ،كــا
تكشــف عــن مــا يفرضــه الغنــي مــن رشوط رضوريــة عنــد بــدء
اقــران الشــاب بالفتــاة لتكــون زوجــة لــه ،ومنهــا أن تكــون
الزوجــة مــن أرسة متاثــل أرستــه يف الــراء.
أمــا النمــوذج الثــاين فهــو روايــة “مأســاة واق الــواق”
للشــاعر الشــهيد محمــد محمــود الزبــري ،وهــي مــروع
وطني سيايس خالّق ،وبنية تراجيدية نائحة تعكس عذاب
اإلنســان يف اليمــن وغربتــه عــن العــر ،وشــكواه مــن حكامــه
الظاملــن ،وحنينــه إىل العــدل واملســاواة والشــعور الكامــل
باآلدميــة .ويــرى فيهــا مالمــح ملحميــة،
وإذا كان العمــل الــروايئ ،التاريخــي بخاصــة ،مرشوطــا
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بالزمان واملكان؛ فإن لرواية “مأساة واق الواق” زمانا ومكانا
مختلفــن عــن أزمنــة وأمكنــة كل الروايــات ،فلهــا زمــان عــى
األرض وآخر يف الفضاء.
كان محمــد عبــد الــويل رائــدا يف عــامل القصــة والروايــة
يف اليمــن ،فــإن زيــد مطيــع دمــاج ،يعــد يف ســاحة الــرد
القصــي والــروايئ األقــرب إىل نهجــه والتواصــل يف تطويــر
مســاره التجديدي ،وروايته “الرهينة”  1986شـكّلت منجزا
روائيا متقدما يف لغتها ،ويف مستوياتها الرسدية ورموزها،
وهــي الخطــوة الالحقــة يف النضــج واالكتــال بعــد “ميوتــون
غربــاء” ل ـ محمــد عبدالــويل ،مــن حيــث التقنيــة الروائيــة،
وصفــاء اللغــة والدقــة يف صياغــة الواقــع بشــفافية وبســاطة
غــر مفتعلــة.
إن زيــد مطيــع دمــاج كرفيقــه محمــد عبــد الــويل جــاء
إىل الروايــة مــن عــامل القصــة القصــرة ،وبعــد أن كان قــد
أنجــز خمــس مجموعــات قصصيــة هــي “طاهــش الحوبــان”،
و”العقرب” و”الجرس” ،و”أحالم البنت مياسة” و”املدفع
األصفــر” االتجــاه األحــدث يف الكتابــة الروائيــة ،هــو التيــار
املتمــرد الــذي أخــذ عــى عاتقــه التحــرر نهائيــا مــن قبضــة
األسلوب الروايئ التقليدي الذي يعتمد الخطاب الحكايئ
ويفــرض للعمــل الــردي بدايــة ووســطا ونهايــة.

عبد الله الربدوين

شــاعر ثــوري عنيــف يف ثورتــه ،جــريء يف مواجهتــه،
ميثــل ا لخصا ئــص ا لتــي ا متــا ز بهــا شــعر ا ليمــن
املعــارص ،،واملحا فــظ يف الوقــت نفســه عــى كيــان
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ميلا يبرعلا بدألا ىف ثيدحلا هاجّتالا

القصيــدة العربيــة كــا أبدعتهــا عبقر يــة الســلف،
وكانــت تجربتــه اإلبداعيــة أكــر مــن كل الصيــغ واألشــكال
هــو شــاعر حد يــث رسعــان مــا تخلــص مــن أ صــوات
اآلخريــن وصفــا صوتــه عذبــا‚ شــعره فيــه تجديــد وتجــاوز
للتقليــد يف لغتــه وبنيتــه وموضوعاتــه حتــى قيــل‚ هنــاك
شــعر تقليــدي وشــعر حد يــث وهنــاك شــعر ا لــردوين‚
أحــب النــاس وخــص بحبــه أهــل اليمــن‚ وهــو صا حــب
نظــرة صوفيــة يف حبهــم ومعارشتهــم إذ يحــرص عــى
لقائهــم بشوشــا طاو يــا مــا يف قلبــه مــن أمل ومعا نــاة
ويذهــب اىل عزلتــه ذاهــا مذعــورا قلقــا مــن كل يشء
تنــاىس الشــاعر نفســه وهمومــه وحمــل همــوم النــاس
دخــل الــردوين بفكــره املســتقل اىل الســاحة السياســية
اليمنيــة‚ وهــو املســجون يف بدايا تــه بســبب شــعره
له عرشة دواوين شعرية ،وست دراسات ..صدرت دراسته
األوىل عام 1972م “رحلة يف الشعر قدميه وحديثه”

عيل احمد باكثري

عىل أحمد باكثري ،روايئ ومرسحي ،استلهم معظم أعامله
املرسحيــة والروائيــة مــن التاريــخ العــريب ،مــن مواليــد 21
ديســمرب .1910
ولــد عــي بــن أحمــد بــن محمــد باكثــر الكنــدي يف
جزيــرة ســوروبايا بإندونيســيا ،ألبويــن حرضميــن مــن منطقــة
حرضمــوت ،وعندمــا بلــغ العــارشة ســافر بصحبــة والــده إىل
حرضمــوت لينشــأ هنــاك نشــأة عربيــة إســامية مــع أشــقائه.

علم العروض العريب بني األصالة والحداثة:
دراسة تحليلية يف ضوء الشعر الح ّر الحديث
عبد الغفور بن الحاج محمد
جامعة جواهرالل نهرو ،نيو دلهي

إن الشــعر ليمتــاز عــن غــره مــن األلــوان األدبيــة ،يف أي لغــة
كانــت ،مبــا ميتلــك مــن أوزان تولّــد إيقاعــا موســيقيا يف
اآلذان والقلــوب ،رغــم مــا يحمــل يف طيّــه مــن معــان مك ّونــة
مــن عواطــف الشــاعر وأحاسيســه وأخيلتــه البديعــة .فهــذه
األوزان لفــن الشــعر لقــد كانــت محـ ّـل اهتــام كثــر مــن
اللغويــن الســابقني يف مختلــف اللغــات ،فبحثــوا عنهــا
وح ّققــوا أوصافهــا فد ّونوهــا وقننــوا فيهــا ضمــن فــرع علمــي
جديــد يف لغاتهــم .أمــا يف اللغــة العربيــة لقــد كان تأســيس
هــذا الفــرع العلمــي الجديــد باســم “علــم العــروض” عــى
يــدي الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي (170-100هــ) ،العــامل
اللغــوي العظيــم الــذي عــاش يف القــرن الثــاين الهجــري.
ـكأي فــرع مــن الفــروع العلميــة مــا زال هــذا الف ـ ّن ينمــو
فـ ّ
ويتطــور تلبيــة للتطــورات التــي شــهدها األدب العــريب يف
فن الشــعر عىل م ّر العصور .فحيث إن الشــعر ليع ّرف بأنه
الــكالم املــوزون ،ال بـ ّد أن تكــون جميــع أنــواع الشــعر ،قدميــا
وحديثــا ،أن تكــون مقيّــدة بــأوزان متيّــزه عــن فــن النــر .فهــذه
الورقــة محاولــة متواضعــة لتســليط الضــوء عــى قيمــة هــذا
الفـ ّن يف العــر الحديــث مــع االطــاع عــى مــا يف الشــعر
الح ـ ّر الحديــث مــن األوزان العروضيــة ومــا فيهــا مــن أصالــة
القواعــد الخليليــة وحداثــة املوســيقية الحديثــة.

األوزان الخليلية وميزاتها

لقــد كان تدويــن األوزان الشــعرية العربيــة مكتوبــا يف قــدر
العــامل الجليــل الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ،والــذي
اعــرف بعبقريتــه الفــذة وثقوبــة عقلــه املتفـ ّردة بــأن لألشــعار
العربيــة ،قدميهــا وحديثهــا ،أوزانــا معينــة فقــام باســتنباطها
كتاب المؤتمر ()1

وتبويبها تحت بحور معدودة .فام كان الشعراء الجاهليون
وال الذيــن جــاؤوا بعدهــم إىل القــرن الثــاين الهجــري واقفــن
مرتســخة
بتلــك األوزان وال بزحافاتهــا وعللهــا ،إال أنهــا كانــت
ّ
يف قلوبهــم ومتداولــة يف أشــعارهم ،حتــى كانــت جميــع
معلقاتهم وقصائدهم ومقطعاتهم الشعرية داخلة يف إطار
القواعد والبحور املعدّدة التي استقرأها الخليل بن أحمد
فمم ّ
يدل عىل دقّة القواعد الخليلية وأصالتها
فيام بعدّ .
أن علــم العــروض ومــا فيــه مــن األحــكام مل يطــرأ عليهــا تغيــر
جوهــري حتــى اآلن ،فــا زالــت تفعيالتــه وبحــوره وقواعــده
حتــى يف هــذه األيــام كوضعهــا األ ّول بــدون تغــر يذكــر ،وإن
منــت يف مقابلهــا محــاوالت تجديــد وتطـ ّور متوازيــة.
قد ورد يف كتب تاريخ اللغة العربية بأن فكرة تأسيس
علــم العــروض إمنــا تجســدت يف ذهــن الخليــل بــن أحمــد
عندمــا مـ ّر بســوق النحاســن مـ ّرة وهــو يديــر فكــره حــول بيــت
مــن الشــعر يف رأســه ،فصــادف ذلــك تتابــع حــركات البيــت
مــع تتابــع طرقــات النحاســن عــى آنيتهــم ،وســكناته مــع
توقفهــم عــن الطــرق .فاعــرف منــه مــا يف األبيــات الشــعرية
ـن لألحــرف املتحركــة والســاكنة بحيــث
مــن تنظيــم معـ ّ
يخلــق موســيقيا وإيقاعــا خاصــا ،كــا وجــد إيقاعــا يف طــرق
النحاســن وتوقفهــم عنــه .فهــذا الــرر الفكــري لقــد أدّاه
إىل إمعان فكره يف شتى األنواع الشعرية املوجودة لديه،
حتى روي أنها كان يتدىل إىل البرئ ويبدأ بإصدار األصوات
بنغــات مختلفــة ليســتطيع تحديــد النغــم املناســب لــكل
قصيــدة(.)1
فبعد تفحص دقيق لخزائن الشعر العريب التي تجمع
بــن قصائــد الشــعراء الجاهليــن واملخرضمــن واألمويــن،
الندوة الدولية 2015 - ١ -
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لقــد اعــرف الخليــل مــا فيهــا مــن الرتتيبــات املخصوصــة
للحــركات والســكنات ،فش ـكّل  -نتيجــة لبحثــه العميــق -
وسمها بحرا .فالشعر الذي يأيت
خمسة عرش وزنا للشعر
ّ
حســب هــذه األوزان املحصــورة يعــرف بالشــعر العمــودي
وهو أســاس الشــعر العريب وجذوره وأصل كل أنواع الشــعر
التــي أتــت بعــده .لقــد أخــرج الخليــل هــذه الفــرع العلمــي
علــا يــكاد يكــون متكامــا بحيــث مل يســتطع مــن أىت بعــده
مــن العروضيــن أن يزيــد عــى عروضــه أي زيــادة تذكــر أو
ميــس جوهــره مصداقــا لقــول الخليــل عــن نفســه“ :لقــد كان
العــروض يف الســاء فأنزلتــه إىل األرض”(.)2
إن أصــل البحــور الشــعرية هــو الحــروف املتحركــة
والســاكنة ،فمنهــا تتكـ ّون التفاعيــل التــي هــي أجــزاء البحــور.
أما التفاعيل املستعملة لدى الخليل هي عرشة :فعولن،
مفاعليلــن ،مفاعلــن ،فــاع التــن ،فاعلــن ،مســتفعلن،
فاعالتــن ،متفاعلــن ،مفعــوالت ،مســتفع لــن .وهــذه
التفاعيــل ليســت صوتــا مفــردا بــل هــي مجمــوع عــدد صغــر
مــن األصــوات املك ّونــة مــن متح ـ ّرك وســاكن ينضــم بعضهــا
إىل بعض يف نسق بعينه .واختالف هذا النسق هو سبب
اختــاف التفعيــات .فالبحــور تتكــون مــن هــذه التفاعيــل
إمــا بتكــرار تفعلــة ســتا او مثانيــا أو تفعلتــن أربعــا أو ثــاث
تفعيــات م ّرتــن .فالبحــور الشــعرية الخليليــة هــي:
ذات تفعلة واحدة:
َت (ست مرات)
1 .1الوافر ُ :مفَا َعل ُ ْ
2 .2الكامل ُ :متَفَا ِعلُ ْن (ست مرات)
3 .3الهزج َ :مفَا ِع ْيلُ ْن (ست مرات)
ستَ ْف ِعلُ ْن (ست مرات)
4 .4الرجز
ُ :م ْ
5 .5الرمل  :فَا ِع َلت ُ ْن (ست مرات)
6 .6املتقارب  :فَ ُعولُ ْن (مثان مرات)
3
7 .7املتدارك  :فَا ِعلُ ْن (مثان مرات)
ذات تفعلتني:
8 .8الطويل  :فَ ُع ْولُ ْن َمفَا ِع ْيلُ ْن (أربع مرات)
9 .9املديد  :فَا ِع َلت ُ ْن فَا ِعلُ ْن (أربع م ّرات)
ستَ ْف ِعلُ ْن فَا ِعلُ ْن (أربع م ّرات)
1010البسيط ُ :م ْ
ذات ثالت تفعالت:
س ـتَ ْف ِعلُ ْن َم ْف ُعــو لَ تُ
س ـتَ ْف ِعلُ ْن ُم ْ
1111الرسيع ُ :م ْ
12

( مر تــا ن )
ستَ ْف ِعلُ ْن
ستَ ْف ِعلُ ْن َم ْف ُع َ
ولتُ ُم ْ
1212املنرسحُ :م ْ
(مرتان)
ستَ ْفعِ لُ ْن فَا ِع َلتُ ْن (مرتان)
1313الخفيف :فَا ِع َلت ُ ْن ُم ْ
1414املضارعَ :مفَا ِع ْيلُ ْن فَا ِع َلتُ ْن َمفَا ِع ْيلُ ْن (مرتان)
س ـتَ ْف ِعلُ ْن
س ـتَ ْف ِعلُ ْن ُم ْ
1515املقتضبَ :م ْف ُعــو َل تُ ُم ْ
(مرتــان)
ستَ ْفعِ لُ ْن فَا ِع َلتُ ْن فَا ِع َلتُ ْن (مرتان)
1616املجتثُ :م ْ
فــكل بيــت مــن قصيــدة عموديــة ال بـ ّد أن تكــون حســب
معي من املذكورة بحيث ال تحدو األبيات يف قصيدة
بحر ّ
مع ّينــة مــن بحــر إىل آخــر .فمثــا إن ثالثــا مــن املعلقــات
الجاهليــة جــاء كل بيــت فيهــا عــى بحــر الطو يــل ،هــي
معلقات امرئ القيس وطرفة بن عبد وزهري بن أيب سلمى
كام جاء ثالث لألعىش والنابغة وعبيد عىل بحر البسيط.
أمــا معلقتــا لبيــد وعنــرة هــا عــى بحــر الكامــل كــا اعتمــد
عمــرو بــن كلثــوم بحــر الوافــر لقــرض معلّقتــه.
واألمر امللحوظ يف شأن البحور الخليلية ،أن كل بحر
مــن البحــور واردة تفاعيلهــا حســب دوائــر شــعرية خمســة.
فالطويــل واملديــد والبســيط واردة مــن دائــرة املختلــف
بحيث يجمع كل منهاعددا معينا من الحركات والسكنات،
كام أن الوافر والكامل وردا من دائرة املوتلف والهزج والرجز
والرمل من املجتلب وكل من الرسيع واملنرسح والخفيف
واملضــارع واملقتضــب واملجتــث مــن دا ئــرة املشــتبه
واملتقــاب واملتــدارك مــن دائــرة املتفــق .وكل بيــت يجــري
حســب قواعــد علــم العــروض الخليــي ،ال ب ـ ّد أن يكــون ذا
شــطرين ،أولهــا يعــرف بالصــدر والثــاين منهــا بالعجــز.
فعــدد التفعيــات يف كل شــطر يكــون متســاويا إمــا اثنــان او
ثالثــا أو أربعــا ،ال أقــل منهــا وال أكــر إال كــا تج ـ ّوزه القواعــد
الخاصــة.
وهــذه األوزان املذكــورة للبحــور يجــوز أن يدخــل فيهــا
بعــض التغــرات التــي حرصهــا العروضيــون حتــى تخــرج
عــن صورتهــا األصليــة .فهــذه التغيــرات تعــرف بالزحافــات
خاصــة وردت
والعلــل .وكل بحــر لــه زحا فــات أو علــل
ّ
تفاصيلهــا يف كتــب العــروض ،فيمكــن تغـ ّـر تفاعيــل بحــر
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مــن البحــور حســب الزحافــات والعلــل التــي يجــوز دخولهــا
فيــه فقــط .أمــا امليــزة امله ّمــة للبحــور الخليليــة هــي أن
التفعلــة األخــرة للشــطر األول مــن البيــت (يســمى عروضــا)
واألخــرة مــن الشــطر الثــاين (يســمى رضبــا) ال ب ـ ّد أن تكونــا
يف صــورة واحــدة يف كل بيــت مــن قصيــدة واحــدة ،فــإذا
وقــع شــيئ مــن الزحافــات أو العلــل الجائــزة فيهــا يف البيــت
األول للقصيــدة فــا ب ـ ّد أن يدخــل نفــس الزحــاف أو العلّــة
يف عروض ورضب كل بيت من تلك القصيدة .أما غريهام
مــن التفاعيــل يف البحــر (يســمى حشــوا) فيجــوز أن تدخلهــا
التغــرات الجائــزة للبحــر وأن ال تدخلهــا كيفــا يــراه الشــاعر،
لكــن بحيــث ال تضيــع املوســيقية و ال مت ّجــه اآلذان.
فــا الــذي ذكرنــاه هنــا فقــط األحــكام املهمــة مــن علــم
العروض األصيل التي ال ب ّد من فهمها لتقييم ما يف أوزان
األشــعار الحـ ّرة مــن الجوانــب التقليديــة .وجديــر بالذكــر يف
هــذا الصــدد أن هــذه األحــكام العروضيــة املع ّقــدة يف
صورها ،ال يجب أن يتعلّمها الشعراء يك يقرضوا شعرهم،
بل الحقيقة الحلوة ،أن من له ذوق شعري ال يخلو ما يقوله
من الشعر عن األحكام العروضية وال يخرج عن إطار األوزان
الخليليــة حتــى وإن مل يعــرف وجــود هــذا العلــم النفيــس!..
فبالجملــة إن هــذه البحــور املذكــورة لتمثــل يف الواقــع
تنوعــا موســيقيا واســع املــدى ،يتيــح للشــعراء أن ينظمــوا
كل عواطفهــم وخواطرهــم وأفكارهــم ضمــن دائرتهــا بــدون أن
يجــدوا تضييقــا وال حرجــا يضطــرون معــه إىل محاولــة الخــروج
عليها ليالمئوا بني مادّة شــعرهم الجديدة وما تقتضيه من
خاصــن.
موســيقي وإيقــاع
ّ

محاوالت التجديد يف القواعد الخليلية

إن القواعــد التــي د ّونهــا الخليــل بــن أحمــد ضمــن علــم
العــروض يف القــرن الثــاين الهجــري مل يطــرأ عليهــا تغيــر
جوهــري حتــى اآلن رغــم محــاوالت جــادّة مــن قبــل بعــض
اللغويــن والشــعراء املتأخريــن .فاملخالفــة األوىل ض ـ ّد
منتجــات أفــكار الخليــل بــن أحمــد إمنــا رفعــت مــن عنــد
تلميذه الخاص ،أيب الحسن سعيد بن مسعدة املعروف
باألخفش األوسط ،حيث أضاف إىل البحور التي أوجدها
أستاذه بحرا آخرا مستدال لوجوده بأشعار القدماء ،فأضاف
كتاب المؤتمر ()1

بحــر املتــدارك إىل مجموعــة خمســة عــر فأصبــح مجمــوع
البحــور ســتة عــر .أمــا املحــاوالت التجديديــة األخــر قــد
نشأت يف عصور مختلفة بالتوازي للقواعد الخليلية بدون
مســاس جوهــره وتغيــر أصولــه ،مــع أن تلــك املحــاوالت إمــا
انحرصت يف عرص أو تحدّدت مبكان دون اكتساب قبولية
واسعة بني الشعراء .ومن املالحظ أن الذين كانوا يقومون
بالتطــورات العروضيــة ويهاجمــون عــى األصــول الخليليــة
كانــوا أيضــا يقـ ّرون بأصليتهــا بقــرض بعــض أشــعارهم حســب
األوزان الخليليــة.
ومــن أبــرز الشــعراء الذيــن خرجــوا عــى األوزان الخليليــة
يف العرص العبايس سلم الخارس ( 186-...هـ) و يحيى بن
املنجــم ( 300-241هــ) الــذان خرجــا عــى األوزان املتبعــة
وقرضــا بعــض القصائــد بحيــث تحتــوي عــى تفعلــة واحــدة
تتكــرر يف كل شــطر( .)4وكان أبــو العتاهيــة (213-130هــ)
ممــن مي ـ ّرد عــى األوزان الخليليــة .قــال ابــن قتيــة”:كان
لرسعته وسهولة الشعر عليه رمبا قال شعرا موزونا يخرج به
عن أعاريض الشعر وأوزان العرب”( ،)5كام نقل االصفهاين
يف األغاين أنه سئل ابو العتاهية م ّرة :هل تعرف العروض؟
فــكان جوابــه“ :أنــا أكــر مــن العــروض .)6(”!..ولكــن الحقيقــة،
أن األلــوان املتم ـ ّردة التــي أوردهــا أبــو العتاهيــة وغــره مــن
الشــعراء مل توفّــق بالقبــول بــن أوســاط الشــعراء.
أما املوشحات ،اللون الشعري األندليس ،كانت ثورة
عاتية عىل التقاليد الشعرية العربية املوروثة .فهي أهملت
كثريا من القيود التي كبلت القصيدة العربية واستخدمت
أوزانــا جديــدة تناســب التطــور الــذي طــرأ عــى املوســيقي
والغنــاء يف بــاد األندلــس .لقــد أثبــت ابــن بســام الشــنرتيني
(542 -...هـ) وابن سناء امللك (608 -545هـ) الذان بحثا
يف املوشّ ــحات بــأن هــذا اللــون الشــعري معظمــه خــارج عــن
أعاريــض أشــعار العــرب املتبعــة .ولك ـ ّن البحــث الدقيــق
للموشــحات ليوصلنــا إىل أن الوشّ ــاحني وإن كانــوا خارجــن
عن األوزان الخليلية وأصولها إنهم مل يخرجوا – حقيقةً -يف
تجديدهــم عــى العــروض العــريب ،بــل إنهــم عندمــا أحســوا
أن أوزان الخليــل أصبحــت غــر قــادرة عــى الوفــاء بحاجــة
املغنــن ،لعبــوا بــاألوزان التقليديــة ومك ّوناتهــا ودوائرهــا
وزحافاتهــا وعللهــا ،فولّــدوا أوزانــا مســتقلّة جديــدة ،لكــن يف
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إطــار العــروض العــريب وعــى هــدى مــن قواعــده وأصولــه.
فكانوا يف صنيعهم هذا أشبه مبن يرقصون يف السالسل،
()7
أو يتحركــون بحريــة وانطــاق يف أصفادهــم وقيودهــم.
أمــا محــاوالت التجديــد يف العــر الحديــث فإنهــا مل
تبدأ من فراغ بل كانت منبعها محاوالت التجديد الشعري
الســابقة ،مــع أن األوضــاع العامليــة الجديــدة أيضــا قــد
حفزت التجديدات الحديثة يف أساليب الشعر وأشكالها
ومعانيهــا .فا ّدعــى الذيــن قامــوا بالتطــورات الشــكلية بــأن
تجربــة االنســان املعــارص لتختلــف عــن تجربــة الشــعراء
القدماء بحيث يحتاج املعارص إىل ح ّرية تعبريية يف كالمه
والتخلــص مــن القيــود التــي تك ّبــل عواطفــه وأفــكاره للتعبــر
عــن معاناتــه وتفجعاتــه يف العــر الحديــث .لقــد أدّى
التالقــح األديب بــن العــرب وبــاد الغــرب بواســطة الهجــرات
واالحتــاالت والبعثــات العلميــة إىل اعــراف األلــوان األدبيــة
الجديــدة املوجــودة يف األدب الغــريب ،األمــر الــذي حــثّ
العــرب عــى اســترياد تلــك املوضــات األدبيــة إىل لغتهــم.
رف يف األوزان التقليديــة
فقامــت فرقــة مــن الشــعراء بالتـ ّ
وتوســع فريــق آخــر يف اإلفــادة مــن فكــرة الزحافــات والعلــل،
كــا حــاول بعــض الشــعراء أن يتحلــل متامــا مــن قيــود الــوزن
والقافية حينام مال آخرون إىل نظم بعض قصائدهم عىل
أكــر مــن وزن شــعري(.)8
فمــن أهــم األ لــوان الشــعرية املولّــدة يف العــر
الحديــث الشــعر املرســل والشــعر املنثــور والشــعر الح ـ ّر.
فاملعنــي بالشــعر املرســل هــو شــعر عمــودي ذو شــطرين
ـن( .)9فهــذا اللــون الشــعري وإن
غــر أنــه ال يلتــزم بـ ّ
ـروي معـ ّ
راعى األوزان الشــعرية إنه مرســل عن القافية التي هي أهم
جــزء للشــعر العمــودي .أمــا الشــعر املنثــور هــو ف ـ ّن جديــد
مولــده فرنســا ،فهــو يجمــع بــن خصائــص النــر والشــعر
كليهــا .فهــذا النــوع الــذي يديــر ظهــره للشــكل املتــوارث
ويحــاول التحــرر مــن قيــدي الــوزن والقافيــة وليــد تيــار الشــعر
الحـ ّر الــذي ظهــر يف الغــرب ،فلــذا بعــض مــن النقــاد العــرب
يطلقــون عليــه اســم “الشــعر الحـ ّر” .لقــد كان املهجــر مهــد
ميالد هذا النوع املزدوج .أما الشعر الح ّر ،اللون الشعري
الذي هو محور نقاشــنا ،فإنه حســب رأي من وضعها “هو
شــعر ذو شــطر واحــد ليــس لــه طــول ثابــت ،وإمنــا يصـ ّـح أن
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يتغــر عــدد التفعيــات مــن شــطر إىل شــطر ويكــون هــذا
التغيــر وفــق قا نــون عــرويض يتحكــم فيــه” ( .)10فالذ يــن
يطلقــون عــى الشــعر املنثــور باســم الشــعر الح ـ ّر ،يســم ّون
هــذا النــوع بشــعر التفعلــة .فــاآلن ننظــر إىل أي مــدى تتفــق
قواعــد عــروض هــذا النــوع الجديــد مــن الشــعر العــريب مــع
قواعــد علــم العــروض القديــم.

أوزان الشعر الحر بني األصالة والحداثة

لقــد اختلــف الن ّقــاد املعــارصون يف تعريــف الشــعر الح ـ ّر،
فمنهــم مــن وصفــوه بأنّــه النــوع الــذي تحـ ّرر مــن قيــود األوزان
ميت إليهام بصلة ومنهم من يرون
والقوايف كليّا بحيث ال
ّ
أن الشــعر الحـ َّر مل يتحـ ّرر مــن األوزان الخليليــة ،بــل هــو جــار
التغيات .الحق
حسبها كالشعر العمودي ،لكن مع بعض
ّ
اننــا إذا أردنــا بــاألوزان ذلــك العــدد التقليــدي املحصــور يف
البحــور التــي عرفهــا العروضيــون فــإن الشــعر الحــر ال يخضــع
لهــا خضوعــا كليــا ،ولكــن إذا أردنــا بــاألوزان املوســيقي فــإن
لهــذا الشــعر نوعــا مــن املوســيقي يعتمــد عــى األوزان
الخليليــة مــع اســتخدام زحافاتهــا وعللهــا أوســع اســتخدام.
تقــول نــازك املالئكــة ،والتــي تعــرف واضعــة لهــذا النــوع
مــن الشــعر يف مق ّدمــة لكتابهــا “قضايــا الشــعر املعــارص”
منكــرة عــى الذيــن يجحــدون أوزان الشــعر الحــر“ :وأنــا قــد
ـت باألدلّــة العروضيــة يف هــذا الكتــاب أن ذلــك الــرأي
أثبـ ّ
باطــل ،فــإن شــعرنا الجديــد مســتم ّد مــن عــروض الخليــل
بــن أحمــد ،قائــم عــى أساســه”( .)11ولك ـ ّن امللحــوظ هنــا
أن بعــض الشــعراء والنقــاد س ـ ّموا هــذا النــوع الــذي ع ّرفتــه
نــازك بشــعر التفعلــة واســتعاروا لفــظ ‘الشــعر الح ـ ّر‘ عــى
القصائــد املنثــورة لتحررهــا عــن األوزان والقــوايف كلهــا.
أسســته نــازك املالئكــة
فهنــا نبحــث عــن الشــعر الحـ ّر الــذي ّ
وعــن الجوانــب املتفقــة عليهــا واألخــرى املخالفــة بــن علــم
العــروض القديــم وقواعــد عــروض الشــعر الح ـ ّر الحديــث.
إن الفــرق األول بــن الشــعر العمــودي والشــعر الح ـ ّر
يبــدأ يف شــكلها .لقــد ســبق أن قلنــا بــأن البيــت الواحــد مــن
ـودي إمنــا يتكـ ّون مــن شــطرين ،صــدر وعجــز ،كل
الشــعر العمـ ّ
منهــا بطــول متســا ٍو يتضمــن عــددا محـدّدا مــن التفعيــات
يف كال الشطرين .فإذا كان بحر الشعر العمودي من ست
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تفعيــات ،فــا بــد أن يكــون العجــز والصــدر كالهــا ذا ثــاث
تفعيالت .أما الشعر الح ّر فال يقبل هذا الشكل التقليدي،
محل بيت ،بحيث رمبا يتضمن تفعلة
فكل سطر منها يف ّ
واحدة أو تفعلتني أو ثالثا وهكذا كام يراه الشاعر الئقا يف
تصوير مشــاعره وأحاسيســه يف موســيقية الئقة.
أما التفاعيل أي الوحدات املوسيقية املستعملة يف
أوزان الشــعر الحـ ّر إمنــا هــي نفــس التفاعيــل التــي تســتعمل
يف علــم العــروض القديــم ،إال أنــه ميكــن يف الشــعر الحــر
االســتغناء عــن التفعلتــن الواردتــن يف القديــم ،هــا “فــاع
التن” و “مستفع لن” ذوا الوتد املفروق .فهاتان التفعلتان
قليلــة االســتعامل يف البحــور الخليليــة .فاكتفــى عــروض
الشــعر الحــر صورتيهــا مــع الوتــد املجمــوع“ ،فاعالتــن”
و”مســتفعلن” .فبذلــك يصبــح عــدد التفعيــات مثانيــا
فقط يف أوزان الشعر الحر ،بدال من عرش منها يف الشعر
العمــودي(.)12
العمودي متّزن بالبحور الخليلية الستة
كام أن الشعر
ّ
عــر ،نــرى مــن قطــع ســطور األشــعار الحـ ّرة بأنهــا أيضــا متزنــة
بتلك البحور نفسها لكن جزئيا .دعني أستعري قول الدكتور
محمــود عــي الســان ،الــذي ح ّقــق بحــور الشــعر الح ـ ّر
اســتقراء مــا يزيــد عــى ألفــي قصيــدة ح ـ ّرة ،يقــول“ :وأ ّمــا
بحــور الشــعر الحـ ّر فهــي هــي بحــور الشــعر العمــودي الســتة
عــر ،ولكنهــا ال تتفــق معهــا يف التقســيم مــن حيــث متــام
عدد تفعيالتها أو نقصها”( .)13فالشعر الح ّر وإن كانت فيه
تفاعيــل البحــر الــذي يتــزن بــه ،مــن املمكــن أن يجمــع العــدد
الكامــل مــن تفاعيــل البحــر أو أن ينقــص يف عددهــا أو يزيــد
عليهــا أو يبقــى عــى تفعلــة واحــدة فقــط ،كل ذلــك حســبام
يــراه الشــاعر الئقــا باملقــام.
تقــول نــازك املالئكــة“ :أســاس الــوزن يف الشــعر الحـ ّر
انــه يقــوم عــى وحــدة التفعلــة ،واملعنــى البســيط الواضــح
لهــذا الحكــم أ ّن الح ّريــة يف تنويــع عــدد التفعيــات” (.)14
وتــورد مثــاال للــوزن الح ـ ّر مــن بحــر الرمــل:
فَا ِع َلت ُ ْن فَا ِع َلت ُ ْن فَا ِع َلتُ ْن فَا ِع َلت ُ ْن
فَا ِع َلتُ ْن فَا ِع َلت ُ ْن
فَا ِع َلت ُ ْن فَا ِع َلتُ ْن فَا ِع َلت ُ ْن
فَا ِع َلت ُ ْن
كتاب المؤتمر ()1

فَا ِع َلت ُ ْن فَا ِع َلتُ ْن فَا ِع َلتُ ْن
()15
فَا ِع َلتُ ْن فَا ِع َلتُ ْن
فبحور الشعر الح ّر منقسمة إىل صنفني :بحور بسيطة
وبحــور مركّبــة ( .)16أمــا البحــور البســيطة هــي البحــور التــي
تفعلتهــا مفــردة مك ـ ّررة كــا يف الوافــر (مفاعلــن) والهــزج
(مفاعيلــن) والرجــز (مســتفعلن) والرسيــع (مســتفعلن)
( )17واملتــدارك (فاعلــن) واملتقــارب (فعولــن) والرمــل
(فاعالتــن) والكا مــل (متفاعلــن) .فهــذه البحــور لكــون
وحدتهــا املوســيقية ترتكــب مــن تفعيلــة واحــدة هــي األكــر
استعامال يف الشعر الح ّر .فعىل سبيل املثال نأخذ بعض
الســطور مــن قصيــدة “لحــن النســيان” لنــازك املالئكــة:
(الوزن)
البيت
( ُمتَفَا ِعلُ ْن)
َولِ َم الْ َمل َْل
ف الْ ُك ُؤ ْو ِ
س َم َع ْالَ َم ْل
يَبْقَى يُ َعشْ ِع ُ
ش ِ
( ُمتْفَا ِعلُ ْن ُمتَفَا ِعلُ ْن ُمتَفَا ِعلُ ْن)
َي ُحلُ ْم
َويَ ِع ْي ُ
ف ُم ُر ْو ِر يَد ْ
ش َحتَّى ِ ْ
( ُمتَفَا ِعلُ ْن ُمتْفَا ِعلُ ْن ُمتَفَا ِعلُ ْن)
فَ ْو َق الْ َمبَا ِْسمِ َوالْ ُمق َْل
( ُمتْفَا ِعلُ ْن ُمتَفَا ِعلُ ْن)
فهــذا شــاهد لبحــر الكامــل ،إال أنــه دخلــت تفعلتــه
ُمتَفَا ِعلُ ـ ْن زحــاف الخــن فصــار ُمتْفَا ِعلُ ـ ْن.
أما البحور املركّبة هي البحور التي وحدتها املوسيقية
ترتكــب مــن أكــر مــن تفعيلــة واحــدة .وهــذه البحــور غــر
شــائعة يف الشــعر الحــر شــيوعها يف الشــعر العمــودي كــا
أنهــا غــر شــائعة فيــه شــيوع البحــور ذوات التفعلــة فيــه ملــا
أن أســاس الشــعر الحــر هــو إعطــاء الشــاعر فرصــة إطالــة
البيــت بقــدر طــول نفســه وازديــاد الدفقــة الشــعورية عنــده.
ومــن البحــور املركّبــة مــا هــو ذو التفعلتــن فقــط كالطويــل
(فعولــن مفاعيلــن) والبســيط (مســتفعلن فاعلــن) ومــا هــو
مع ثالث تفاعيل كالخفيف (فاعالتن مستفعلن فاعالتن)
واملنــرح (مســتفعلن مفعــوالت مســتفعلن) .ففــي هــذه
البحــور املركبــة تتك ـ ّرر الوحــدات املوســيقية املركبــة مــن
تفعلتــن أو ثــاث تفعيــات كــا تتكــرر التفعلــة الواحــدة
يف البحــور البســيطة .فمثــا لبحــر البســيط نقطــع جــزءا مــن
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قصيدة “سقوط القمر” ملحمود درويش:
الص ْخ ُر َوالْ َك َف ُن
ت كَ ْي َف يَ ِع ُ
َرأَيْ ُ
يش ّ
ستَ ْف ِعلُ ْن فَ ِعلُ ْن)
( ُمتَ ْف ِعلُ ْن فَ ِعلُ ْن ُم ْ
ب
ف لَ ْحظَ ِة الْغَضَ ِ
ِ
ستَ ْف ِعلُ ْن فَ ِعلُ ْن)
( ُم ْ
 َوأَنْـ ِ
َت
ـر الْ َجلِ ْيـ ِـد إِ َ
ـن ِمـ ْن َعـ ْ ِ
تق ْ
ـت تَأْتِـ ْ َ
ل يَـ ِـدي الَ ِتـ ْـي ا ْح َ َ
َض ِة الشّ ـ َج ِر
ِم ْن خ ْ َ
س ـتَ ْف ِعلُ ْن فَ ِعلُ ـ ْن ُمتَ ْف ِعلُ ـ ْن فَ ِعلُ ـ ْن
( ُمتَ ْف ِعلُ ـ ْن فَا ِعلُ ـ ْن ُم ْ
س ـتَ ْف ِعلُ ْن فَ ِعلُ ـ ْن )
ُم ْ
لقــد الحظنــا يف أزوان الشــعر العمــودي ،أن العــروض
والــرب يف كل بيــت مــن أبيــات قصيــدة ال ب ـ ّد أن تكــون
عــى صــورة مع ّينــة ،أي إذا دخــل يف عـ ِ
رضب
ـروض أو
ِ
بيــت مــن القصيــدة زحــاف أو علّــة فــا ب ـ ّد أن تدخــل يف
كل بيــت مــن تلــك القصيــدة نفــس الزحــاف أو العلّــة .أمــا
يف القصيــدة الح ـ ّرة ،فــا يوجــد هنــاك العــروض ملــا أن
البيــت فيهــا شــطر واحــد .فأمــا األرضب فيهــا فــا تتق ّيــد
بهــذا الحكــم الــازم ألرضب القصيــدة العموديــة .فيجــوز
يف أرضب قصيــدة مــن الشــعر الح ـ ّر أن تكــون صحيحــة أو
متغــرة بــأي زحــاف أو علّــة جــاز دخولهــا يف تفعلــة البحــر
الــذي هــو منــه يف الشــعر العمــودي أو متغــرة بالع ـاّت
خصصهــا العروضيــون ألرضب الشــعر الح ـ ّر خاصــة
التــي ّ
دون الشــعر العمــودي .فعــى ســبيل املثــال ،يجــوز يف
أرضب قصيــدة مــن بحــر الوافــر كل زحــاف جــاز دخولــه يف
الشــعر العمــودي مــن هــذا البحــر وهــو القطــف (مفاعلــن

 فعولــن) والعصــب (مفاعلــن  -مفاعيلــن) كــا يجــوز يفالوافــر الشــعر الحـ ّر خاصــة التذييــل (مفاعلــن -مفاعلتــان)
والعصــب مــع التذييــل (مفاعلــن -مفاعيــان) .أمــا تغريات
التفاعيــل التــي تــرد يف حشــو البحــور (أي غــر العــروض
والرضب) فلدى الشعراء القدماء لها قوانني صارمة .فكل
مــا يجــوز دخولــه يف حشــو البحــور العموديــة جــاز دخولــه يف
أوزان الشــعر الح ّر أيضا باإلضافة إىل بعض التغريات التي
ج ّوزهــا العروضييــون للشــعر الح ـ ّر خاصــة.
فمام م ّر اتضح لنا أن الحرية يف الشعر الحر الجديد ال
تعني الح ّرية الكاملة للشاعر ،بل فقط التحرر املحدود من
شــكل الشــطرين ومــن االلتــزام بعــدد ثابــت مــن التفعيــات
يف البيــت الواحــد .وجديــر بالذكــر أن كثــرا مــن الشــعراء
املعارصين قد يتجاوزون ح ّريتهم فريتكبون أخطاء عروضية
مش ّوهة يف أشعارهم بحيث تخرجها عن إطار الشعر الح ّر
كام أشارت إليها نازك املالئكة“ :وأنا أكاد أجزم بأن مثانني
باملائــة مــن القصائــد الحــرة تحتــوي عــى أغــاط عروضيــة
مــن صنــف ال ميكــن الســكوت عنــه”( .)18أ ّمــا األشــعار التــي
ال تتق ّيــد بــأي وزن مــن األوزان – كــا هــي األكــر يف هــذا
العرص  -فهي أحرى وأجدر أن ال تع ّد من قبيل الشعر الح ّر
بــل ضمــن أنــواع النــر ألن الــوزن  -كــا قالــت نــازك – هــو
الروح التي تكهرب املادة األدبية وتصريها شعرا ،فال شعر
مــن دونــه مهــا حشــد الشــاعر مــن صــور وعواطــف ،ال بــل إن
الصــور والعواطــف ال تصبــح شــعرية ،باملعنــى الحــق ،إال إذا
ملســتها أصبــع املوســيقي ،ونبــض يف عروقهــا الــوزن(.)19
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النزعات التأملية يف األدب العريب
الهندي بعد عام 1980م
الدكتور كيه يت .جابر الهدوي
األستاذ املساعد ،الكلية الحكومية برتور

الهنــد هــي مهــد الحضــارة والثقافــة املعروفــة ب ــاملعاقل
اإلســامية واملراكــز العلميــة واألدبيــة حيــث إنهــا تضاهــي
العــامل العــريب بكــرة علامئهــا األفــذاذ وعباقرهــا الجهابــذة
يف مجال اللغة العربية والثقافة اإلسالمية .أما النشاطات
الدينيــة والحــركات اإلســامية يف الهنــد فلهــا تــراث قديــم
حيــث إن جذورهــا تصــل إىل زمــن النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم والصحابــة والتابعــن .إن اإلحتــكاك التجــاري بــن
الهنــد والــدول العربيــة عــن الطــرق الربيــة والبحريــة وخاصــة
مــن املناطــق الســاحلية تأثــر الحيــاة الهنديــة تأثــرا قويــا
حتــى تعمقــت اللغــة العربيــة يف شــبه القــارة الهنديــة قبــل
عــدة قــرون مــن مجيــئ اإلســام .وبســبب هــذه التعامــات
التجاريــة بــن قوافــل العــرب والهنــد تأثــر الهنــود كلهــم بهــؤالء
التجــار حضــارة وثقافــة ولغــة ،وتدينــوا كلهــم دينهــم وتذوقــوا
منهم ذوق التوحيد واألخوة واملساواة وحسن الخلق التي
تخــرق العــادة.

الحركة األدبية والعلمية يف الهند

ومــن املعهــود مــن تاريــخ الدعــوة اإلســامية إن الحركــة األدبيــة
والعلمية إنترشت يف الهند من تشييد املدارس واملساجد
واملكتبــات يف مختلــف أنحــاء الهنــد الســيام يف شــالها
وتسببت يف التطورات الهائلة يف مجال العلوم والفنون يف
اللغــة العربيــة ،إذ أنهــا أنجبــت العلامءالعباقــرة مــع إنتاجاتهم
القيمــة التــي ينتفــع بهــا مــن لهــم أدىن علــم أو حــظ لهــا.
منــذ دخــول القــوة اإلســتعامرية يف بقعــة الهنــد إن
الظروف السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية كانت متغرية
ملــا قبلهــا حيــث إنهــا فتحــت با بــا جد يــدا يف التار يــخ
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وأحكمــت الســيطرة مــن كل وجــه حتــى انتــرت الحضــارات
األوربية بأشــعتها اإللحادية يف أرجاء الهند .نظرا إىل هذه
األوضــاع الدنيئــة الشــائعة اســتيقظت قيــادة املســلمني
فركــزت ســادتهم عــى احتفــاظ بالبقيــة الباقيــة مــن العاطفــة
الدينيــة ومشــاعر الحيــاة اإلســامية حتــى يؤسســوا املعاهــد
اإلســامية العربيــة يف مختلــف أنحــاء الهنــد.
أمــا األدب العــريب الهنــدي يف القــرن العرشيــن عــى
وجــه العمــوم وبعــد اإلســتقالل بصــورة خاصــة فقــد ازدهــر
مــن كــرة املعاهــد الدينيــة واملؤسســات الثقافيــة واملراكــز
العلمية التي تعتني باللغة العربية وآدابها وعلومها اعتناءا
كامــا ،كــا أنــه تطــور مــن انتشــار املطابــع الحديثــة املتوفــرة
يف أرجــاء الهنــد وصــدور املجــات والجرائــد والصحــف
العربيــة يوميــة كانــت شــهرية أو ســنوية.
فاإلنتا جــات العربيــة الصــادرة بعــد اإلســتقالل مــن
جهــود العلــاء العظــام والكتــاب البارز يــن كا نــت ترتكــز
عــى املوضوعــات الدينيــة اإلســامية يف أوســع نطــاق مــع
كونهــا غــر معرضــة عــى اإلطــاق عــن املنتجــات األدبيــة مــن
القصــة واملرسحيــة والروايــة والنقــد والشــعر .وعــاوة عــى
ذلــك كلــه قــد شــهدت القــارة الهنديــة يف القــرن العرشيــن
عــى عديــد مــن األعــام البــارزة والكتــاب الذيــن نالــوا شــهرة
كبــرة مــن أعاملهــم األدبيــة وآثارهــم العلميــة وانتاجاتهــم
الفنية أمثال أبو الحسن عيل الحسن الندوي وعبد العزيز
امليمنــي ومســعود عــامل النــدوي وواضــح الرشــيد النــدوي
ومحمــد الرابــع الحســني النــدوي ،واحتشــام أحمــد النــدوي
وغريهــم مــن العباقــرة البارزيــن يف مجــال العلــم واألدب يف
الكليــات اإلســامية والجامعــات الهنديــة .وفيهــم مــن تأثــروا

ببعض اآلداب الغربية وفنونها ،و فيهم من تعمق يف كتابة
املقــاالت العلميــة واألدبيــة والقصــص الدينيــة اإلســامية
والسري النبوية وتضلعوا يف علوم اإلسالمية واإلنسانية كام
أنهــم أجــادوا قــرض الشــعر يف مختلــف األغــراض مــن املــدح
والوصــف والرثــاء والرتحيــب وغريهــا .أمــا مكانــة املدائــح
النبوية يف الشعر العريب الهندي فجديرة بالذكر يف تطوير
اللغــة العربيــة وآدابهــا بعــد اإلســتقالل.
ومــن املرا كــز العلميــة وا ملــدارس اإلســامية التــي
انجبــت هــؤالء العلــاء العباقــرة والكتــاب البارزيــن والتــي
ال تــزال تفتخــر األمــة اإلســامية الهنديــة بتأسيســها وقيامهــا
يف قــرى الهنــد دار العلــوم بديوبنــد املســتهدف إىل
التمسك بالعقيدة السمحة والتطهري من البدعة الفاسدة
املنكــرة ودار العلــوم نــدوة العلــاء بلكهنــو املؤسســة
لتطويــر املناهــج الدراســية حســب املقتضيــات العرصيــة
واملتطلبــات الفور يــة عــى أســاس الجمــع بــن القد يــم
الصالح والجديد النافع وحركة عليجرة اإلسالمية املخلصة
بالعلــوم الثقافيــة والطبيعيــة تحــت رئاســة رس ســيد أحمــد
خان وما إليها من املعاهد اإلسالمية والجامعات املركزية
واألهليــة الحكوميــة التــي بذلــت جهــدا مشــكورا يف نــر
اللغــة العربيــة ولعبــت دورا ملحوظــا يف تطويرهــا يف ربــوع
الهند .ومن جملة هذه الجامعات واملعاهد جامعة كلكتا
وجامعة مدراس وجامعة بومباي وجامعة إله آباد ،وجامعة
مليــة اإلســامية وجامعــة دلهــي وجامعــة لكنــؤ والجامعــة
العثامنيــة وجامعــة بنــارس الهندوســية وجامعــة كــراال
وجامعــة اإلنجليزيــة واللغــات األجنبيــة وجامعــة كاليكــوت
وجامعــة جواهــرالل نهــرو وكليــات العربيــة الحكوميــة وغــر
الحكومية املتداولة يف جنوب الهند وجامعات اإلسالمية
يف كــراال وجامعــة بركــة اللــه وغريهــا .ومــن خــال هــذه
املراكــز العلميــة املشــهورة قــد بــرزت ونــرت وأصــدرت
مئــات مــن امهــات الكتــب العلميــة والفنيــة والدراســات
الرشعية واملقاالت األكادمية واألطروحات الدكاتريية حتى
انهــا قامــت وتقــوم مبســاهمة عمالقــة يف الحفــاظ عــى
الــراث العــريب ونــر الثقافــة اإلســامية كــا هــي تتبــن مــن
اإلســهامات الجليلــة اآلتيــة ذكرهــا.
وتجدر اإلشارة هنا أن املجالت والجرائد العربية التي
كتاب المؤتمر ()1

ظهــرت يف ربــوع الهنــد قــد لعبــت دورا فعــاال يف توســيع
آفــاق اللغــة العربيــة وتنميــة العلــوم اإلســامية حيــث إن
العلــاء األفاضــل واألدبــاء النابغــن كانــوا يهتمــون بهــا أشــد
اإلهتــام ويعتنــون بهــا مــع عنايــة كاملــة .ومــن قبيــل هــذه
املجــات والجرائــد العربيــة الالفتــة باثــراء اللغــة العربيــة
وتنقيحهــا وتســهيل أســلوبها وتصقيلهــا وشــمول مضامينهــا
وتحسينها “مجلة الضياء” أصدرها مسعود عامل الندوي،
وجريــدة “النفــع العظيــم ألهــل هــذا اإلقليــم” مــن الهــور
أنشــأها األســتاذ شــمس الديــن ،جريــدة “الجامعــة” مــن
كلكتــا تحــت رئاســة موالنــا أبــو الــكالم آزاد ،ومجلــة “ثقافــة
الهنــد” مــن املجلــس الهنــدي للعالقــات الثقافيــة بالهنــد،
ومجلــة “البعــث اإلســامي” مــن دار العلــوم لنــدوة العلــاء
بلكهنــو ،وجريــدة “الرائــد” مــن لكهنــو ،ومجلــة “دعــوة الحــق”
و”الداعــي” مــن دار العلــوم بديوبنــد و”صــوت األمــة” مــن
الجامعــة الســلفية ببنــارس وغريهــا.
ومــن املطابــع املشــهورة التــي شــهدت بنــر الكتــب
الهندية يف اللغة العربية املطبعة الندوية بلكهنو ،املكتبة
اإلعجازية بديوبند ،ومؤسسة الصحافة والنرش بدار العلوم
نــدوة العلــاء ،مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،ومطبعــة
املعــارف بأعظــم كــره ،املكتبــة الحســينية بدلهــي ،مكتبــة
تعليــات اإلســام بلكهنــو ،دار الفكــر بدمشــق ،املكتبــة
الوحيد يــة بديوبنــد ،مطبعــة دارالقلــم -بــروت ،مطبعــة
جامعــة عليجــرة اإلســامية ،مطبعــة دار الصحــوة بالقاهــرة،
ودار الــروق بجــدة ،ومطبعــة الحجازيــة ببونبــايئ ،دار إبــن
كثــر بدمشــق ،مطبعــة مجمــع اإلســامي الهنــدي بلكهنــو،
مؤسســة الرســالة –بــروت ،ودائــرة املعــارف اإلســامية –
حيدرابــاد الدكــن ،مطبعــة قاســمي بديوبنــد ،ومؤسســة
الرســالة – بــروت وغريهــا.

النزعات التأملية يف األدب العريب
الهندي بعد عام 1980م

أمــا األوضــاع الحديثــة الصالحــة لتطــور اللغــة العربيــة يف
الهنــد فقــد تغــرت وتبدلــت مــع اكتشــاف البــرول يف
معظــم الــدول العربيــة ونالــت اللغــة العربيــة أبعــادا واســعة
يف املجــاالت الثقافيــة واإلجتامعيــة واإلقتصاديــة إال أنهــا
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بقيــت اليــوم إال عنــد علــاء الديــن اإلســامي فحســب ألن
األشــخاص القامئني باملدارس اإلســامية ال يعتنون بتغيري
املقــررات الدراســية واصالحهــا حســب مقتضيــات الزمــان
ومتطلبــات الدهــور بــدون أي التفــات إىل املوضوعــات
املاديــة والعرصيــة ولكــن فــرص العمــل يف العربيــة يف
مختلــف املجــال قــد ازدادت يف البلــدان العربيــة بوجــه
عــام والخليــج العــريب بوجــه خــاص .فالجامعــات العرصيــة
واملعاهــد الراهنــة تهتــم بدراســة بعــض العلــوم العرصيــة
والفنــون الفنيــة واألدبيــة أمثــال املرسحيــة والروايــة والقصــة
وتعلــم اللغــة اإلنجليز يــة مــع التضلــع يف اللغــة العربيــة
اهتاممــا بالغــا كــا تعتنــي بالرتجمــة عنايــة كاملــة ،وكذلــك
أن األساتذة الجامعية وطالبها يرتكزون عىل كتابة املقاالت
يف املجــات وأعــال الرتجمــة بــدون الرتكيــز عــى تأليــف
الكتــب وتصنيفهــا يف العلــوم والفنــون ولكنهــم مشــتغلون
يف الدراسات البحثية والتحقيقية والدكاتريية .ويحتمل أن
يقال أن هذا العرص عرص املقاالت واألطروحات الجامعية
ألن جميــع الطلبــة الذيــن يفــدون إىل الجامعــات املشــهورة
للدراســات العليــا ال يخرجــون منهــا إال بالشــهادات يف
املاجســتري يف الفلســفة والدكتــورة يف الفلســفة .ومــن
الكتــاب البــارزة الذيــن اشــتهروا بكتابــة املقــاالت العلميــة
واألدبيــة وتأليفهــا وتصنيفهــا أبــو الحســن عــي الحســني
الندوي والدكتور عبد الحليم الندوي والدكتور زبري أحمد
الفاروقــي والدكتــور محمــد راشــد النــدوي ومحمــد واضــح
الرشــيد النــدوي ومحمــد الرابــع الحســن النــدوي والدكتــور
ثنــاء اللــه النــدوي وغريهــم....
أمــا حالــة اللغــة العربيــة بعــد عــام 1980م فقــد كانــت
تابعة ملا قبله يف الثامنينات والتســعينات حيث إن هذه
الفرتات كانت هي فرتة أبو الحسن عيل الحسني الندوي
مــن املقالــة والكتابــة والتأليــف والنــر ومــا إليهــا ،لكــن هــذا
القرن الجديد أثرى اللغة العربية وأرقاها من دراسة البحث
والتحقيق يف املوضوعات املختلفة .وقد قل وندر تأليف
الكتــب الدينيــة يف هــذه الفــرة أمثــال التفســر والحديــث
والتجويد والسرية والتاريخ والفقه والفلسفة والكالم بل كرث
وازداد مــا يتعلــق بــاألدب وتاريخــه واللغــة و والشــعر وغريهــا.
هذه الفرتات تقسم إما إىل فرتة طلبة املدارس اإلسالمية
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فقــط وطلبــة الجامعــات املاديــة فقــط وطلبــة املــدارس
اإلســامية والجامعــات املاديــة معــا أو إىل عــر الكتــب
الدينيــة واإلســامية وعــر املقــاالت واألطروحــات .ويف
هــذه اآلونــة أن الطلبــة الفائقــن يف الدراســة واملتشــوقني
إليها من املدراس اإلسالمية يلتحقون بالجامعات املركزية
واملحلية لنيل شــهادة البكالريوس واملاجســتري والدكتوراه
ويكملــون منهــا دراســتهم مــع املنحــة الدراســية الحكوميــة و
متنحهــم الحكومــة جميــع اإلمكانيــات والتســهيالت لتكميــل
دراســتهم مــن الجامعــة .وهــذا النظــام الشــائع قــد أدى
إىل تطــورات هائلــة يف مجــال املقــاالت واألطروحــات يف
موضوعــات مختلفــة.
ومــن املالحظــ ،أن الكتّــاب والعلــاء الذيــن درســوا
يف الجامعــات الحديثــة ،فهــم يتعلمــون اللغــة اإلنجليزيــة
إىل جا نــب اللغــة العربيــة ،وقا مــوا مبطالعــة الفنــون
الغربيــة الحديثــة كاملرسحيــة والقصــة والروايــة واطلعــوا
عــى االتجاهــات األدبيــة الحديثــة ،فتوســعت معلوماتهــم
وتجــددت أســاليبهم ،فقــد ســاهم خريجــو الجامعــات
الحديثة يف مجال الرتجمة ،حيث ينقلون الكتب األوردية
والسنســكريتية واإلنجليز يــة وغريهــا إىل اللغــة العربيــة،
وكذلــك يرتجمــون مــن القصــص واملرسحيــات واملقــاالت
الدينيــة والسياســية والثقافيــة واالجتامعيــة ،ومــا إىل ذلــك
مــن اللغــات الهنديــة واإلنجليزيــة واللغــات الهنديــة األخــرى
إىل اللغــة العربيــة ،ومعظــم هــؤالء األســاتذة كان جــل
اهتاممهــم ينصــب عــى كتابــة املقــاالت وأعــال الرتجمــة.
وألجل ذلك ظل علامء املدارس الدينية حتى اآلن يحتلون
مــكان الصــدارة يف مجــال التأليــف وإنتــاج الكتــب باللغــة
العربيــة ،وعددهــم مؤلفاتهــم يف املوضوعــات الدينيــة
اإلســامية والفنــون األدبيــة يــزداد يوم ـاً إثــر يــوم
ومــن اإلســهامات الجليلــة املؤلفــة بعــد عــام  1980م
مــا أشــار األســتاذ الدكتــور أشــفاق أحمــد يف دراســته عــى
األدب العريب الهندي يف القرن العرشين وهي كام تأيت:
ويف مجــال األدب وتاريخــه“ :تاريــخ األدب العــريب”
لواضــح الرشــيد النــدوي .وهــو عــى جزأيــن أي العــر
الجاهيل واإلسالمي ،و”تاريخ األدب العريب” ملحمد الرابع
الحســني النــدوي .وقــد تحــدث فيــه املؤلــف عــن األدب

اإلســامي وتاريخــه وخصائصــه وميزاتــه ،و”أدب الصحــوة
اإلســامية” لواضــح الرشــيد النــدوي و”األدب العــريب بــن
عرض ونقد” ملحمد الرابع الحسني الندوي .هذا الكتاب
تعبــر عــن اآلراء حــول األدب وأصولــه وحــول النقــد ومبادئــه،
و”حقيقــة األدب ووظيفتــه يف ضــوء ترصيحــات األدبــاء
والنقــاد” للدكتــور مقتــدي حســن األزهــري -رئيــس الجامعــة
الســلفية بالهنــد يف مجموعــة مــن آراء األدبــاء والنقــاد حــول
حقيقــة األدب وهدفــه وصلتــه مــع الديــن ،و”مختــارات مــن
أدب العــرب” يف قطعــات أدبيــة رائعــة متثــل األدب العــريب
القديــم والحديــث مــن جميــع نواحــي األدبيــة واألســلوبية
منــذ العهــد اإلســامي إىل عرصنــا الحديــث أليب الحســن
عــي الحســن النــدوي“ ،األدب اإلســامي وصلتــه بالحيــاة”
و”منثــورات مــن أدب العــرب” ملحمــد الرابــع الحســني
النــدوي ،و”منهــج النويــري يف كتابــه نهايــة األرب يف فنــون
األدب” للدكتــور عبــد الحليــم النــدوي ،وكتــاب “الروائــع
والبدائع يف البيان النبوي” ملحمد نعامن الدين الندوي،
و” خواطــر وانطباعــات عــن الكتــب والحيــاة” ملحمــد أرشــد
األعظمي ،و”نظرات يف األدب “أليب الحسن عيل الحسن
الندوي وكتاب” اللغة العربية وآدابها يف شبه قارة الهندية
الباكســتانية عــر القــرون” للدكتــور رضــوان عــي النــدوي،
و”مساهمة دار العلوم بديوبند يف األدب العريب حتى عام
1980م” للدكتور زبري أحمد القاروقي ،و”الصحافة العربية
يف الهند” للدكتور أيوب تاج الدين الندوي ،و”الدراسات
العربيــة يف الجامعــات الهنديــة الشــالية منــذ اإلســتقالل
يف عــام 1947م” لعبــد الحــق شــجاعت عــي.
ويف اللغــة وفروعــه“ :القامــوس الجديــد” و”القــرأة
الراشــدة” يف ثالثــة أجــزاء يف تســهيل تعليــم اللغــة العربيــة
يف املــدارس العربيــة واإلســامية ،و” القــرأة الواضحــة”
لشــيخ وحيــد الزمــان الكريانــوي يف ثالثــة أجــزاء يف املنهــج
العرصي لتعليم اللغة العربية ،و”دروس األطفال” للدكتور
عبــد اللــه عبــاس النــدوي يف دراســة اللغــة ،و”دروس
األشــياء واملحــاورة العربيــة” ملحبــوب الرحمــن األزهــري،
و”خصائــص اللغــة العربيــة وملــاذا يجــب تعلمهــا” و”تقديــم
علــم اللغــة العربيــة الحديثــة” للدكتــور عبــد الحــق شــجاعت
عــي ،و”اللغــة العربيــة الوظيفيــة” للدكتــور شــفيق أحمــد
كتاب المؤتمر ()1

خــان النــدوي.
ويف الشــعر ومضامينــه“ :شــعراء الرســول يف ضــوء
الوا قــع والقر يــض” لألســتاذ ســعيد األعظمــي النــدوي،
و “شــعراء الصعاليــك” للدكتــور محمــد أنــس النــدوي،
الشــعراء الوجوديــون يف الشــعر الحديــث” للدكتــور ثنــاء
اللــه النــدوي.
ويف أدب األطفال“ :قصص النبيني” يف خمسة أجزاء
يف حكايــات دينيــة مقتبســة مــن الكتــب الدينيــة اإلســامية
والتاريخيــة ،و”قصــص مــن التاريــخ اإلســامي لألطفــال” يف
قصــص دينيــة لرتبيــة النفــوس أليب الحســن عــي الحســن
الندوي.
ويف القصــة ومتعلقاتــه :كتــاب “املــوت يف ســبيل
اإليثــار” ملحمــد ناظــم النــدوي ،و”روعــة البيــان” يف الحــوار
القصــي ملحمــد عــاء الديــن النــدوي.
وقــد اطلعــت عــى روايــة واحــدة “الــراع بــن الزوجــة
والعشــيقة” ومرسحيــة واحــدة “املخطوبــة” كتبهــا الدكتــور
ســيد إحتشــام أحمــد النــدوي.
الكتــب املتعقــة بالرتجمــة وفنــه :كتــاب “فــن الرتجمــة”
للدكتــور ســيد إحســان الرحــان ،و “الرتجمــة العربيــة يف
الهنــد منهــا وإىل العربيــة “و” الرتجمــة الصحفيــة “للدكتــور
حبيــب اللــه خــان“ ،الرتجمــة بــن النظريــة والتطبيــق” ملعــن
الديــن أعظمــي ،و “املقارنــة بــن النحــو العــريب واإلنجليــزي”
للدكتــور بشــر أحمــد الجــايل وغريهــا.
ومــن إســهامات علــاء الهنــد يف التفســر ومــا يتعلــق
به “تعلم لغة القرآن الكريم” وكتاب “ترجامت معاين القرآن
الكريــم وتطــور فهمــه عنــد الغــرب” للدكتــور عبــد اللــه عبــاس
الندوي ،و” الرصاع بني اإلميان واملادية (تأمالت يف سورة
الكهــف)” وكتــاب “املدخــل إىل الدراســات القرآنيــة” أليب
الحســن عيل الحســني الندوي وغريها.
ومــن أهــم كتــب الحديــث املؤلفــة يف ربــوع الهنــد
“التعر يــف الوجيــز بكتــب الحد يــث الرش يــف” لســلامن
حســيني النــدوي ،وكتــاب “املدخــل إىل دراســة الحديــث
النبــوي” وكتــاب “نظــرات عــى صحيــح البخــاري وميــزات
أبوابه وتراجمه “أليب الحسن عيل الحسني الندوي ،وكتاب
“دراســات يف الجــرح والتعديــل” ملحمــد ضيــاء الرحمــن
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الديــن األعظمــي ،و”دراســات يف الحديــث النبــوي وتاريــخ
تدوينــه” للدكتــور محمــد مصطفــى األعظمــي القاســمي،
وكتاب “روائع األعالق رشح تهذيب األخالق” ألبو ســحبان
روح القــدس النــدوي ،وكتــاب “زجاجــة املصابيــح “للســيد
مظفــر حســن الحيدرابــادي الحنفــي ومــا إليهــا.
أمــا بالنســبة إىل إســهامات علــاء الهنــد يف الســرة
فهــي أكــر بكثــر .ومنهــا :كتــاب “محمــد الرســول اللــه” و”
الطريــق إىل املدينــة املنــورة “و”رجــال الفكــر والدعــوة”
و”الســرة النبويــة” أليب الحســن عــي الحســن النــدوي،
و”الرســالة املحمديــة” لســيد ســليامن النــدوي ،وكتــاب
“نبــوءات الرســول :مــا تحقــق منهــا ومايتحقــق” ملحمــد ويل
الله الندوي ،وكتاب “اإلمام أحمد بن عبد الرحيم املعروف
بالشــاه ويل اللــه الدهلــوي” وكتــاب “األمــر صديــق حســن
خــان :حياتــه وآثــاره “و” أبــو الحســن عــي الحســني النــدوي:
الداعية الحكيم واملريب الجليل “ملحمد إجتباه الحسيني
النــدوي ،وكتــاب “الســلطان محمــد الفاتــح” و”العــز بــن
عبــد الســام -دراســة تحليليــة ونقديــة” للدكتــور رضــوان
عــي النــدوي ،وكتــاب “االســتاذ أبــو الحســن عــي الحســني
النــدوي :كاتبــا ومفكــرا” لنــذر الحفيــظ النــدوي ،وكتــاب “أبــو
الحســن عــي الحســني النــدوي :اإلمــام املفكــر والداعيــة
األديــب” للســيد عبــد املاجــد الغــوري.
ويف التاريــخ ومــا يتعلــق بــه كتــاب “مــاذا خــر العــامل
بانحطــاط املســلمني” وكتــاب “ مــن نهــر كا بــل إىل نهــر
الريموك” و” املسلمون يف الهند “وكتاب “إذا هبت ريح
اإلميــان “يف تاريــخ الدعــوة والجهــاد يف الهنــد يف القــرن
الثالــث عرشالهجــري ،وكتــاب “شــخصيات وكتــب” وكتــاب
“نفحــات اإلميــان بــن صنعــاء وعــان” أليب الحســن عــي
الحســني النــدوي ،وكتــاب “معجــم األمكنــة التــي لهــا ذكــر
يف نزهة الخواطر” ملعني الدين الندوي ،وكتاب “مشكلة
املســجد البابــري يف ضــوء التاريــخ والكتابــات املعــارصة”
للدكتــور مقتــدي حســن األزهــري ،وكتــاب “منهــج علــاء
الهنــد يف الرتبيــة اإلســامية” لواضــح الرشــيد النــدوي.
وكذلــك ألفــت عد يــد مــن الدرا ســات يف العلــوم
املختلفــة والقضايــا املتنوعــة يف كثــر مــن الجامعــات
والكليــات واملطابــع أمثــال كتــاب “إىل اإلســام مــن جديــد”
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وكتــاب “العقيــدة والعــادة والســلوك” و”العــرب واإلســام”
و”اإلســام والحيــاة” و”املســلمون ودورهــم” و” أحاديــث
رصيحــة مــع إخواننــا العــرب واملســلمني” و” املســلمون
وقضية فلسطني” واألركان األربعة” و” حديث مع الغرب”
و”أحاديــث رصيحــة يف أمريكــة” وكتــاب “موقــف العــامل
اإلســامي تجــاه الحضــارة الغربيــة” وكتــاب “اإلســام وأثــره
يف الحضــارة وفضلــه عــى اإلنســانية” و”الــراع بــن الفكــرة
اإلســامية والفكــرة الغربيــة يف األقطــار اإلســامية” و”ربانيــة
ال رهبانيــة” و”أســبوعان يف املغــرب األقــى “وكتــاب
“نحــو الرتبيــة الوكتــاب” اإلســام وأثــره يف الحضــارة وفضلــه
عــى اإلنســانية” و”الــراع بــن الفكــرة اإلســامية والفكــرة
الغربيــة يف األقطــار اإلســامية” و”ربانيــة ال رهبانيــة” وكتــاب
“القاديــاين والقاديانيــة” و“أســبوعان يف املغــرب األقــى”
وكتــاب “نحــو الرتبيــة اإلســامية الحــرة يف الحكومــات
والبــاد اإلســامية” وكتــاب “كيــف ينظــر املســلمون إىل
الحجــاز وجز يــرة العــريب الهنــد” وكتــاب “أضــواء عــى
الحركات والدعوات الدينية واإلصالحية” وكتاب “اإلســام
واملســترشقون” وحا جــة البرش يــة إىل معرفــة صحيحــة
ومجمــع إســامي” أليب الحســن عــي الحســني النــدوي،
وكتــاب “املجتمــع اإلســامي بنــاؤه ومالمحــه” أليــوب تــاج
الدين الندوي ،وكتاب “الرتبية واملجتمع” وكتاب “الثقافة
اإلســامية والواقــع املآثــر” ملحمــد الرابــع الحســني النــدوي
وغريهــا.
أما الكتب املرتجمة إىل العربية من اللغات املختلفة
– الدوليــة واملحليــة – فهــي عديــدة ال يحصاهــا .وفيهــا
الروايات أمثال “شمني” و”أيام املاعز” و” الهاربة إىل الله
“املرتجمــة مــن املليباريــة ،والدراســات الهامــة يف العلــوم
املختلفــة املرتجمــة مــن اللغــة األرديــة ومــا إليهــا.
بالنســبة إىل هــذه الكتــب املتنوعــة يف املوضوعــات
املختلفــة ،وهــي كلهــا أو معظمهــا منشــورة مــن املطابــع
املشــهورة يف الهنــد خالفــا لبعــض منهــا التــي نــرت يف
املطابــع العربيــة.

األعالم البارزة يف األدب الهندي
بعد عام 1980م
أبو الحسن عيل الحسني الندوي (1999 -1914م)

ولــد يف أرسة علميــة شــهرية يف ســنة 1914م بقريــة تكيــه
كيــان مبدينــة راي بريــي يف واليــة أترابراديــش وتعلــم عــى
الشــيخ خليــل بــن محمــد األنصــاري اليــاين خــال عــام
1924م وتخصــص يف العربيــة تحــت األســتاذ تقــي الديــن
الهــايل عــام 1930م كــا أنــه نــال شــهادة فاصــل أدب يف
اللغة العربية من جامعة لكهنو وأتقن منها اللغة اإلنجليزية
التي توسعت بها أفاقه العلمية واألدبية .هو أحد األحدين
يف جميــع العلــوم والفنــون األدبيــة واإلســامية حيــث إنــه
يعتــر مــن أكــر شــخصية دوليــة يف األدب العــريب .وقــد ذاع
صيتــه يف العــامل العــريب والغــريب مــن إســهاماته العلميــة
والدعويــة القيمــة كــا أنــه حصــل عــى مناصــب عديــدة
وتقديــرات ممتــازة يف املجــال األديب والعلمــي يف العــامل
العريب وغريها .كام قال فيه صحايف عريب هندي معروف
“إن الشــيخ النــدوي كان أول أديــب عــريب يف ديــار الهنــد
عرفه العامل العريب الواسع هذه املعرفة الشاملة حتى إن
العــريب الــذي ال يعرفــه يعــد جاهــا جهــا فاحشــا ،فهــو مــأ
الســمع والبــر والفــؤاد يف العاملــن العــريب واإلســامي”.
وحيد الزمان الكريانوي (1992 -1926م)

أمــا وحيــد الزمــان الكريانــوي املولــود يف عــام 1926م ببلــدة
“كريانــه” فهــو معــروف بكونــه صحافيــا كبــرا وأديبــا بارعــا يف
اللغــة العربيــة الهنديــة .بعــد العلــوم اإلبتدائيــة مــن مســقط
رأســه ســافر إىل حيدرابــاد الدكــن للتلمــذ مــن األســتاذ
مامون الدمشقي يف تحسني اللغة العربية وجودتها نطقا
وكتابــة .وقــد اســتفاد مــن مؤلفاتــه عــدد كبــر مــن الطلبــة يف
املــدارس اإلســامية والجامعــات العرصيــة.

محمد الرابع الحسني الندوي (من عام 1929م)

هــو أديــب بــارع وعــامل كبــر ولــد يف قريــة تكيــه كالن يف
راي بريــي عــام 1929م وأكمــل دراســته العليــا مــن دار
العلــوم نــدوة العلــاء حيــث نــال شــهادة الفضيلــة يف عــام
1948م وتــوىل فيهــا مســؤولية التدريــس يف عــام 1949م
كتاب المؤتمر ()1

كأســتاذ األدب العــريب .إنــه يعتــر مــن دعائــم اللغــة العربيــة
وشــخصيات البــارزة يف األدب والنقــد بعــد أيب الحســن
عــي الحســني النــدوي يف أنحــاء الهنــد .لــه إملــام كامــل
ومعرفــة تامــة مبــا يحــدث يف العاملــن العــريب واإلســامي
كــا هــو معــروف يف املجتمعــات الرشقيــة والغربيــة مــن
خــال الدراســة واألســفار .وقــد انتخــب حاليــا رئيســا لهيئــة
أحــوال املســلمني الشــخصية لعمــوم الهنــد.
سعيد الرحامن األعظمي الندوي (من 1932م)

يعد األستاذ من الشخصيات الفذة املشهورة يف األوساط
العلميــة العربيــة بوجــه عــام ويف أوســاط الصحافــة العربيــة
بوجــه خــاص .ولــد يف مديريــة أعظــم كــره عــام 1932م
وحصــل العلــوم مــن مدرســة مفتــاح العلــوم ودار العلــوم
ندوة العلامءحتى ارتحل إىل بغداد يف عام  1957للقراءة
عــى الدكتــور تقــي الديــن الهــايل .إنــه قــد تــوىل إدارة مجلة
“البعث اإلسالمي” منذ وقت إنشائها عام 1955م كام أنه
اشــتهر مــن مقاالتــه العلميــة واألدبيــة النــارشة يف املجــات
العربيــة والجرائــد األدبيــة.
محمد واضح رشيد الندوي (من 1935م)

هــو أديــب بــارع وصحــايف كبــر ومحلــل ســيايس شــهري
ومرتجــم قديــر مــع كونــه متضلعــا يف اللغــة العربيــة ومتقنــا
يف اإلنجليزية وماهرا يف األديب العريب الحديث والقديم.
ولــد يف عــام 1935م يف بلــدة ابوالحســن عــي الحســني
النــدوي وتعلــم اللغــة العربيــة مــن دار العلــوم نــدوة العلــاء
وعمــل يف محطــة اإلذاعــة لعمــوم الهنــد يف نيودلهــي مــن
عام 1953م إىل عام 1973م والتحق بعدذلك بدار العلوم
نــدوة العلــاء كأســتاذ للغــة واألدب حتــى إىل وقتنــا هــذا.
الشيخ سلامن الحسيني الندوي من عام 1954م

هو سلامن بن طاهر الحسینی الندوی ،أحد كبار العلامء
واملفكرين.ولــد عــام 1954م يف مدینــة لكنــاو ،وتلقــی
الدراســة اإلبتدائیــة فــی إحــدی مــدارس « نــدوة العلــاء »
الفرعیــة ،ثــم حفــظ القــرآن الكریــم ،ثــم التحــق باملعهــد
الرشعــی التابــع لنــدوة العلامءوأكمــل دراســته العليــا مــن
نــدوة العلــاء و جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامیة
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بر يــاض ثــم عمــل محــارضا ً فــی قســم الحد یــث النبــوی
الرشیــف بدارالعلــوم – نــدوة العلــاء ثــم أســتاذا ً فیــه ،ثــم
وكی ـاً لكلیتــی الرشیعــة وأصــول الدیــن إلــی جانــب مهمــة
التدریــس فیهــا .لــه مؤلفــات عديــدة ورســائل نافعــة – رغــم
قلة تفرغه للتصنیف والتألیف – باللغتین العربیة واألردیة،
وكذلــك لــه بــاع كبیــر فــی نقــل بعــض مؤلفــات العالمــة أبــی
الحســن النــدوی إلــی العربیــة.
ومــن األدبــاء البارعــن يف مجــال األدب واللغــة عــاء
الديــن النــدوي ونــذر الحفيــظ النــدوي والدكتــور فيصــل
الندوي وسلامن نسيم الندوي وفرمان نيفايل الندوي ونور
عــامل خليــج أمينــي ،الدكتــور زبــر أحمــد الفاروقــي والدكتــور
ثناء الله الندوي والدكتور حبيب الله خان والدكتور إحسان
الرحمــن الدكتــور ســيد إحتشــام أحمــد النــدوي وغريهــم.
وهؤالء األساتذة كلهم مشهورون باإلنجازات األدبية والعلمية
وترجمــة الكتــب وكتابــة البحــوث يف هــذه األيــام.
أن األدب الهنــدي العــريب بعــد اإلســتقالل وخاصــة

بعد عام 1980م قد تضاعف أضعافا مضاعفة من القرون
املاضيــة وال يــزال يف ســمو وازديــاد ،ألن أقــام املؤلفــن
والباحثــن مــن املــدارس والجامعــات الهنديــة كانــت تنبثــق
بألــوان مــن البحــوث والدراســات وأصنــاف مــن الكتــب يف
املوضوعــات املختلفــة الدينيــة واألدبيــة والعلميــة ومــا
إليهــا .لــو كانــت املــدارس اإلســامية مركــز النمــو والرتقيــة
يف أواخــر القــرن العرشيــن لتكــون الجامعــات والكليــات
الحكوميــة وغريهــا مركــز الســمو والتنميــة يف هــذا العــر
املعــارص ،ألن الطلبــة البارعــن يف اللغــة الذيــن يتعلمــون
يف املــدراس اإلســامية يلتحقــون بالجامعــات الهنديــة
والعربيــة للدراســات العليــا بعــد الدراســة اإلبتدائيــة مــن
مدارســهم ليتمكنــوا إليهــا مبــارشا ويقضــون فيهــا حتــى ينالــوا
عــى شــهادة الدكتــورة .ويف الجملــة ،وهــذا العــر الراهــن
يحتمــل أن يقــال بأنــه عــر دراســة جامعيــة وأكادميــة وعــر
ترجمــة فوريــة وشــفهية وتحريريــة.

املصادر واملراجع
1 .1قــدوايئ ،محمــد ســامل ،هندوســتاين مفرسيــن أور أنــي عــريب
تفســرين
2 .2أشــفاق أحمــد ،الدكتــور ،مســاهامت الهنــد يف النــر العــريب
خــال القــرن العرشيــن ،الطبعــة األوىل 2003
3 .3اآللواي ،محي الدين .الدعوة اإلسالمية وتطورها يف شبه القارة
الهندية ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل 1989
4 .4النــدوي ،ابوالحســن عــي الحســن ،املســلمون يف الهنــد ،نزهــة
الخواطــر.
5 .5قمــر ،محمــد .التفاســر العربيــة يف الهنــد ......أطروحــة غــر
مطبوعــة ،جامعــة جواهــرالل نهــرو ،دلهــي الجديــدة.
6 .6البلجرامي ،غالم عيل آزاد .سبحة املرجان يف آثار هندوستان.
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ماع دعب يدنهلا يبرعلا بدألا يف ةيلمأتلا تاعزنلازنلاا

7 .7األعظمي ،محمد عارف .تذكرة مفرسين هند.
8 .8القييس ،قاسم .تاريخ التفسري

9 .9كيه .يت .جابر .املدائح النبوية يف الشــعر العريب يف كرياال مع
إشــارة خاصــة إىل مســاهامت القــايض عمــر البلنكــويت .أطروحــة
غــر مطبوعــة ،جامعــة جواهــرالل نهــرو ،دلهــي الجديــدة2008.
1010مجلــة “ثقافــة الهنــد” املجلــد  ،63العــدد  .2012 ،2املجلــس
الهنــدي للعالقــات الثقافيــة.
1111مجلــة “ثقافــة الهنــد” املجلــد  ،63العــدد  .2012 ،4املجلــس
الهنــدي للعالقــات الثقافيــة.
1212مجلــة “املجمــع العلمــي الهنــدي” العــدد املــزدوج  ،2-1املجلد
الرابع والعرشون ،قســم اللغة العربية ،جامعة عليجرة اإلســامية.

حارض الثقافة العربية يف كشمري
منذ الثامنينيات للقرن العرشين
الدكتور شاد حسني

قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة كشمري

ربــا ال نغلــوا إذا قلنــا أ ّن العقــد الثامنينيــات مــن القــرن
ّ
املايض و ما بعدها تعد فرتة مه ّمة لتنوير الثقايف العريب
يف كشــمري ،فقــد أنشــئت عديــد مــن الهيئــات التدريبيــة
عــى الصعيــد الحكو مــي و غــر الحكو مــي وأصبحــت
مادةاللغــة العربيــة وآدابهــا مــن املــواد األساســية املد ّرســة
يف أكرثهــا ،وســافر عــدد كبــر مــن الطــاب إىل جامعــات و
دور العلــوم يف بــاد الهنــد وخارجهــا لنيــل التخصــص يف
العلــوم العربيــة و اإلســامية و ال ريــب أ ّن هــذه الرحــات
العلميــة تكـ ّون اللبنــات امله ّمــة للبنــاء الثقــايف العــريب يف
كشــمري يف اآلونــة األخــرة.
أظــن مــن واجبــي أن أشــر إىل األصــول القريبــة للثقافــة
العربية يف كشمري و الواقع أ ّن هذه الثقافة عريقة الجذور
يف هــذه البقعــة ومــن املعــروف أ ّن مــن أه ـ ّم املــدارس
املنشــئة يف شــبه القــارة الهنديــة إثــر حــادث1957م دار
العلــوم بديوبنــد .تخ ـ ّرج الطــاب الكشــمرييون مــن هــذا
املعهــد فمــن أهــم املتخرجــن الذيــن ســاهموا يف إثــراء
الثقافة العربية محمد انور شاه ،محمد يوسف املريواعظ،
مــرك شــاه األنــدرايب ،يوســف شــاه الوترهــايل ،عبــد الكبــر
رينــه ،ســيف اللــه شــاه اللــواليب .فلبعضهــم صــوالت
وجوالت يف الثقافة العربية كام ساهم اآلخرون يف تثقيف
مواطنييهــم ثقافــة عربيــة .واســتفاد الطــاب الكشــمرييون
ايضً ا من مدارس أخرى يف بنجاب وضواحيها .مل تبق يف
كشــمري مــن املــدارس القدميــة العربيــة دميــة يُبــى عليهــا.
فقــد اصــاب الكشــمرييني غــا فــوق غــم حتــى انســاهم
ذكرها .بعد قرون عديدة قام املوالنا غالم رسول شاه بسد
الفراغ حني انشــأ مدرســة يف رسينغر باســم “مدرســة الفقه
كتاب المؤتمر ()1

وحديــث الرســول” تحــت رعايــة لجنــة نــرة اإلســام سـ ّمت
وسم د .محمد
هذه املدرسة فيام بعد “الكلية الرشقية”،
ّ
مظفــر حســن منشــئها ب”قاســم كشــمري” ،فهــو يســتحق
بهــذه التســمية أل ّن دوره يف انشــاء املدرســة برسينغــر مثــل
دور موالنــا قاســم النانوتــوي يف انشــاء املدرســة بديوبنــد
ولهــذه الكليــة فضــل يف إرشــاد الطلبــة وايجــاد الرغبــة فيهــم
نحــو الثقافــة العربيــة .فقــد ســافر املتخرجــون منهــا إىل
املعاهــد األخــرى لتطويــر مســتواهم العلمــي.
فبفضــل التطــورات املذكــورة بــدأت يف كشــمري
نشــاطات إ ثــراء الثقا فــة اإلســامية العربيــة يف القــرن
العرشيــن رغــم أ ّن كشــمري ظلّــت تــرزح تحــت نــر ســيطرة غــر
املســلمني سياســيا إىل نصــف القــرن .فتفتحــت القرائــح
يف اســتخدام اللغــة العربيــة فــكان املــر واعــظ رســول شــاه
يتقــن اللغــة العربيــة وإلبنــه املوالنــا محمــد يوســف شــاه م
1968م مساهمة جيدة يف ترجمة معاين القرآن إىل اللغة
الكشــمريية و راجــت هــذه الرتجمــة رواجــا يف كشــمري ،و
قــد التمــس منــه األســتاذ مح ّمــد شــفيع الالهــوري مديــر
مجلّــة كليــة الرشقيــة ليرتجــم بعــض املقامــات لبديــع الزمــان
الهمــذاين و هــذا يـ ّ
ـدل عــى اتقانــه اللغــة العربيــة .ولنــور
الديــن محمــد م1942م تفســر لقــرآن الكريــم املســمى
ب”نــور التفاســر” فلــه رســوخ يف فقــه اللغــة فقــد رشح
مفــردات القــرآن بــكل لباقــة .وقــام بــرح قصيــدة بانــت
ســعاد لكعــب بــن زهــرو القصيــدة الــردة لليافعــي باللغــة
الكشــمريية.
و مــن أهــم االســهامات يف الثقافــة العربيــة “تحفــة
األخــوان” للحافــظ صــدر الديــن الــوازه بــوري ،و” روضــة
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الحســن مــع روضــة الكربيــة” (يف الخطــب) و”جــواز الرقيــة”
للحافظ محمد حسن الغادياري ،و”تنبيه اللبيب عىل حياة
الحبيب” و” السهم املجلول يف نحر شاتم الرسول” للموالنا
عبــد الكبــر رينــه الديوبنــدي (م1975م) و”رشح الدائــرة يف
علــم العــروض والقافيــة” ملــرك شــاه األنــدرايب (م1973م).
غــر أ ّن الــذي ســاهم يف إثــراء الثقافــة العربيــة هــو أنــور
شاه الكشمريي فهو عبقري وذاع صيته يف شبه القارة وله
مص ّنفــات ق ّيمــة يف اللغــة العربيــة مــن أهمهــا :مشــكالت
القــرآن ،و أمــايل عــرف الشــذى مــن جامــع الرتمــذي ،وأماليــه
عــى ســنن أيب داود ،وأماليــه عــى صحيــح مســلم ،فصــل
الخطــاب يف ما ســأله أ ّم الكتــاب وبســط اليد يــن لنيــل
الفرقديــن و .الترصيــح مبــا تواتــر يف نــزول املســيح .كان أنــور
شــاه يقــرض الشــعر أيضــا فهــو شــاعر مطبــوع وميلــك ناصيــة
اللغــة العربيــة و ال توجــد يف شــعره أثــر العجمــة التــي نجــده
يف شعر كثري من شعراء كشمري .وأسس أنور شاه مدرسة
يف بارهمولــه غــر أنّهــا مل تحــظ بعنايتــه عنــد مــا عــن مدرسـاً
يف دار العلــوم ديوبنــد.
ســاهمت جامعــات الهنــد وعــى رأســها الجامعــة
اإلســاميه بعليكــره يف تزويــد الثقافــة العربيــة يف كشــمري.
ومــن أه ـ ّم املتخرجــن والذيــن نالــوا الشــهادات العاليــة
الســيد محي الدين الحاجني ،و بري زاده غالم أحمد ،و د.
فــاروق البخــاري ود .بــدر الديــن بــات فقــد قامــوا بتدريــس
اللغــة العربيــة عــى مســتوى البكاليــوروس.
أمــا الر بــع األخــر للقــرن العرش يــن امليــادي فقــد
شــهدت كشــمري فيــه بعــض التطــورات املهمــة يف مجــال
الثقافــة العربيــة .قــام خريجــوا دار العلــوم ديوبنــد واملدارس
األخــرى يف الهنــد بخدمــة لغــة القــرآن فمــن خريجــي دار
العلــوم ديوبنــد املولــوي رحمــة اللــه واملولــوي عبــد الحميــد
واملولوي نور الدين الرتايل .فقد أسسوا مدارس وساهموا
يف تثقيف املواطنني ثقافة اسالميه عربية .فمولوي رحمة
اللــه مؤســس دار العلــوم رحيميــة ببانــدي بــورة ومولــوي نــور
الديــن الــرايل أســس مدرســة يف تــرال .وممــن اســتفاد
بكبــار العلــاء بديوبنــد وبدلهــي موالنــا قاســم شــاه البخــاري
فهــو منشــئ الكليــة الحنفيــة ســنة 1974م وكان يكتــب يف
اللغــة العربيــة شــعرا ونــرا .فهــو يحــايك الحريــري يف اســلوبه
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ومــن خريجــي دار العلــوم ديوبنــد املوالنــا عبــد الكبــر فهــو
مــدرس كبــرو قــد ظـ ّـل يوجــه الطــاب الكشــمرييني إىل
الثقافة اإلسالمية خالل استقراره يف أمرترسثم عني عميدا
ملدرســة مدينــة العلــوم بحرضتبــل .أسســت كثــر مــن دور
العلوم يف ربع األخري من القرن العرشين و منها دار العلوم
املصطفوي و سبيل الرشاد ببارهموله و دار العلوم دندي
بــوره باســام آبــادو مدرســة فيــض الوحيــد بجامــو ومدرســة
بالليه برسينغر .فمقررات الدراسة يف أكرثها عىل املنهج
النظامــي فهــي تحــوي منتخبــات مــن الحامســة أليب متــام
ويــوان املتنبــي ومقامــات الحريــري مــن اآلداب العربيــة .و
من أهم املعاهداملنشــئة يف هذا العرص الكلية الســلفية
فمســاهمتها يف نــر اللغــة العربيــة ملحوظــة فتحــوي هيئــة
تدريســها املعلّمــن الذيــن تخرجــوا مــن جامعــات اململكــة
العربيــة الســعودية وقــد التحــق عــدد كبــر مــن خريجــي هــذه
الكل ّية بالجامعات اإلسالمية يف اململكة ويبذل مدير هذه
الكلية الدكتورعبداللطيف الكندي جهودا ج ّبارة يف تطوير
مســتوي هــذه الكليــة ،فلــه الفضــل يف عقــد دور تنشــئة
ملعلمــي اللغــة العربيــة يف كشــمري تحــت رعايــة جامعــات
اململكــة العربيــة الســعودية و قــد إســتفاد فيهــا املعلمــون
بأســاتذة اململكــة الكبّــار.
مــن التطــورات امللحوظــة يف أواخــر القــرن العرشيــن
انشاء كلية للبنات برسينغر املس ّمى ب”جامعة البنات”.
فهذا املعهد ح ّور مقررات الدراسية وفق توصيات جامعة
كمشــمري فيمكــن للطالبــات املتخرجــات االلتحــاق بقســم
اللغــة العربيــة بجامعــة كشــمري .وهنــاك معاهدغــر نظاميــة
أخــرى ســلكت هــذه الطريقــة فتم ّكــن لهامــن رفــع مســتواها
الــدرايس وصيانــة مســتقبل طالبهــا فمــن هــذه املعاهــد
الكل ّية الرشقية برسينجر والكلية الرشقية برتال ودار العلوم
قاسمية بنور باغ رسينجر ومدينة العلوم بحرضتبل رسينجر.
ومن املعلوم أن دار العلوم ندوة العلامء بالكناؤ فاق
الهيئــات األخــرى يف الهنــد يف تثقيــف الطــاب بالثقافــة
العربية ،فيلتحق به الطالب املتخرجون من بعض مدارس
كشــمري و مــن اهــم هــذه املــدارس مدرســة رساج العلــوم
بــدالل محلــة رسينجــر .وجديــر بالذكــر أنّــه التحــق عــدد كبــر
مــن متخرجــي دار العلــوم نــدوة العلــاء بجامعــات الهنــد

لنيــل الشــهادات العاليــة .و صيقــل هــذا التعليــم الجامعــي
مواهبهــم ،وقــد حصــل عــدد غــر قليــل منهــم عــى شــهادة
الدكتــوراه مــن الجامعــات املختلفــة .فمنهــم األســتاذ أيــوب
تاج الدين الندوي واألستاذ عبد املاجد القايض الندوي.
فال يزالون يز ّودون املكتبة العربية بكتب قيمة واألهم أنهم
يرشــدون الطــاب عــى مســتوى املاجســتري والدكتــوراه ،و
منهــم أيضــا الدكتــور محمــد مظفــر حســن النــدوي فعندمــا
نقدّر نتاجه يف الثقافة العربية نجده يفوق كثريا بني أقرانه.
و قــد ازداد عــدد املتخرجــن الكشــمرييني مــن النــدوة يف
الســنوات األخــرة .و للجامعــات اإلســامية يف اململكــة
العربيــة الســعودية أيضــا مســاهمة ملحوظــة يف تثقيــف
الطــاب الكشــمرييني بالثقافــة العربيــة.
إ ّن مســاهمة الكليــات والجامعــات يف ترويــج اللغــة
العربيــة يف كشــمري أضخــم مــن املــدارس ودور العلــم يف
اآلونــه األخــرة .وذلــك أل ّن البنيــة التحتيــة ورواتــب األســاتذة
يف الكليات والجامعات أحسن وأ ّما املدارس ودور العلم
فأكرثهــا تفتقــر إىل التســهيالت األساســية كــا أن منهــج
االلتحــاق يف هــذه املعاهــد مصــاب بالنقــص ومقرراتهــا
أيضً ــا قد ميــة عقيمــة .نعــم ان مقــررات الجامعــة عــى
مســتوى البكاليــوروس تافهــة بالنســبة ملقــررات املــدارس
وهــذا لألســباب ال ميكــن تجنبهــا فطــاب الكليــات ال يكــون
ألكرثهم اإلملام بأبجد اللغة العربية .فالقامئون عىل هذه
املقــررات يهتمــون بالتــدرج والتطــور والتحســن واملقــررات
الدرا ســية لصفــوف املاجســر هــي أحســن وهــي وفــق
التوصيــات لجنــة املنــح الجامعيــة(.)UGC
وهــذه املقــررات تهــدف إىل تزويــد الطالــب برؤيــه
شــاملة عــن شــتى نواحــي األدب العــريب يف أقطــار العــامل
عــر العصــور .وهــي تهــدف إىل إعطــاء الطالــب رؤيــة األدب
املقــارن .فأيــن ميكــن هــذه الرؤيــة لطــاب دور العلــم يف
كشــمري؟ وأيــن لهــم فهــم التعبــر الحديــث الــذي يحتــاج إىل
اإلملام بالعلوم الجديدة و اللغات األوربية واللغة االنكليزية
عــى األخــص ؟ فالحقيقــة أ ّن املزاوجــة بــن هــذه العلــوم
واللغــة العربيــة ال يتيــر اال لطــاب الكليــات والجامعــات.
وقــد ســاهم أســاتذة الكليــات الحكوميــة يف إثــراء الثقافــة
اإلســامية العربيــة فمــن أقدمهــم األســتاذ محــي الديــن
كتاب المؤتمر ()1

الحاجنــي فقــد ترجــم” قصــص ألــف ليلــة وليلــة” إيل اللغــة
الكشــمريية و لــه أيضــا منتخــب يف األدب العــريب وقــد
سـ ّـاه ب”منهــاج األدب” ومــن أهمهــم د .محمــد مظفــر
حســن النــدوي فلــه مص ّنفــات قيّمــه حــول الثقافــة العربيــة
يف كشــمري ،ولدكتــور محمــد فــاروق البخــاري ابــن املوالنــا
قاســم شــاه البخــاري فضــل يف ابــراز نواحــي الثقافــة العربيــة
يف كشــمري ولدكتــور بــدر الديــن بــات كتــب عديــدة حــول
الثقافة اإلسالمية وله مقاالت طبعت يف املجالت األردية.
وكان إنشــاء قســم اللغــة العربيــة يف جامعــة كشــمري
ســنة  1980حافــزا قويــا لرتغيــب الطــاب يف الدراســات
العربية فقد ادار هذا القسم األساتذة األجالء مثل األستاذ
مقبــول أحمــد واألســتاد ريــاض الرحمــن الشــرواين حفيــد
املوالنــا حبيــب الرحمــن الشــرواين واألســتاذ محمــد اجتبــاء
الندوي واألستاذ عبد الغني األزهري واألستاذ محمد أسلم
االصالحــي واألســتاذ منظــور أحمــد خــان فلهــم مســاهات
قيمــه يف نــر اللغــة العربيــة والقيــام بالدرســات الشــاملة
يف الثقافــة اإلســامية .فلألســتاذ مقبــول أحمــد مقــاالت
منشورة يف الدوائر املعارف وله بحوث نالت االستحسان
مــن الدوائــر العلميــة وللدكتــور ريــاض الرحمــن الشــرواين
مســاهمة يف ارشــاد البحــوث يف كشــمري ولــه ايضــا فضــل
يف توجيــه املقــررات الدراســية للامجســتري والبكاليــوروس.
والدكتــور اجتبــاء النــدوي أنشــأ النــادي العــريب يف قســم
اللغــة العربيــة فمســاهمته يف اثــراء الدراســات العربيــة ال
تحتــاج إىل التعريــف ،فلــه مقــاالت قيمــة يف املجــات
العربيــة ولألســتاذعبد الغنــي األزهــري جهــود جبــارة يف
إنشــاء املــدارس يف كشــمري و خارجهــا .والدكتــور محمــد
اســلم االصالحــي بــذل جهــودا كبــرة يف ســبيل نــر اللغــة
العربية وتوجيه البحوث فلم يزل خالل تدريسه يف جامعة
كشــمري يحفــز الطــاب والباحثــن ويشــجعهم بطريقــة أ ّخــاذة
و قــد قــام برتجمــة بعــض املرسحيــات لتوفيــق الحكيــم
خــال اقامتــه يف كشــمري كــا أنّــه زار مــر والتقــى مــع رواد
األدب العــريب مثــل نجيــب محفــوظ فاســتفاد الطــاب منــه
واسستلهموا به ويستمر د .منظور أحمد خان بجهوده فهو
مرتجــم ناحــج فقــد ترجــم قصصــا مــن اللغــة الكشــمريية إىل
العربيــة وقــد نرشهــا أخــرا ً يف كتــاب مســتقل ولــه مقــاالت
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قيمة يف املجالت العربية.
أديــرت يف قســم اللغــة العربيــة بحــوث قيمــة نالــت
أستحســان األســاتذة املق ّومــن فمثـاً قــال األســتاذ احســان
الرحمــن عنــد تقويــم مقالــة حــول األدب العــريب الســعودي
“وهــي مقالــة رائعــة قلــا توجــد عــى مســتواها يف الهنــد”
كام نال بحث مظفر حسني حول مساهمة أهل كشمري إىل
اللغة العربية وآدابها استحسان األساتذة والباحثني ،وبحث
محمــد أمــن خــان حــول مســاهمة علــاء كشــمري يف تفســر
القــرآن والحديــث أيضــا مــن املســتوى العــايل و فندعــو اللــه
ســبحانه وتعاىل أن يوفقنا إىل مثل هذه البحوث .والحمد
لله نشاطات البحث مستم ّرة يف القسم فقد نال عرشون
طال ًبــا شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كشــمري كــا نــال واحــد
وعــرون طالبــا شــهادة املاجســر يف الفلســفة ونــال أكــر
من ألف طالب شهادة املاجسرت يف اآلداب العربية .ومن
دواعــي الفــرح والــرور أننــا نشــهد اقبــاال متزايــدا عــى تعلــم
اللغــة العربيــة يف كشــمري يف الســنوات األخــرة.
وكان تدشــن مجلــة الدراســات العربيــة يف 2001م
حادثا كبريا يف تاريخ اللغة العربية يف كشمري .وهي مجلة
ســنوية وتحتــوي عــى شــتى املواضيــع مثــل النقــد والتاريــخ
والتقر يــر والرتجمــة .وقد نــرت يف اعدادهااملختلفــة
مقــاالت االســاتذة الكبــار يف الهند.وهنــاك جرائــد عربيــة
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أخــرى يصدرهــا أبنــاء كشــمري فمنهــا “التلميذ”الــذي يصــدره
الدكتور معراج الدين الندوي و تنرش هذه الجريدة مقاالت
عربيــة للناشــئني يف الكتابــة العربيــة و مــن النبــأ الســا ّر أ ّن
قســم اللغــة العربيــة بجامعــة بابــا غــام شــاه أيضــا يف مرحلــة
تدشــن مجلّــة عربيــة فمــن البديهــي أ ّن هــذه اإلصــدارات
ســتدعم الثقافــة العربيــة يف الواليــة
ومــن التطــورات الهائلــة يف الســنوات األخــرة تأســيس
أقســام اللغــة العربيــة وآدابهــا يف الجامعــات األخــرى يف
واليــة جامــو وكشــمري .فمــن أه ـ ّم هــذه الجامعــات الجامعــة
اإلســامية للعلــوم و تكنولوجيــا بأونتــي بــوره بلوامــة و جامعــة
غــام شــاه بابــا براجــوري ،ومــن دواعــي البهجــة أيضــا إنشــاء
القســم اللغــة العربيــة يف حــرم جامعــة كشــمري بكارجــل.
كل حــال تــؤدّي هــذه الجامعــات دورهــا يف نــر
وعــى ّ
الثقافــة العربيــة يف هــذه البقعــة ،وهيئــات التدريــس يف
هــذه الجامعــات تحتــوي عــى األســاتذة واملحارضيــن ذوي
مقــدرات عاليــه .فهــم مشــتغلون بالبحــوث والدراســات يف
اللغــة العربيــة الحبيبــة ،فالدكتــور شــمس كــال أنجــم رئيــس
قسم اللغة العربية بجامعة غالم شاه بادشاه براجوري يف
جامــو وكشــمري و لــه مص ّنفــات عديــدة و قــد بــرز يف مجــال
الرتجمــة ،فرنجــوا مــن اللــه أن تزدهــر الدراســات العربيــة يف
كشــمري ســتزدهر يومــا بعــد يــوم بعــون اللــه ســبحانه وتعــاىل.
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التمهيد

ســبحان الــذي أرسى بعبــده ليــا مــن املســجد الحــرام إىل
املســجد األقــى الــذي باركنــا حولــه لرنيــه مــن آياتنــا إنــه هــو
الســميع البصــر (اإلرساء)1 :
قــد أصيــب الفلســطينيون خاصــة واملســلمون عامــة
بنكبــة عظيمــة يف األرض املقدســة واملســجد املباركــة
حولــه عــام  ،1948ثــم معــارك  ،1967التــي هــزت العــامل
العريب والعامل اإلســامي هزة عنيفة ،ثم نزلت قارعة عىل
القضيــة الفلســطينية بعــد إتفــاق إعــان املبــادئ املعــروف
باتفاق أوسلو عام 1993م ،وأصيب الفلسطينيون بصدمة
مأســاوية جعلتهــم عاجزيــن عــن فهــم مــا يــدور حولهــم مــن
أحداث رسيعة متالحقة ،وظهرت يف املنطقة لغة جديدة
تبــر ببــزوغ فجــر جديــد تغــرت فيــه الحقائــق واملفاهيــم
وتحــول العــدو الغاصــب إىل جــار يطالــب الفلســطينيني
بإبــداء حســن النوايــا واحــرام عالقــات الجــوار حتــى خيــل
للقــايص والــداين أن القضيــة قــد حلــت ،وتحققــت أحــام
العرب والفلسطينيني ووصلت إىل شاطئ األحالم بسالم.
واألدب مــرآة للمجتمــع فقــد أصيــب الفلســطينيون
عامة والروائيون خاصة بالصدمة نفســها ،ومل يطل صمت
الــروايئ الفلســطيني امللتــزم بقضيــة املؤمــن بعدالتهــا،
حتــى أنــه صــدرت أول روايــة 1955م ،روايــة “رصاخ يف
ليــل طويــل لجــرا إبراهيــم جــرا ،وبعدهــا ثــاث روايــات يف
الخمســينات ،ثــم روايــات عديــدة يف الســتينات وبعدهــا.
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إن معظــم الروايــات الفلســطينية تنــر رؤيــا حقيقــة للواقــع
املعيــش يف قطــاع غــزة ،ففيهــا حمــل الروائييــون آمــال
كتاب المؤتمر ()1

املقهورين واملضطهدين بأحالم التحرر من العدو الغاصب
والعودة إىل وطنهم يف مرحلة الستينيات وبعدها ،حيث
شكلت حرب  67روحا تعج باآلمال والطموحات ،ثم إتفاقية
أوســلو التــي أعلــن الــروايئ رفضــه للمرحلــة الجديــدة ،ومــا
شاع فيها من حديث عن سالم للقاتل دون الضحية ،التزم
غالبيتهــم بتصويــر واقعهــم تصويــرا فنيــا مؤثــرا يعكــس مــدى
إميانهــم بقضيتهــم العادلــة ،ومــدى حرصهــم عــى حاميتهــا
والدفــاع عنهــا ،فكانــوا حريصــن عــى اســتحضار املعانــاة
والهــم الفلســطيني وأراضيــه الســيام بعــد الهزميــة ،وقــد
متثلــت هــذه املعانــاة بالوضــع اإلقتصــادي ،واإلجتامعــي،
والســيايس ،والثقــايف ،والتعليمــي ،والدينــي وغريهــا.
إن الرواية الفلســطينية قد صورت املشــاهد الدرامية
واملذابح الوحشية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني
يف جــو مــن الهزائــم املتكــررة بأســلوب يغلــب عليــه الوصــف
والتســجيل ،وكأن الــروايئ الفلســطيني كان حريصــا عــى
تخليــد النظــرة األخــرة التــي ألقا هــا عــى بــاد ضا عــت
ليحتفــظ بهــذا املشــهد األخــر حيــا يف ذاكرتــه ،آمــا يف
نقلــه بأمانــة إىل األجيــال الالحقــة مــن أجــل العــودة والتحــرر،
وكانــت ألحــداث عــام  1967وطــأة ثقيلــة وأزمــة خانقــة عــى
املثقــف العــريب ،غــرت مســار الروايــة العربيــة ،فدفعتهــا
تجاه الوعي الفكري والسيايس بقضية األمة العربية“ ،فقد
فجــرت العديــد مــن القضايــا واملشــكالت وكان لهــا أبعــاد
1
سياســية واجتامعيــة وعربيــة وعامليــة”.
نجمــة النــوايت :إن هــذه الروا يــة صــورة واضحــة
للواقــع املعيــش يف قطــاع غــزة ،فــكان الــروايئ حريصــا عــى
اســتحضار املعانــاة والهــم الفلســطيني وأراضيــه املصــادرة
الســيام بعــد الهزميــة “وقــد متثلــت هــذه املعانــاة بالحيــاة
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الزوجيــة ومــا يرافقهــا مــن ســكن الــروح والنفــس إىل الوضــع
اإلقتصــادي ومــا ينتــج عنــه ،إضافــة إىل الروابــط اإلجتامعيــة
األخــرى وحاجــات الــزوج والزوجــة وانفعاالتهــا وعن األعامل
التي يؤديها كل إنسان يف الداخل والخارج من أجل تأمني
أســباب البقــاء ،واألهــم مــن ذلــك كلــه معانــاة الصياديــن
يف اصطيــاد أرزاقهــم ومــا يالقونــه يف الليــل والنهــار مــن
مجازفات ومخاطر ال تنتهي ،وقد أرسف السارد يف وصف
القــوارب وملحقاتهــا وأســائها وأدوات الصيــد وكيفيــة
صنعهــا وكيفيــة اســتغاللها والعمليــات التــي تــؤدي إىل
جمع السمك ،كام مل يغفل السارد عن األغاين واملواويل
البحريــة التــي تؤنــس البحــارة والصياديــن يف عــرض البحــر
املكتنــز بكثــر مــن األهــوال .2ترصــد نجمــة النــوايت العديــد
من النامذج اإلنسانية التي عانت بحياتها فجسدت بعمق
حتميــة الطمــوح يف وجــه السياســات اإلســتعامرية “مــن كل
املطارح رحلتهم ،ويف األرحام كنتم وعىل صدور األمهات
الخائفــات الجائعــات تجمعتــم يف الخيــام ،وعندمــا ابتســم
العامل ابتسامته الصفراء ،أو يتم تحت سقوفكم القرميدية
الســوداء ،حتــي املرميــد يف املخيــم أصبــح أســود”.3
ومــع تقــدم الروايــة وإعــان حالــة الطــوارئ اســتعدادا
للحــرب يف مــر وقطــاع غــزة ،يصــور الكاتــب املنظــور
النفــي الــذي تلعبــه هــذه الحــرب عــى الســكان ،فيــرز لنــا
صــورة البنــادق والرصــاص واملالجــئ والعويــل والصيــاح،
فريفــض النــوايت أن يقبــع كالنســاء يف هــذه املالجــئ،
فيحمــل بندقيتــه وهــو يتســاءل يف عمــق “متــى تســريح
النورســة عــى رمــال ال تؤرقهــا ريــاح والتفزعهــا عواصــف،
مــن مينعنــي مــن ركــوب البحــر ،مل اللنــش شنشــولة ،وال
شــبكة طــرح ،أو حتــى خيــط صنــارة ،فقــط مرســاة وبندقيــة،
ورصاصــات” .4وتشــر الروايــة يف جانــب منهــا إىل تلــك
الخســارة السياســية التــي عكســتها الحــرب عــى العــرب،
وذلــك مــن خــال الحديــث عــن احتــال القطــاع ،ولحظــات
الهجــرة القرسيــة التــي فرقــت بــن البطــل ومحبوبتــه “زهــرة”
“أكلتنا الغربة منذ سقت أنا اللنش جنوبا ،واتجهت أنت
شــاال تحــت وطــأة نفــوذ شوشــانا”.5
رجــال يف الشــمس :إن هــذه الروايــة قــد نجحــت يف
تصويــر حيــاة الغربــة والشــتات ،ومــا فيهــا مــن ذلــة وصغــار
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ومها نــة يف ا لــدول العربيــة الشــقيقة التــي ها جــر إليهــا
الالجئــون الفلســطينيون الذيــن الميلكــون مــاال وال أهــا وال
وطنا ،وانتهت مبوت أشخاصها يف مكان ما داخل صحرا
قاحلــة تتمطــى برمالهــا بــن الحــدود العربيــة.

العودة إىل الوطن

إن الفلســطيني يحلــم بالعــودة إىل الوطــن ،وظــل متمســكا
بهــذا الحلــم كحــق طبيعــي الميكــن التنــازل عنــه مهــا كانــت
الظروف ،ومهام بلغت التضحيات ،وقد رفض كل الحلول
البديلــة التــي كانــت تطــرح عليــه ،ألنهــا التحمــل يف ثناياهــا
مــا يكفــل لــه تحقيــق هــذا الحلــم .ثــم تغــرت األحــوال لتكــون
عــودة بعــض الفلســطينيني مــن الشــتات والغربــة إىل جــزء
عزيــز مــن أرض الوطــن مــن خــال ثقــوب الحــل الســلمي،
ومتاهــات أوســلو تجربــة مل تتكــرر يف التاريــخ الحديــث
عىل األقل ،هنا يختلف الروائيون يف مواقفهم من العودة
وإمكانيــة تحققهــا عــى أرض الواقــع ،فهــي مازالــت بعيــدا
كــا جــاءت يف روايــة كوربــة ،عــى لســان شــخصية “العــم
إبراهيــم” إال أنــه ســيظل ينتظــره فيقــول“ :سأشــري قطعــة
أرض يف “بيــت اللــد” وأبنــي يل بيتــا ،وســأتزوج مــن جديــد،
فال ميكن أن أظل هكذا وحيدا وفاة الحاجة زوجتي ،قصة
عودتنــا إىل قريتنــا األصليــة تبــدو طويــل” ،6وهــو اليــرى عــى
أرض الواقــع مــا يجعلــه يغــر هــذه الرؤيــة.
عــودة منصــور اللــداوي :عندمــا تحــدث غريــب
عســقالين يف هــذه الروايــة عــن الذيــن مازالــوا خــارج الوطــن
فقــد ذكــر بأنهــم مازالــوا ينتظــرون العــودة إىل الوطــن ،وهــذا
يعنــي أن العــودة مبفهومهــا الفلســطيني مل تحــدث بعــد،
وقــد صــور لنــا الكاتــب هــذا األمــل عــى لســان “ريــاض”
الــذي يتســاءل بحرقــة عــن موعــد أبيــه “منصــور اللــداوي”
الذي قاوم اإلحتالل وقاتله ،ووجهت إليه يف املايض تهم
خطــرة تطــارده ،ومــا زالــت موجهــة إليــه حتــى اآلن ،وعندمــا
تسأله “أم طارق” -إحدى الشخصيات التي عربت إىل غزة
عــر ثقــوب أوســلو -عــن أبيــه “منصــور اللــداوي” الــذي مازال
يف املنفــى والشــتات بســبب مقاومــة اإلحتــال يجيــب
ريــاض قائــا“ :كلهــم بخــر ينتظــرون يــوم العــودة” .7
إن الــروايئ يحيــي يخلــف يشــر إىل حقيقــة بــرزت مــع

إتفــاق أوســلو وتتعلــق بعــودة الالجيــن الذيــن هجــروا مــن
ديارهــم عــام النكبــة أو النازحــن بعــد النكســة ،والفريقــان
كالهام مل يعودا عودة حقيقة حتى اآلن فيقول عىل لسان
السارد يف رواية نهر يستحم يف البحرية1997 ،م“ ،سألني
شيخ كبري التقيت به يف سهرة عند أحد األصدقاء ...هل
أنــت مــن غــزة أم مــن الضفــة؟
أجبته عىل الفور :لست من غزة ولست من الضفة.
من أين إذن؟
مــن ســمخ املحتلــة عــام  48والتــي تقــع جنــوب بحــرة
طربيــا.
أنت من سمخ؟
نعم
ما دمت من سمخ فأنت إذن من غزة.
ضحكنا يف تلك الليلة للياقة والكياسة اللتني تحىل
بهــا الرجــل الشــيخ ،فقــد رغــب يف أن يشــعرين باأللفــة
وأال أشــعر أننــي الجــئ عــام  ،8“ ...48وهــذه إشــارة واضحــة
إىل عــدم العــودة إىل مســقط رأســه “ســمخ” التــي ترمــز إىل
صــورة الوطــن.

الصور اإلجتامعية

حفلــت الروايــة الفلســطينية بعــد  67بقضايــا اجتامعيــة
كثــرة ،ذات دالالت تركيبيــة معــرة عــن أمنــاط إجتامعيــة
عــدة ،فكانــت الروايــة والزالــت يف عالقتهــا مــع املجتمــع
ذات صفــة تالزميــة تعــود قيمتهــا السوســيولوجية لهــذا
اإلرتبــاط ،وبهــذا ميــارس الــروايئ دور اإلجتامعــي.

صورة املخيم

بعــد نكبــة 1948م ،اضطــر الفلســطينيون الســيام أهــل
القــرى واألريــاف ،للرحيــل نحــو مختلــف البلــدان املجــاورة
فظهــرت املخيــات “فأقامــوا بــادئ األمــر يف خيــام التــكاد
تقيهــم عوامــل املنــاخ القاســية يف الشــتاء والصيــف ثــم
ا ســتبدلوا بالخيــام أكوا خــا مــن الصفــح والطــوب ،فلــم
يتغــر حالهــم إال قليــا ،ألن القســوة ظلــت عنــوان حياتهــم
اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة”  ،9وبقــي املخيــم هــو املســار
الصعــب يف طريــق أي الجــئ الســيام يف بدايــة التكيــف
كتاب المؤتمر ()1

اإلجتامعــي مــع هــذه الحيــاة الصعبــة ،ومــع تطــور الحيــاة يف
املخيــات زاد الوعــي الســكاين بــرورة التطــور اإلجتامعــي
واإلقتصــادي“ ،فنشــط بعضهــم للتجــارة فانتقــل مــن طبقــة
الشــغيلة املحرومــن إىل الطبقــة الوســطى ،وانتظــم بعــض
املوظفــن يف ســلك الوظيفــة فنعمــوا مبــا توفــره لهــم مــن
دخــل ثابــت”.10
الطوق :تدور أحداث الرواية يف أحد املخيامت قطاع
غــزة يف عقــد الســبعينيات ،وتبــدأ الروايــة بفــرض طــوق عــى
املخيم بعد اشــتباك ،ثم بدأ التفتيش ،ومداهمة املنازل،
واعتقــاالت األهــايل ورضبهــم ،وتسرتســل الروايــة يف تصويــر
مشاهد الجوع واألمل يف سبيل الحصول عىل طعام ورشاب
يف ظل وجود الطوق ،ونتيجة لذلك تقوم يف القرية مقاومة
ينتــج عنهــا استشــهاد ســعدية وهــدم للمنــازل ،وضجيــج يف
املخيــم بســيارات اإلســعاف .يف هــذه الروايــة ملــئ بالصــور
اإلجتامعية واإلقتصادية املختلفة ،فهي تظهر صور اإلنسان
الفقري ،وترسم الضيقة واملنازل املصفحة التي ال يتوافر فيها
أي من متطلبات الحياة “كان الجو خريفا باردا والزقاق أنبوبا
ثعبانيــا ،وبيــوت املخيــم املرتاصــة كعلــب الكربيــت غيبــت
اآلدميــن يف جوفهــا حتــى اإلنتفــاخ ،جــدران األزقــة الضيقــة
تصغر ،تتلو أصواتا شيطانية حول السقوف الواطئة” ،11ومل
يكــن املخيــم مبكانــه هــو العــبء الوحيــد بــل كان ذلــك الفقــر
خلف الحياة الصعبة ،فقلة الدخل ،وكرب حجم األرس ،وقلة
فرص العمل ،ومحاوالت السلطات املستمرة تضيق الحياة
اإلقتصاديــة للســكان عــر طردهــم مــن أعاملهــم وأشــغالهم،
هــي أبــرز مالمــح الروايــة اليــذوق طعــم النــوم الجائــع والــردان
والخائــف .12وأشــارت الروايــة عــى لســان ســاردها قضيــة منــع
التجــول ،وإغــاق للطرقــات ،ومداهمــة للمنــازل وتفتيشــها،
وإتــاف األغذيــة واألثــاث ،كان الهــدف منهــا بــث الرعــب
والخــوف ،وكذلــك بإخــراج الرجــال مــن بيوتهــم وإعتقالهــم
لعدة ساعات طويلة ومن يثبت عليه أي تهمة تتم مصادرة
منزلــه وهدمــه وقتلــه“ ،اآلليــات تجعــر ،متتــص رصيــر الريــاح،
تقرتب أكرث ،اإلشارات املتقطعة يف الشارع العريض تذوب
مــع هديــر املحــركات ....توقفــت اآلليــات ،هرولــة األقــدام
الثقيلــة تــدب تختلــط باألصــوات كلــات غــر مفهومــة ،هلــع
يف البيوت ،التوقعات يف الزقاق ...انكمش الكبار ،الخوف
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ســمة الحيــاة” .13يقــول بعــض النقــاد “إن روايــة الطــوق ينطبــق
عليهــا تعبــر الواقعيــة ،فهــي تصــور تصويــرا واقعيــا وصادقــا
إحدى مظاهر اإلحتالل التي أصبحت جزءا من حياة الناس
يف املناطــق املحتلــة ،وهــو الطــوق والحصــار ،عــر قدرتــه
التصويريــة للحيــاة يف املخيــم مــن شــوارع وبيــوت وعالقــات
األهايل ،وبجنود اإلحتالل وهذا ما يجعلنا نجزم بأن الكتاب
الذيــن كانــوا عــى قــدرة عاليــة يف معالجــة قضيــة “املخيــم
الفلسطيني يف مختلف الجوانب هم من سكانه املقيمني”
 .14ونجــد أن صــورة املخيــم اإلجتامعيــة قــد تكــررت يف روايــة
“جفــاف الحلــق” وهــي ذاتهــا الصــورة التــي رســمها لنــا الــروايئ
يف حديثه عن العنف الذي يسببه املحتل يف مدينة غزة،
وهــي ذاتهــا صــورة ردة الفعــل الــذي يقــوم بــه أهــل املخيــم.15
ويصف لنا الروايئ حياة البؤس والفقر التي عاشها أهل غزة
عىل الرغم من مساعدات وكالة الغوث الدولية التي التكاد
تفــي بحاجــة النــاس يف املخيــم ،وال ننــي كذلــك الوصــف
اإلجتامعــي الــذي أوغــل الكاتــب فيــه لقضيــة التعليــم ،فلقــد
أفــرد الكاتــب لهــذه القضيــة مســاحة واســعة عــرض لنــا مــن
خاللهــا كيفيــة التعليــم يف املخيــات ،وطــرق التدريــس،
الســيام يف فــريت الصبــاح واملســاء.16

إتفاقية أوسلو

ينقســم الروائيــون عنــد توقيــع اتفــاق أوســلو إىل فريقــن
مختلفــن :
الفريــق األول وافــق عليــه واعتــره مرحلــة انتقاليــة أو
محطــة مؤقتــة لرتتيــب الوضــع ،وعــده شــيئا اليقــع يف
نطــاق املألــوف أو املعــروف ،وهــذا مــا يظهــر يف اإلجابــة
املتناقضــة للســؤال املوجــه إىل “حســن” الــذي يشــعر
بالفــرح ،ألنــه ســيعود للوطــن مبوجــب اتفــاق أوســلو حيــث
أدخــل هــذا اإلتفــاق املنطقــة ومــن فيهــا يف أجــواء مــن
التناقض والالمنطق والال معقول شملت األشياء واألسامء
واملبادئ واألهداف والثابت واملتغري “هل أنت تضحك
عــى نفســك يــا حســن؟ أ متأكــد أن هــذه هــي قناعتــك...؟
أنســيت بلــدك األصليــة؟
مل أنسها ،ولن ينساها أي واحد منا مهام طال األمد.
إذا كيف غريت رأيك ووافقت عىل أوسلو؟
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األمر ليس تغري مذهب أو عقيدة ،إنه فوق السياسة،
وفــوق اإلقتصــاد وفــوق العقــل ،إنــه شــئ غــر مــدرك،
ووجــع غــر مكتشــف ،وهــم مجهــري مــن الصعــب
17
رؤيتــه”..
ويرفــض فريــق آخــر بحلــوه ومــره ،ومل يــر فيــه حــا عــادال
للقضيــة الفلســطينية ،لهــذا وجدنــا مــن يقــول“ :كانــت
اتفاقية أوسلو رضبة قاضية لكل أحالمنا ..ومتنيت املوت
قبــل أن أشــاهد تطبيقــات اإلتفاقيــات ...عندمــا شــاهدت
مراسيم التوقيع عىل شاشات التلفاز يف بث حي ومبارش
تقوض شــئ يف داخيل وانكرس ،وتســاءلت هل هو اإلرادة
واإلرصار؟ هــل هــو الحلــم؟ ..هــل هــو النــدم عــى أفضــل
ســنوات العمــر التــي أمضيتهــا داخــل املعتقــل؟”  ،18وقــد
صــور لنــا “حبيــب هنــا” يف روايتــه حفريــات عــى جــدار
القلــب ،األجــوا التــي ســبقت توقيــع االتفــاق ومــا حــدث
فيهــا مــن مفاجــأة أذهلــت الجميــع فقــال “مــع تصاعــد وتــرة
االنتفاضة وأخذها أشكاال أكرث نفعا وجدوى ،ومع االستمرار
الالمحدود يف الدفاع عن كل غرسة زيتون ،فاجأتنا األخبار
بعقد اجتامعات رسية مع رجاالت املحتل قتلت فينا كل
أمــل يف الحريــة واإلســتقالل وتحقيــق الشــعارات املرفوعــة،
وأصبنــا بالخيبــة وفقــدان الثقــة بجــدوى التضحيــات التــي
باتــت عرضــة للتجــاوز والقفــز عليهــا”.19
وتقــول ىســحر خليفيــة بوضــوح يف روايتهــا املــراث
عــى لســان شــخصية العــم “أيب جابــر” “قالــوا أوســلو قلنــا
آمــن ،فلــاذا إذن مازالــوا هنــاك فــوق الهضبــة يف أعــى
التــل وحــول الســهل ومزرعتــه ويزحفــون عــى الــوادي وقــرى
الجــران؟ أهــذا هــو الحــل؟”  ،20وال يخفــى عــى أحــد مــا يف
هــذا املشــهد وهــذا التســاؤل مــن دهشــة وحرقــة ،ورفــض
للواقــع الجديــد الــذي أعقــب اتفاقيــة أوســلو ،حيــث توهــم
الناس مبوجبها أن عهدا جديدا قد بدأ ،وأن قطار السالم
قــادم ،وعهــد الرخــاء واالســتقرار والعيــش بأمــن يف الجنــة
املوعــودة قــد آن أوانــه.

اإلتجاه الواقعي

قــد فــاز الروائيــون الفلســطينيون يف تصويــر واقعهــم عــر
أعــال فنيــة واقعيــة عــى الرغــم مــن أنهــم “أصيبــوا بالحــرة

والدهشــة بعــد اتفاقيــة أوســلو التــي اعرتافــا متبــادال بــن
إرسائيل ومنظمة التحرير الفلســطينية ....اتفاقيات أوســلو
التــي مل تلعــب الحــد األدىن مــن طموحــات أبنــاء الشــعب
الفلســطيني يف الداخــل والخــارج عــى الســواء” ،21لــذا
رفضــوا االعــراف بالواقــع الجديــد ألنــه يقتــي االعــراف
باالحتــال اإلرسائيــي ويحرمهــم مــن حقهــم الطبيعــي يف
التحــرر منــه نهائيــا إىل وطنهــم ،وانطالقــا مــن رغبتهــم يف
تثبيــت هويتهــم وانتامئهــم لتلــك األرض املحتلــة والتــي
متثــل لهــم األمــل والحلــم املنتظــر بحثــوا عــن أشــكال فنيــة
منا ســبة للتعبــر عــن مشــاعرهم وقضيتهــم ،ومــا رافقهــا
مــن أحــداث رسيعــة متالحقــة نتــج عنهــا تغــرات واضحــة
يف املســار والســلوك دفعتهــم إىل الكتابــة بلغــة جديــدة
ســهلة واضحــة خاليــة مــن التعقيــدات اللفظيــة واألســاليب
امللتويــة .وجســدت بحثهــم عــن واقــع جديــد تتجســد فيــه
العــودة ويتحقــق فيــه التحريــر.

اإلتجاه التاريخي

مل تنحــر الروايــة الفلســطينية يف اإلتجــاه الواقعــي عــى
الرغــم مــن ســيطرته عليهــا كــا ظهــر ذلــك يف الروايــات التــي
أرشت إليها ،فقد طرقت الرواية الفلسطينية أبواب اإلتجاه

التاريخي ،ومل تكتف بعرض مشاهد وأحداث تاريخية داخل
األعــال الروائيــة الواقعيــة التــي ســبق الحديــث عنهــا ،وهــذا
يعنــي أن الروايــة التاريخيــة قــد متثلــت فنيــا مــن خــال أعــال
روائيــة كاملــة تعتمــد األحــداث التاريخيــة مرجعيــة لألحــداث
الروائيــة مــع حرصهــا الشــديد عــى التفريــق بــن الحقيقــي
والخيايل .و ال يعني هذا أن الرواية الفلسطينية قد تحولت
إىل وثيقــة تاريخيــة فالفــرق بــن التاريــخ والتاريخــي كبــر و
“يــكاد التاريــخ يكــون منظومــة مــن األحــداث والتمثالت لواقع
قائــم متجــه نحــو املــايض ،يف حــن يــكاد التاريخــي يكــون
أيضــا منظومــة مــن األحــداث والتمثــات لواقــع ممكــن متجــه
نحــو املســتقبل” ،22أو مبعنــى آخــر فــإن الروايــة الفلســطينية
التاريخيــة متثــل الجانــب األديب الخيــايل أكــر مــن متثيلهــا
الجانــب التاريخــي الــذي يهتــم يف املقــام األول بتتبــع
الحقائــق والوثائــق بهــدف الوصــول إىل الحقيقــة املجــردة
قــدر اإلمــكان ،وبنــاء عليــه “فالروايــة التاريخيــة ليســت مجــرد
روايــة تتعامــل مــع فــرة زمنيــة ماضيــة ،لكنهــا أيضــا روايــة يقــوم
من خاللها املبدع بإعادة البناء واإلنتاج لواقع ما ،يف مكان
مــا ،يف زمــان مــا ،بطريقــة مــا” ،23وهــذا يعنــي أيضــا أن الروايــة
التاريخية تحمل بني طياتها إشارات مختلفة ال إىل املايض
فقــط ،ولكــن إىل الحــارض واملســتقبل كذلــك.
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مظاهر التمرد يف الشعر النسوي العريب الحديث
عبد النارص يس .ج.

استاذ مساعد -كلية حكومية  ,كارسكوت  ,كرياال ,الهند.

متثــل الشــاعرات العربيــة الحديثــة حالــة اســتثنائية شــعرية
يف العــامل األدب العــريب  ,وليســت هــذه بقــوة اشــعارهن
فنيــا بــل بجرأتهــن باملضامــن وامللكــة النــادرة عــى إظهــار
احساســاتهن وشــعورهن الجامحــة .وهــذه الدراســة تجــري
عــى هــذا النحــو مــن األشــعار العربيــة الحديثــة  ,وقبــل
الخــوض يف الدراســة يجــب اإلعــراف عــن وضــع املــرأة
العربيــة وموقعهــا يف املجتمــع.
وضع املرأة الحايل هو جزء من تراتب قمعية شمولية
ولــذا البــد أن يكــون الــرد عــى هــذا الواقــع جــزءا مــن عمليــة
رصاع اجتامعــي تاريخــي شــامل ضــد كل مظاهــر القمــع
والتخلــف والظالميــة .ومــع ذلــك إذا ظهــر الرجــل احساســا
من احساسات الجسد ال يعد أمرا غري رشعي وإن كان من
عنــد املــرأة فيصبــح محرمــة حتــى مــن اللغــة  ,ألنــه يف نظــر
الذكــر يأخــد صفــة الحــرام والعيــب فتضطــر إىل الســكوت
عــا تحــس بــه ويختلــج يف اعــاق قلبهــا “وهــذا الســكوت
عنه هو ما تسعى قصيدة املرأة إىل التمرد عليه .القصيدة
النسوية املتمردة تقوم بوظيفة ردم الهوة بني جسد املرأة
1
ولغــة هــذا الجســد”.
والتمــرد النســوي يف الحقيقــة  ,إمنــا يرتكــز عــى متــرد
األنثــى ضــد املحظــور يف نظــر املجتمــع يف الجنــس ويرتكــز
البحــث أيضــا عــى الشــعر النســوي  ,وليــس القصــد بــه
الشــعر اإلصالحــي الداعــي إطــاق حريــة املــرأة لتتمتــع
حقوقهــا تامــة كالرجــال أو الرتكيــز عــى بعــض الجرائــم مثــل
جرميــة غســل العــار دفاعــا عــن الــرف  ,إذ تقتــل املــرأة وال
يقتــل الرجــل.
إمنــا املــراد بشــعر املــرأة املتمــردة هــو الشــعر الــذي
تقــول فيــه الشــاعرة عــن ذاتهــا وتظهــر فيــه عــن عواطفهــا
النفســية واحساســاتها الجســدية  ,وإن كانــت واقعيــة او
كتاب المؤتمر ()1

منتظــرة كامنــة .وإن بدايــة هــذا التمــرد ونقطــة صــدوره تكــون
الجســد “الجســد التــي متــت برمجتــه عــى اإللتــزام بقانــون
العيــب  ,حتــى قبــل أن تكــون صاحبتــه قــادرة عــى التمييــز
بــن الحــال والحــرام .وقامئــة املحظــورات تبــدأ وال تنتهــي
عىل ألسنة ذكور العائلة وحتى نسائها اللواىت سبق ومتت
برمجتهن ذكوريا بحيث باتت تتامهى مع موقف الرجل”.2
ومــن هــذه الدائــرة املحــدودة التــي تقــي فيهــا املــرة
مــن ناحيــة جســدها كــا كان هنــاك عــادات وآداب غــر
مكتوبــة التــي يفرضهــا عــامل الرجــال  -عــى املــرأة ان تجلــس
بضــم ســاقيها ومتــي با تــزان فاالهتــزاز محظــور مثــا -
فالتمــرد النســوي عــى واقــع الجســد او الجســم املحــارص
مصــدر التدفــق ضــد القانــون الجنــي.
الشــاعرة ســعاد الصبــاح هــي إ حــدى الشــاعرات
النــادرات اللــوايت اســتطعن ان يفرضــن حضورهــن عربيــا
عــر نشــاطات عــدة .وخصوصــا بســبب انطالقتــه التاريخيــة
املعروفــة شــعريا فيــا يخــص ترشيــح عــامل املــرأة واســتعارة
صوتهــا للحديــث عــن همومهــا االجتامعيــة والجســدية يف
قصائدهــا .وإن قصائدهــا هــي عاملهــا وتعــر عنهــا هــي
بالرضورة .وقد نجحت الشاعرة سعاد الصباح يف التعبري
عــن عــامل األنثــى إىل حــد مــا  ,تحتــوي مجموعتهــا الشــعرية
(يف البــدء كانــت األنثــى) عــى ســبع وتســعني قصيــدة
قصرية .وهي يف عدد منها تسجل القصيدة  -املوقف من
عــامل الرجــل الرشقي.تقــول يف قصيدتهــا “كــن صديقــي”:
 “كن صديقيفأنا محتاجة جدا مليناء سالم
وأنا متعبة من قصص العشق ،وأخبار الغرام
وأنا متعبة من ذلك العرص الذي
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يعترب املرأة متثال رخام.
فتكلم حني تلقاين..
ملاذا الرجل الرشقي ينىس،
3
حني يلقى امرأة ،نصف الكالم ؟ “.
إنــه خطــاب مفتــوح إىل الرجــل ،عاتــب ،ومشــاغب،
وواثــق ويقــدم صــورة للعالقــة املثقفــة بــن رجــل وامــرأة لكنــه
ليــس خاليــا مــن األنوثــة.
الشــاعرة ســعاد الصبــاح هــي تعلــن عــن حبهــا بــكل
شــجاعة بــدون أن تخــاف أحــدا ويف هــذه القصيــدة هــي
تظهــر عــن احساســها مبــارشة وهــي تقــول:
كنــت أدري  -قبــل أن أولــد -أين ســأحبك
بعد أن جئت إىل العامل ...مازلت أحبك...
إن من أعظم أعاميل التي حققتها كامرأة...
4
أين أحبك.
وهــي تحــاول يف تصويــر انفعاالتهــا ودفــق عواطفهــا  ,غالبــا
مــا تتكــئ الشــاعرة عــى “الفعــل” يف تحريــك مفــردات
الصــورة وتشــعريها بوصفــه األدلــة األوىل الفعالــة ،لتســتقر
يف القصيدة عىل أنها صورة ثابتة تنعدم فيها قابلية الحركة
والتفاعــل .لذلــك فــان انتشــار األفعــال املتوازنــة واملتكاملــة
يف أدائهــا عــى مســاحة الصــورة التــي تكتســب بوســاطة
هذه االفتعال “حيويتها يف القصيدة وبالتايل تعكس هذه
الحيوية عىل جو القصيدة “ ،مينحها طابعا ديناميا تتناسب
فعاليته الحركية الشعرية مع مستوى الضغط الروحي والتوتر
النفــي لتجربتهــا .تقــول الشــاعرة ســلوى فــرح:
“أفتقر إليك يا قمري
أمطرين وال تخترص القبل
م َّر لييل وأنت عني بعيد ُ
كيف يحلو يل السهر؟
أنت نهاري ولييل..
وفصويل األربعة
آه ما أحالك..
و أنا أرنو إليك يف السمر
يا توأم روحي األزيل
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أتوق لبوحك..
طب من شفتيك..
ولقطف ال ُر ِ
أح ُّن إىل َغ َم ِ
رات صدرك
وتشعلني أنفاسك الرنجسية
يا ليتني أحرتق بني ضلوعك
لنحلق بأجنحة الحب..
ونعانق ملكوت الحرية
آه كم أهواك يا فردويس
َ
كوثرك أزه ُر
عىل ضفاف
وبفيض هواك أغرق
5
بالقداسة الخلود يف أتونــك”.
وتقصــد بهــا إنهــا تبحــث يف الحــب جــال االســتقرار
واالطمئنــان ،والن الشــعر عندهــا رســالة تحمــل مبــادئ
النفــس املطمئنــة والتواقــة لحــاالت الهــدوء وحــب الحيــاة.
ومليعة عباس التى ال تزال بعض رغباتها فيام يختص
باملنهــج الصــويت عندهــا وهــي تعــر عنهــا يف قصيدتــه
“العــراف”:
“لو أنبأين العراف
أنك يوما ستكون حبيبي
ب غزالً يف رجلٍ
مل أكتُ ْ
خرساء أصيل
لتظل حبيبي
َّ
وهي ليست تربز عن حبها فقط بل تربز عن تحقق حلمها
وعن شعورها النفيس والجسدي حينام تالطف املحبوب
بها يف صورة رمزية كام يف األبيات الباقية التالية.
“لو أنبأين الع ّراف
الثلجي
أن حبيبي يف الليل
َّ
الشمس
سيأتيني بيدي ِه
ْ
رئتاي
مل تجمد
ّ
ومل تكرب يف عيني هموم األمس
لو أنبأين العراف
إين سأالقيك بهذا التيه
مل أبك ليش ٍء يف الدنيا

تقاسمنا جنون الدفء  ,غامرنا وأخصبنا
وملا هاجت النواء كنت أمامها وحدي

وجمعت دموعي
ُ
َّ
كل الدمعِ
6
ليوم قد تهجرين فيه”

10

وقــد تكــون انطالقــة املــرأة املتمــرة يف قصيدتهــا بتأثــر
الثقافــة األجنبيــة كــا حــدث يف القــرن التاســع عــر حيــث
ســادت بامتيــاز املذهــب الرومانــي  ,ويتســم أدب املــرأة
يف هذه الفرتة بالذاتية املشبوبة كام يشري الدكتور محمد
غنيمــي هــال “ويف الشــعر الرومانــي نجــد دامئــا ذلــك
القلــق الغامــض يف متنــي املجهــول  ,والرغبــة يف الهــرب
7
مــن قيــود املجتمــع”
ومن هنا اســتطاعت الشــاعرات أن يرصخن ضد عامل
القمــع والحصــار الــذي متارســه املــرأة يف حياتهــا وتــرخ
الشــاعرة غــادة الســان:
رسم يل بالطربوش دائرة عىل الجدار
وقال يل :قف داخلها..
فانطلقت هاربة
إىل شوارع البحر
لن أتركه يسجنني,
ال باســمه  ,وال باســم الحب  ,وال باســم الشــهرة ,
8
وال باســم أحد
وهنا يتدفق من فدوى طوقان مشاعرها الجنسية وتختفيها
بستار رموز شفافة حيث تقول:
يف ذلك املساء استيقظت حديقتي،
وخلعت سياجها
اصابع الرياح واهتز تحت رقصة الرياح واملطر
العشب يف حديقتي
9
والزهر والثمر
والشــاعرة ســلمى الجيــويش تظهــر احساســها بــدون خفــاء
لحظــة لقــاء حــي بســطورها الجميلــة  ,تقــول:
أحبك  ,أمس احببنا

كتاب المؤتمر ()1

تذكــر غــادة الســان انفعــاالت نفســها وجســدها مــع
حبيبها وتظهر ذاتها ويورد هذا لقيمتها الفنية  ,بل لقيمتها
املوضوعيــة  ,تقــول:
معك وحدك انصهرت  ,رقصت  ,تناثرت
استحلت جنية أسطورية عارية
تركب حصانا عربيا أصيال
يعدو بها إىل فجر الفرح
هل نسيت ارتجايف بني يديك
11
وساعات الهمس؟
ويف الجملــة أن هــذه الدراســة تضيــئ إىل فكــرة جديــدة
هــي التمــرد ضــد مثــل هــذه املظاهــرة ,مظاهــرة الجنــس
يستحق أن يكون مذهبا جديدا يف األدب النسوي العريب
 ,ألن هــؤالء الشــاعرات وأمثالهــن يتمــردن ويخرجــن عــى
السائد يف املجتمع ويحاولن عىل إعالن حساسيتها وهن
يكرسن العادات واملفروضات واآلداب غري املرشوعة يف
املجتمع املثقف  ,ويتوسطن لذلك لغة الفن الراقية بكل
مــا فيهــا مــن دالئــل ورمــوز ومالمــح وظــال واشــارات.
ولكــن الدراســة ال تــرى أن هــذا التمــرد ليــس يف ســبيل
اصالح املجتمع ولكن ال ترد امكانية االصالح يف املجتمع
او يف وعــي املجتمــع الحــايل املثقــف وهــذا النــوع يحتفــظ
عــى درجــة فنيــة عاليــة مــن التميــز االبداعــي الســامي يف
القصائــد املتمــردة ومــع ذلــك يجــوز إضافــة هــذا النــوع إىل
اإلبداع الفني الجديد أو املذهب الجديد مثل املذاهب
الرومانطيقيــة والواقعيــة والرمزيــة وغريهــا ولكــن هــذا النــوع
متداخــل يف التيــارات األدبيــة“ .وهــذا يعنــي أن القصيــدة
النســوية املتمــردة ال تشــكل إضافــة نوعيــة عــى مســتوى
االرتقــاء بالوعــي واملجتمــع فحســب  ,ولكنهــا متثــل كذلــك
12
إضافــة نوعيــة عــى اإلبــداع الفنــي.
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املقدمة

القصــة القصــرة فــن جديــد يف األدب العــريب ،جــاءت مثــرة
االتصــال واالختــاط بالثقافــات األوربيــة ،ونتيجــة التطــور
االجتام عــي والســيايس والفكــري والعلمــي ،وانتشــار
الصحف واملجالت ،وإقبال الناس عىل القراءة والتعليم.
وقــد ذكــر خليــل أبــو ذيــاب عــن ظهــور القصــة القصرية”:فــن
القصــة القصــرة مــن أحــدث الفنــون األدبيــة اإلبداعية حيث
ال يجــاوز ميالدهــا قرنــا ونصــف قــرن مــن الزمــان ،حتــى إ ّن
الدارســن والنقــاد يعتربونــه مولــود القــرن العرشيــن ،بــل إ ّن
مصطلــح القصــة القصــرة مل يتحــدد كمفهــوم أديب إال عــام
 1933م يف قاموس أكسفورد”.1ومن أبرز روادها يف األدب
العريب:محمــد تيمــور ،ميخائيــل نعيمــة ،محمــود تيمــور،
توفيــق الحكيــم ،يحيــى حقــي ،نجيــب محفــوظ ،يوســف
إدريــس ،زكريــا تامــر ،عيــى عبيــد ،محمــود طاهــر ،نجيــب
توفيــق ،وعبــد الخالــق فاضــل ،وغريهــم.

تطور القصة القصرية النسائية يف دولة اإلمارات

تأخــر ظهــور القصــة القصــرة يف الخليــج العــريب عــن الــدول
العربية األخرى كالشــام والعراق ومرص.وقد لعبت وســائل
النــر مــن صحــف ومجــات دورا واضحــا يف تطــور هــذا
النتاج األديب الجديد”.ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ظهــرت القصــة القصــرة متأخــرة عــن مثيالتهــا مــن دول
الخليج العريب وذلك نتيجة للعزلة السياســية التي فرضها
االســتعامر عــى الدولــة مــا أثــر ســلبا يف الحيــاة الثقافيــة.
فلــم نشــهد حركــة ثقافيــة قويــة يف الدولــة إال بقيــام االتحــاد
عــام 1971م.إال أ ّن ذلــك ال يعنــي أن دولــة اإلمــارات قبــل
كتاب المؤتمر ()1

االتحاد مل يكن بها أدب ولكن كانت الســيادة فيها للشــعر
2
وخاصــة للشــعر النبطــي”
يقــول البعــض إن عبــد اللــه صقــر الــذي أصــدر مجموعــة
“الخشــبة” هــو رائــد األعــال القصصيــة يف اإلمــارات التــي
تتمتــع بقــدر كبــر مــن املواصفــات الفنيــة“ .ولعــل عبــد اللــه
صقــر أحمــد كان أول مــن خطــا خطــوة يف مجــال القصــة دون
غريه من اإلمارات فكتب عددا من القصص القصرية كقصة
‘قلــوب ال ترحــم’ املنشــورة يف نــرة نــادي النــر الريــايض
يف أواخــر الســتينات “ 3والبعــض يجعــل القاصــة اإلماراتيــة
شيخة الناخي أول رائدة يف كتابة القصة بقصتها “الرحيل”.
يقــول ناقــد “إ ّن أقــدم القصــص يف املجموعــة للقاصــة
شيخة الناخي.وهذه ظاهرة تكاد تتميز بها البيئة األدبية يف
4
اإلمــارات عــى ســواها يف البيئــات العربيــة األخــرى”.
ظهــرت القاصــة اإلماراتيــة منــذ بــدأت القصــة القصــرة
يف دولة اإلمارات يف القرن العرشين ،وسايرت مع األديب
بــل إنهــا ســبقته كــا يشــر عــزت عمــر بأقوالــه” يتضــح لنــا مــن
خــال االســتعراض لألعــال القصصيــة الجديــدة ،أ ّن املــرأة
الكاتبــة متــارس حضــورا إبداعيــا أكــر ،بــل وأقــوى مــن حضــور
دل هــذا عــى يشء ،فإمنــا يـ ّ
الرجــل ،وإن ّ
ـدل عــى رغبــة
املــرأة الكبــرة يف املشــاركة يف الحيــاة العامــة ،مــن خــال
إســهاماتها الثقافيــة واملجتمعيــة ،وهــذا يعكــس لنــا حالــة
من التقدم االجتامعي الذي تشهده دولة اإلمارات العربية
5
املتحــدة عــى صعيــد التعليــم والثقافــة”
ومــن القصــص القصــرة النســائية التــي حصلــت
قبــول النــاس “مريــم” ألســاء الزرعــوين“ ،املفاجــأة” لســارة
النواف”،املوىت يعرتفون”لباسمة يونس”،هياج” ألمينة أبو
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شــهاب”،الدقائق األخــرة قبــل الواحــدة” لســعاد العرميــي،
“املســافة” لليــى أحمد ”،طــوق الرمال”لفاطمــة ســامل
الشــاميس”،مرافئ الســكن” لفاطمــة الســويديس.

ملحة عن حياة شيخة الناخي

ولدت شيخة الناخي سنة  1952مبدينة الشارقة يف أرسة
علــم وأدب ،والدهــا مبــارك الناخــي شــاعر مشــهور يكتــب
الشــعر يف الفصحــى حــن كانــت الشــعر النبطــي منتــرة.
التحقــت باملــدارس االبتدائيــة يف مدينتها.حصلــت عــى
ليســانس آداب عــام  1985مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،وعــى الدبلــوم العــام يف الرتبيــة ســنة 1987
مــن الجامعــة نفســها ،ثــم عملــت يف التدريــس .أصبحــت
رئيســة اتحــاد أدبــاء وكتــاب اإلمــارات .وهــي مــن رائــدات
األديبــات يف اإلمــارات ومــن الذيــن ســاهموا يف وضــع
اللبنــة األوىل لفــن القصــة .تلعــب دورا عظيــا يف إثــراء
النشاطات األدبية .تعد شيخة الناخي من أوائل املثقفات
النشــطات يف الدولــة اللــوايت ســاهمن يف إثــراء الثقافــة
كــا أنهــا رائــدة فــن القصــة القصرية.عرفــت األديبــة بــن
زميالتهــا بحســن العــرة ،وبالتزامهــا باإلســام يف ترصفاتهــا
الشــخصية واملهنيــة ،وال ســيام الحجــاب وعــدم االختــاط،
وهــي مخلصــة يف عملهــا.

القصص القصرية عند شيخة الناخي

وجــدت الناخــي موضوعــات قصصهــا وحوادثهــا مــن واقــع
الحيــاة السياســية واالجتامعيــة ،وقامــت بنقــد العــادات
والتقاليــد التــي ال تتفــق مــع رشع أو ديــن ،والتــي تفيــد ســلبيا
للمجتمع كغالء املهور ،وزواج الصغريات باملسنني األغنياء،
وإهــال الزوجــة واالنشــغال عنهــا مــع الصحب.اعتمــدت
عــى عــدة أســاليب مثــل أســلوب الرتجمــة الذاتيــة أو الــرد
الذايت عىل لســان البطل كام يف “خيوط من وهم ،ورحلة
الضيــاع ،والقــرار األخــر ،وأســلوب الــرد بضمــر الغائــب،
ويكرث هذا يف مجموعتها “الرحيل” كام سارت عىل طريق
تصويــر الشــخصيات مــن الخــارج ،والتحــدث عــن عواطفهــا
ودوافعهــا ،يف قصــة “الرحيــل وأنامــل عــى األســاك ،وكان
ذلــك اليــوم ،وحصــار “
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اشتهرت عنها دون “الرحيل” مجموعة قصصية “رياح
الشــال” التــي تحتــوي عــى عــر قصص:وهي:رمــاد،
أحــزان ليــل ،إعصــار ،للجــدران آذان ،التكــن جــادا ،حطــام
املخــاوف ،انكســارات روح ،حزمــة األلــوان ،هواجــس ،ريــاح
الشــال.

قضايا األرسة واملجتمع

تصدرت قضايا األرسة اهتامم القاصات يف دولة اإلمارات
العربيــة املتحــدة ،وجــاءت موضوعــات الــزواج ومــا يتعلــق
بــه مــن مشــكالت يف مصــاف املوضوعــات التــي عالجتهــا
القاصــة اإلماراتيــة مــع ظهــور أوىل املجموعــات القصصيــة
املشــركة ‘كلنا كلنا نحب البحر’.6ومن تلك القضايا التي
دارت حولهــا رحــى محــاور القصــص -:غــاء املهــور -الــزواج
مــن األجنبيــات -العنوســة -الطــاق -الخيانــة الزوجيــة -
مشــكلة العقــم -العالقــة بــن الرجــل واملــرأة -انتشــار الزيــف
يف املجتمــع -البحــث عــن وظيفــة  -أثــر وســائل االتصــال
الحديثــة  -إهــال الرجــال األرسة  -مصاحبــة الرفــاق الســوء.

املوضوعات التي تعالجها مجموعة قصصية
“الرحيل”

“الرحيــل” أول مجموعــة قصصيــة لشــيخة النا خــي قــام
بطبعها اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات سنة  1992م.تحدثت
األديبــة يف “الرحيل”عــن ظواهــر اجتامعيــة التــي ظهــرت يف
مجتمعهــا التــي تعيــش .تشــتمل عــى تســع قصــص ،وهــي:
الرحيــل ،خيــوط مــن الوهــم ،أنامــل عــى األســاك ،وكان
ذلــك اليــوم ،حصــار ،رحلــة الضيــاع ،القــرار األخــر ،الصمــت
الصاخــب ،مــن زوايــا الذاكــرة ،وهــي جميعــا أقاصيص تصور
قضايــا االجتامعيــة.
الزواج من املسنني

ويف قصة “رحلة الضياع” تصورت شيخة فشل الزواج نتيجة
الفارق الكبري يف السن بني البطلة وزوجها .يجرب األب ابنه
مريــم يف التزويــج مــن رجــل مسـ ّن وعاجــز .وهــي فتــاة فقــدت
أمها وتزوج والدها من أخرى ،وهي التي طلبت منه تزويجها
لرجــل مســن عاجز.ولكــن هــذه العالقــة الزوجيــة مل تســتدم،

جذومن ’ليحرلا’ ةيصصق ةعومجم :يخانلا ةخيشل ةريصقلا صصقلا يف عمتجملاو ةرسألا اياضق

بــل كانــت نهايتهــا يف الطالق.ومــن أحــورة البطلــة مــع أبيهــا،
تقــول“ :ذات يــوم كنــت يف غرفتــي حــن فتــح والــدي البــاب
وقــال يل:تعــايل أريــدك يف أمــر مهــم ،مشــيت خلفــه حيــث
تجلــس زوجتــه ،ومــن ثــم التفــت نحــوي قائال:اســمعي يــا
نئ عليك وقد
مريم إنني أفكر يف مستقبلك وأريد أن أطم ّ
أىت مــن يخطبــك وواقفــت ،وأعطيتــه كلمتــي ،وماعليــك إال
املوافقــة ،عــادت لســابق وعيها...وراحــت تســرجع كالم
أبيهــا ،تتســائل يف قــرارة نفســها”هل صحيــح مــا قــال مــن أن
عليــا يطلــب يــدي؟ال ال ميكــن أن أرىض بــأن يربــط مصــري
بشــخص مســن...عاجز؟ مل أســتطع مقاومــة إرادة أيب
7
وزوجتــه ،تلــك اإلرادة الظاملــة”
الزواج من األجنبيات

ويف قصة “خيوط من الوهم” تشري إىل العادة االجتامعية
التــي كانــت منتــرة هنــاك ،هــي إبقــاء البنــت البــن عمهــا،
وبهــا تــرح البطلــة “كنــت طفلــة صغــرة عندمــا ســمعت
والــديت تــردد عــى مســامع أهــي وعــى مســمعي بالــذات،
كلام وجدت فرصة لذلك....هذه خطيبة عيل........نعم
خطيبته........وهــل ســيجد أحســن منها......إنهــا جميلــة
كالبدر...وكربت.....وكــرت معــي أحالمــي وآمــايل” قضــت
البطلــة الشــهور والســنوات حافلــة باألحــام عــن الــزواج ولكــن
ابن عمها تزوج أجنبية هناك وأرسل إىل أخي البطلة إخبارا
عن الزواج ،يقول فيها ”:أخي أحمد:بارك يل فقد أكملت
8
نصــف دينــي”

اختيار الرثي وامليسور

ويف قصــة “الرحيــل” تصــور رفــض والــد ‘عليــاء’ تزويجهــا
مــن رجــل مــن نفــس القريــة اســمه “ســعيد” بســبب فقــره
وفاقته.تقــول القاصــة“ :وأقــدم عــى الخطــوة التــي ســتقرر
مصرييهــا وطلــب يدهــا مــن أبيهــا ،ولكــن توقعــه كان يف
محلــه ...الرفــض بالطبع.فهــذا الوالــد مــن هــذا املجتمــع
املتكالــب عــى املــادة وهــو يريــد البنتــه زوجــا ثريــا ،ال شــابا
9
فقــرا كســعيد”
أثر الخمر يف العالقة الزوجية

ويف قصــة “حصــار” توضــح الكاتبــة أســباب املشــكالت
كتاب المؤتمر ()1

الزوجية ،والنتائج التي تركها اإلدمان يف عالقاتهام.ال يعترب
الــزوج أمــور األرسة والزوجــة تعيــش حزينــة ووحيــدة“ .بــدأت
حياتهــا تخــف بهجتهــا شــيئا فشــيئا فقــد كــر خــروج زوجهــا
ليال ،وانشغل عنها ومل يعد يعريها أي انتباه........وفجأة
انفتــح البــاب ليدخــل منــه زوجهــا مرتنحــا ،مثال...تفــوح منــه
رائحــة خمــر كريهــة يجــر قدميــه جرا.........كيــف تســتطيع
التفاهم معه وهو يعيش يف عامل آخر ،عامل أحالم وخيال
10
وأوهــام وهــي يف عــامل واقــع مريــر”
الحث عىل الحفاظ عىل الروابط األرسية

مل تقــف شــيخة عنــد ســلبيات املجتمــع وإمنــا أبانــت عــن
إيجابياتــه أيضــا لتحــث الرجــال عــى الحفــاظ عــى الروابــط
األرسيــة ،ففــي قصتهــا “أنامــل عــى األســاك” ترســم امــرأة
تــريب صغريتهــا عــى هــم قاتــل نتــج مــن إهــال زوجهــا ،ولكــن
هــذا عــاد إىل األرسة بعدمــا حــرك شــغاف قلبــه حديــث
ابنتــه برباءتهــا ووداعتهــا.
تعدد الزوجات

ويف “القرار األخري” يبدو جاسم بطل القصة مضطربا قلقا،
يقطــع أرض الشــاطئ جيئــة وذهابــا ،بعــد أن أمضــه مطلــب
زوجتــه الثانيــة إذ خريتــه بينهــا وبــن األوىل ،وكانــت هــذه قــد
أصيبــت بالعجــز ،فــأرصت عليــه أن يقــرن بأخــرى ليعيــش
كغــره مــن الرجــال ...وراحــت ذكريــات فاطمــة تنثــال عــى
مخيلتــه ،ونســيم البحــر يداعــب صفحــة محيــاه ،ثــم اتخــذ
قراره األخري وعزم عىل رصم الثانية إن أرصت عىل موقفها.
التغريات الثقافية

تصــور لنــا األديبــة يف قصتهــا “مــن زوايــا الذاكــرة” امــرأة لفــت
نظرهــا وهــي تقــود ســيارتها مبكــرا يف طريقهــا إىل مدرســة
ابنتها – شــيخا ينكب عىل صندوق القاممة ،ويبحث يف
مخلفاته بحذر ،وملا رأته تذكرته وذكرت تعليمه والخميسية
التــي كان يحصــل عليهــا كل أســبوع ،والرتبيــة الناجعــة التــي
كان يريب عليها األوالد إضافة إىل تعليمهم ،وكانت كلامته
املؤثرة يف حياتها ال تربح مخيلتها فأسفت عىل ما آل إليه
وضعــه بعــد التغــر الثقــايف يف البالد.وقصــة “الصمــت
الصاخب” تتحدث عن السفر إىل خارج الدولة عن طريق
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الــر ،واملخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا األرس ،وال ســيام إن
اعتمــدت عــى ســائق غريــب ال يــدرك أخطــار البحــر.ويف
قصــة “وكان ذلــك اليــوم” تعــر عــن بهجتهــا يف الحيــاة،
وأمانيهــا العــذاب ،وهــي ترســم أحالمهــا املســتقبلية.

الخامتة

إذا أجلنــا النظــر يف كتابــات شــيخة الناخــي نــرى مشــاكل

األرسة وقضايا املجتمع تنعكس يف الســطور وبينها حيث
تجــد القــارئ صــورة واضحــة عــا أثــر التطــور االجتامعــي
والسيايس والثقايف والعلمي يف بقاع العرب وال سيام يف
اإلمارات.عالجــت موضوعــات األرسة ألن األرسة هــي النــواة
التــي تشــكل املجتمــع ،وأ ّن الرجــل واملــرأة هــا العنــران
ألي مجتمــع مــن املجتمعــات.
األساســيان ّ

الحوايش
1

1د.خليــل إبراهيــم أبــو ذيــاب ،دراســات يف فــن القصــة ،ص ،11
دار الوفــاء 2000م

3

عبــد الحميــد أحمــد :توصيفــات عامــة حــول القصــة والروايــة يف
اإلمــارات ،ص  ،15دائــرة الثقافــة واإلعــام ،الشــارقة 1989

5

عزت عمر :مرايا البحر قراءات يف أدب القصة والرواية اإلماراتية،
ص  ،157دائــرة الثقافــة واإلعــام ،الشــارقة 2011

2

ثابــت ملــكاوي :الروايــة والقصــة القصــرة يف اإلمــارات ص ،17
املجمــع الثقــايف ،أبــو ظبــي

4

د.محمــد إبراهيــم ح ّور:مدخــل لدراســة القصــة القصــرة يف
اإلمــارات ،ص  ،8شــؤون أدبيــة ،العــدد األول 1987-1986م

6

7
8
9

 6عائشــة ســيف خميــس ســعيد العيســايئ :القصــة القصــرة
النســائية يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة دراســة موضوعيــة
فنيــة ،ص  ،54طبــع عــاى نفقــة معــايل أحمــد حميــد الطايــر ،كليــة
الدراســات اإلســامية والعربيــة بــديب2008 ،م
شيخة الناخي:رحلة الضياع ،ص  ،53 ،54الرحيل ،اتحاد كتاب
وأدبــاء اإلمــارات ،الطبعــة األوىل  1992م
شيخة الناخي :خيوط من الوهم ،ص  23من الرحيل
شيخة الناخي :الرحيل ص 51

 10شيخة الناخي:حصار ،ص  ،45-43الرحيل

املصادر واملراجع
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د.خليل إبراهيم أبو ذياب ،دراسات يف فن القصة ،،دار الوفاء
2000م

3

عبــد الحميــد أحمــد :توصيفــات عامــة حــول القصــة والروايــة يف
اإلمــارات ،دائــرة الثقافــة واإلعــام ،الشــارقة 1989
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ثابــت ملــكاوي :الروايــة والقصــة القصــرة يف اإلمــارات ،املجمــع
الثقــايف ،أبــو ظبــي

4

د.محمــد إبراهيــم ح ّور:مدخــل لدراســة القصــة القصــرة يف
اإلمــارات ،،شــؤون أدبيــة ،العــدد األول 1987-1986م
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5
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عزت عمر :مرايا البحر قراءات يف أدب القصة والرواية اإلماراتية،،
دائــرة الثقافــة واإلعــام ،الشــارقة 2011

عائشة سيف خميس سعيد العيسايئ :القصة القصرية النسائية
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة دراســة موضوعيــة فنيــة ،طبــع
عاى نفقة معايل أحمد حميد الطاير ،كلية الدراسات اإلسالمية
والعربيــة بديب2008 ،م
شــيخة الناخــي :الرحيــل ،اتحــاد كتــاب وأدبــاء اإلمــارات ،الطبعــة
األوىل  1992م

جذومن ’ليحرلا’ ةيصصق ةعومجم :يخانلا ةخيشل ةريصقلا صصقلا يف عمتجملاو ةرسألا اياضق

نظرات أدبية لعالمة الشيخ أيب الحسن عيل الندوي
د /يوسف محمد الندوي

األستاذ املساعد ،كلية  ،WMOموتل ،ويناد

األدب الفني

األدب فن من الفنون الجميلة كالرسم والرقص واملوسيقى
ونحوهــا ,كل منهــا يعــر بطــر يقتــه الخا صــة عــن تجر بــة
شــعورية فالرســم يعــر باأللــوان والظــال ,واملســيقى يعــر
باإليقاع واألنغام  ,واألدب يعرب بالكلامت الرشيقة واأللفاظ
الجميلــة .فــا يدخــل التعبــر ىف دائــرة األدب الفنــي إال إذا
كان لــه تأثــر بالــغ ىف قلــوب النــاس وىف أنفســهم ،وإال إذا
كان منبعثا من خلجات نفسية صادقة ومن معان عاطفية
جياشة وإال إذا كان تعبريا جميال رشيقا ،واألدب يجمع من
الفنــون األخــري مــاال تســتطيع هــي أن تجمــع منــه إنــه يجمــع
من املوســيقي نغام وجرســا ومن الرســم صورة وشــكال ومن
الرقــص حركــة وظــاال ومــن األدب عقــا وحكمــة ،واألدب
شــعور ووجــدان واألدب فــن وصناعــة.
إن غايــة األدب هــي نقــل إحســاس األديــب وعواطفــه
إىل النفــوس اإلنســانية وإىل مشــاعرهم -كــا هــي الشــأن
لجميــع فــن مــن الفنــون اإلنســانية -ينقــل الرســام إحساســه
بالريشــة واأللــوان واملوســيقار بالصــوت واألعــال والوقــاص
بالحركــة والفنــاء كذالــك ينقــل األدب األديــب إحساســه
ومشــاعريه بالتعبــرات الجميلــة فغايــة األدب وغايــة كل فــن
تقــوم عــى نقــل إحســاس صاحبــه إىل قارئيــه أو ســامعيه.
فبــاألدب يصــل االنســان اىل ظواهــر الحيــاة وتــذوق
كيفياتهــا وقــد يكــون هــذا الفهــم والتــذوق احســن واقــوى
مــن فهمهــا وتذوقهــا مبــارشة بغــر واســطة األدب ،األدب
ميثل الحياة ويصورها واألدب اليختص مبيدان دون ميدان
وبســاحة دون ســاحة وبزمــان دون زمــان وبامــة دون امــة بــل
يتجــاوز عــن كل حــدود وحصــور – زمانيــة كانــت او مكانيــة –
واألديــب يطــر يف ســاوات الخيــال والعاطفــة وينتــج عــن
كل مــا هــو يجــد يف عاملــه الخيــايل والشــعوري.
كتاب المؤتمر ()1

إنــه تعبــر عــن وجــود االنســان وحياتــه ونشــاطه وبيئتــه
وكونــه وواقعــه وعاملــه وعاطفتــه وشــعوره وفكــره وتصــوره
فهــو تعبــر عــن فرحــه وحزنــه وأملــه ورضــاه وســعادته وشــقاقه
وعافيتــه ومرضــه ،إنــه يصــف فكــره وعقيدتــه وظنــه وإميانــه،
إنــه يعــرض ويحلــل أحداثــا ووقائــع موتــا وحياتــا حربــا وســاما
وسياية وإجتامعا هزمية وإنتصارا ،إنه يتناول البيئة والكون
يابســة وأنهــارا شــجرا ومثــارا خــرة وزهــورا ونســيام وأمطــارا
بروجــا وروايب ديانــا فأقوامــا حدائــق وصحــارى أرضــا وســاء
شموســا وكواكــب إنــه يدخــل أغــوار النفــس كــا يقتحــم
مجاهل الكون وال يقف األدب عن حدود األرض والوصف
ولكنــه يحلــل ويربــط ويجمــع ويســتنتج ليكــون وســيلة وقــوة
وســببا وأداة ينضــم إىل ســائر الوســائل والقــوى والســباب
واألدوات لتتحقــق بــه الألمــة وتدفــع بــه وتدافــع وتجاهــد
وتتافخرثــم يصبــح األدب وعــاء القــوي ميزجهــا ويصهرهــا
1
ويصوغهــا ويدفعهــا

أدبية الشيخ أبو الحسن عيل الندوي

إن عالمة الشيخ أبو الحسن عيل الندوي شخصية عبقرية
فريــدة الــذي قلــا شــهده التاريــخ ،قــد اجتمــع فيــه ثــاث
ســات متكاملــة ،متداخلــة ،أال هــو األدب والفكــر والدعــوة
اإلســامية .يقــول الدكتــور عبــد الباســط بدر-عضــو رابطــة
األدب اإلســامي العامليــة  -صحيــح أن كثرييــن يجمعــون
بــن األدب والفكــر وكثرييــن يجمعــون بــن األدب والدعــوة
إىل الله ،فال يخلو بلد إســامي من أدباء إســاميني ،وغري
قليلني من معارصين يجمعون بني الفكر والدعوة إىل الله،
ولكن الذين ميسكون الخيوط الذهبية الثالثة يف آن واحد
قليلــون جــدا يف عرصنــا هــذا ،منهــم محمــد إقبــال وســيد
قطــب والســيد أبــو الحســن عــي النــدوي
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كان هــو أديــب يف العربيــة كــا كان أديبــا يف األرديــة
والفارســية ،يكتب بلغة بليغة وبأســلوب جميل صادق يهز
اإلحســاس والوجــدان ويشــبع الشــعور ،كتابــه “روائــع إقبــال”
و”مختــارات مــن أدب العــرب” خــر منــوذج ملوهبتــه األدبيــة
وذوقــه الفنــي ،فــاألول عــرض أديب بديــع لعــدد مــن دواويــن
الشــاعر العالمــة محمــد إقبــال يظهــر بعــض جوانــب اإلبــداع
والتألــق فيهــا ،والثــاين :مختــارات مــن عيــون األدب العــريب
 قدميــه وحديثــه – هــو كتــاب رائــع كأروع مــا يكــون الكتــابوكتــاب قيــم كأقــوم مــا تكــون الكتــب ،يســكب الجــال
ويقــدم أطيــب الطيــب فيكشــف عــن ذوق مرهــف ،يصــدق
قــول النقــاد عــن أيب متــام بأنــه يف مختاراتــه أشــعر منــه يف
شــعره صــادق يف أيب الحســن عــى النــدوي أيضــا عــن هــذا
الكتاب.ولــه مؤلفــات كثــرة أكرثهــا أدب وفكــر ودعــوة يف
وقــت واحــد ،كــا كان لــه نشــاطات كثيفــة يف مجــاالت
العلميــة واألدبيــة واإلجتامعيــة.

رابطة األدب اإلسالمي العاملية

رابطــة األدب اإلســامي العامليــة هيئــة أدبيــة دوليــة لألدبــاء
والنقــاد اإلســاميني مــن مختلــف الجنســيات واللغــات،
فهــي وليــدة مــن فكــر الشــيخ النــدوي رحمــه اللــه ،أصلهــا ىف
الهنــد وفرعهــا يف أنحــاء العــامل ،تــأيت أكلهــا كل حــن ،إنهــا
تدعــو األدبــاء امللتزمــن باإلســام يف كل قاطبــة أن ينضمــوا
تحت لوائها ،كام تسد بكل غيورعىل اإلسالم تأييدا ودعام
لــأدب اإلســامي .أول مــن تحــدث عــن هــذه الهيئــة األدبيــة
الدولية ودعا إليها كان هو الشــيخ الندوي رحمه الله ،كان
ســاحته ألقــى الضــوء إىل فكــرة األدب اإلســامي يف أول
مــرة يف محــارضة التــي ألقاهــا مبناســبة عضويتــه للمجمــع
العــريب بدمشــق ســنة 1957م ،فــكان هــو أول الداعــي إىل
األدب اإلسالمي حسب معرفتنا .وبعد ذلك تاله األستاذ
ســيد قطــب رحمــه اللــه فكتــب مقــاال ىف املوضــوع ثــم نــر
ىف كتابــه “التاريــخ فكــرة ومنهــاج” إنــه دعــم فيــه فكــرة اإلمــام
النــدوي رحمــه اللــه ،وبعــد ذلــك جــاء األســتاذ محمــد قطــب
بكتابــه “منهــج الفــن اإلســامي”
كان هــذا الكتــاب أول تأليــف ظهــر ىف هــذا املوضــوع،
بحــث فيــه مجــاالت فنيــة ىف تصويــر اإلســام ،وتــاه األديــب
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الدكتــور نجيــب الكيــاين ،الــذي ألــف كتابــا ىف هــذا الفكــر
“اإلســامية واملذا هــب األدبيــة” هــذا الكتــاب وكتــاب
الدكتور عامد الدين خليل املســمى “ىف النقد اإلســامي
املعارص” أصبحت خطوة رائدة ىف األدب اإلسالمي .وقد
صدر كتاب “النظرات ىف األدب” للشيخ الندوي يف نفس
املوضــوع ,وكتــاب “األدب اإلســامي إنســانيته وعامليتــه”
للدكتــور عدنــان النحــوي وكتــاب “األدب اإلســامي وصلتــه
بالحياة” من البحوث القيمة يف هذا املجال .أما الداعي
األول إىل هذا األدب الرفيع ال يزال يكتب كتيبات ويحارض
محارضات حول املوضوع ،حتى كرث املستجابون له وأخذ
العــامل اإلســامي يصحــو مــن ســبات عميــق الــذي تنــاىس
املســلمون فيــه هــذا الجانــب وتغافلــو عــن أهميتــه ،فرحبــوه
وتعانقوه بحب وكرامة ،وبعد ذلك عقدت ندوات عديدة
ىف أنحــاء العــامل لدراســة املوضــوع وتحليلــه حتــى اســتقر
رأي األدبــاء والنقــاد الذيــن تأثــروا يف هــذا الفكــر الخــري
منــذ عــام 1400ه ـ 1980 -م عــى تكويــن هيئــة تأسيســية
لدرا ســة املوضــوع وتجمــع األفــكار وترا ســل األد بــاء يف
البلــدان اإلســامية.2
ثــم كانــت النــدوة العامليــة لــأدب اإلســامي التــي دعــا
إليها سامحة الشيخ أيب الحسن الندوي – رحمه الله  -يف
لكنو بالهند يف شهر جامدى األخرى عام 1401هـ املوافق
شــهر أبريــل 1981م ،و ُدعــي إىل هــذه النــدوة عــدد كبــر
مــن رجــاالت العــامل اإلســامي ،وفيهــم كثــر مــن املهتم ــن
باآلداب والفنون.كانت هذه الندوة أول ندوة دولية لألدباء
املسلمني ىف العامل ،حتى كادت الندوة دفعاً قويًّا لألدب
اإلســامي ،وتشــجيعا بليغــا لألدبــاء املســلمني ،وانتهــت
النــدوة بتوصيــات هامــة منهــا إنشــاء رابطــة عامليــة لألدبــاء
اإلســاميني توالــت عــى هــذه النــدوة التاريخيــة نــدوات
عديــدة حــول األدب اإلســامي ىف البــاد العربيــة منهــا نــدوة
ُعقدت يف رحاب الجامعة اإلســامية باملدينة املنورة يف
شهر رجب عام 1402هـ املوافق شهر مايو 1982م ،وندوة
عقدت يف رحاب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
يف شــهر رجــب 1405ه ـ املوافــق شــهر أبريــل 1985م.
وخــال هــذه الفــرة قامــت الهيئــة التأسيســية للرابطــة
باالتصــال بســاحة الشــيخ النــدوي رحمــه اللــه ،وعرضــت

عليــه مــا قامــت بــه مــن أعــال متهيديــة واتصــاالت موســعة،
ورغبــت إليــه أن يتبنــى إنشــاء هــذه الرابطــة ،واســتجاب
ســاحته مبــا عــرف عنــه مــن صــدر رحــب ،وبصــرة نافــذة،
ووعــي وحكمــة ،هكــذا انبثقــت عــن الهيئــة التأسيسي ــة لجنــة
تحضرييــة تولــت اإلعــان عــن قيــام رابطــة األدب اإلســامي
العامليــة ونــرت هــذا اإلعــان يف الصحــف واملجــات
بتاريــخ 1405/3/2ه ـ املوافــق 1984/11/24م.
ثــم دعــت الهيئــة التأسيســية إىل مؤمتــر الهيئــة العامــة
األول ،بعد انتساب عدد كبري من األدباء إليها يف مختلف
أنحــاء العــامل اإلســامي ،وعقــد هــذا املؤمتــر يف رحــاب
جامعــة نــدوة العلــاء بلكنــو يف الهنــد يف شــهر ربيــع اآلخــر
عــام 1406ه ـ املوافــق لشــهر ينايــر 1986م حيــث تــم وضــع
النظــام األس ــايس للرابطــة ،وانتخــاب مجلــس األمنــاء .كــا
ـب ســاحة الشــيخ النــدوي رحمــه اللــه رئيس ـاً للرابطــة
انتُ ِخـ َ
مــدى الحيــاة ،وت ـ َّم الرتخيــص الرســمي للرابطــة يف مقرهــا
الرئييس مبدينة لكنو بالهند ،أما مقر رابطة األدب اإلسالمي
العاملية كان يف لكنوء إىل وفاة الشيخ الندوي رحمه الله،
ثم انتقل إىل مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية
ســنة 1421ه ـ  2000 /م ،وانتخــب الدكتــور عبــد القــدوس
3
أبــو صالــح رئيسـاً لــه أحــد مؤســي الرابطــة.

نظرات الشيخ الندوي األدبية

كان أليب الحســن عــي النــدوي رحمــه اللــه نظــرات خاصــة
ىف األدب والفــن وكان هــو أول مــن دعــا إىل الجــال الفنــي
والرونــق األديب ضمــن كتــب الســرة والتاريــخ واملؤلفــات
التزكيــة والرتبيــة واألخــرى مــن الكتــب اإلســامية يتذوقــه
القــارئ خــال كتبــه
 .١مفهوم األدب يف نظر الشيخ

نســتطيع أن نعــرف األدب مــن كالم الشــيخ النــدوي بأنــه
“تعبــر بليــغ يحــرك النفــوس ويثــر اإلعجــاب ويوســع آفــاق
الفكرويغــري بالتقليــد ويبعــث ىف النفــس الثقــة” 4األدب
يف أوســع معانيــه هــو تعبــر عــن الحيــاة والشــعور والوجــدان
يف أســلوب مفهــم مؤثــر ال غــر”5إن مــن أهــم عنــارص األدب
اإلخــاص والصــدق وهــا اللــذان يهبــان األدب روحــا وقــوة
كتاب المؤتمر ()1

وحيويــة ويجعالنــه حقيقــة أبديــة خالــدة ،إن يدخــل التعبــر
يف دائــرة املذكــورة يكــون أدبــا إن مل يــرد بــه صاحبــه األدب،
يقــول الشــيخ:
وال عيــب فيــه إال أنــه صــدر عــن رجــال مل ينقطعــوا إىل
األدب واإلنشــاء ومل يتخــذوه حرفــة ومكســبا ،ومل يشــتهوا
بالصناعــة األدبيــة ومل يكــن لهــذا النتــاج األديب الجميــل
الرائــع عنــوان أديب ومل يكــن يف ســياق أديب ،وإمنــا جــاء
يف بحــث دينــي أو كتــاب علمــي أوموضــوع فلســفي أو
إجتامعــي ،فبقــي مغمــورا مطمــورا ىف األدب الدينــي ،أو
الكتــب العلميــة ،ومل يشــأ األدب الصناعــي -بكربيائــه  -أن
يفســح لــه يف مجلســه ومل ينتبــه لــه مؤرخــوا األدب لضيــق
6
تفكريهــم وقصــور نظرهــم”
 .٢وظيفة األدب

إن لــأدب رســالة يف املجتمــع ،وبهــذه الرســالة يكتســب
مكانتــه وقيمتــه الحقيقيــة باعتبــاره راعي ـاً لقيــم الخــر يف
املجتمع ،وموجهاً للثقافة التي تساهم يف البناء الحضاري،
ومــن هنــا حــرض الشــيخ أبــو الحســن النــدوي عــى بيــان هــذا
البعد الوظيفي لألدب فقال“ :حاجتنا وحاجة هذا العهد،
وحاجــة العــامل العــريب بصفــة خاصــة ،هــي األدب الهــادف
الســليم ،الدافــق بالحيويــة ،املتدفــق بالقــوة الــذي يحمــل
رســالة ســامية ســاوية ،إنســانية إســامية ،عامليــة”
فــاألدب ال بــد أن يكــون ملتزمــا يحمــل الفكــر والعقيــدة
والتصــور الســليم ،وقيــم الخــر والعــدل وفــق مــا جــاء يف
الكتــاب والســنة ،ملزجهــا بقلــوب النــاس وعقولهــم حتــى
يتكون الفرد املسلم ثم املجتمع املسلم ،ويستدل الشيخ
الندوي عىل أهمية هذا البعد الوظيفي لألدب اإلسالمي
مبــا تركــه أدباؤنــا وكتابنــا القدمــاء مــن أدب حــي خالــد فقــال:
“وقــد كان هــؤالء الكتــاب املؤمنــون الذيــن ملكتهــم
فكــرة أو عقيــدة ،أويكتبــون ألنفســهم ،يكتبــون إجابــة لنــداء
ضمريهم وعقيدتهم مندفعني منبعثني فتشتعل مواهبهم،
ويفيض خاطرهم ،ويتحرك قلبهم ،فتنهال عليهم املعاين،
وتطاوعهــم األلفــاظ وتؤثــر كتاباتهــم يف نفــوس قرائهــا ألنهــا
خرجت من قلب فال تستقر إال يف قلب” 7األدب الهادف
والجــاد منــاف للتســلية الرخيصــة فــراه يبحــث عــن املتعــة
الندوة الدولية 2015 - ١ -

اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

45

الزائلــة لقتــل الوقــت ،وتســلية النفــس ،دون أن يعطــي أي
اعتبــار للقيــم اإليجابيــة يف األدب ،يقــول الشــيخ النــدوي:
“األدب ليــس أداة تســلية أو إزجــاء وقــت (أو قتــل وقــت كــا
يقــول بعــض األدبــاء) فحســب ،بــل األدب مــن أكــر الوســائل
8
للوصول إىل األهداف النبيلة وللتأثري يف النفس اإلنسانية
 .٣املالمح األدبية يف القرآن والحديث ويف كتب
السري والتاريخ

يقــول العالمــة النــدوي رحمــه اللــه إن يف الكتــب الحديــث
والســرة تعبــرات كثــرة وقطــع غزيــرة تــدل عــى معجــزات
بيانيــة وبراعــة أدبيــة ســاحرة تخلــو منهــا مكتبــة األدب العــريب
– عــى ســعتها وغناهــا – وهــو دليــل عــى صحــة هــذه
اللغــة ومرونتهــا واقتدارهــا عــى التعبــر الدقيــق عــن خواطــر
ومشاعر ووجدانات وكيفيات نفسية عميقة دقيقة ووصف
بليــغ مصــور للحــوادث الصغــرة وهــي الكتــب التــي حفظت
لنــا مناهــج كالم العــرب األولــن وأســاليب بيانهــم
التعبري الجميل الذي يؤثر يف النفوس اإلنسانية والكالم
الفصيح الذي يحس املشاعر البرشية يصح أن يسميه عمال
أدبيــا وخدمــة فنيــة إن مل يــرد أصحابــه بكتبهــم وبتعبرياتهــم
األدب والفن ،رمبا يتفوق هذا النوع من املؤلفات برباعتها
البيانيــة وبقوتهــا الســحرية عــن املؤلفــات املســاة بالعمــل
األديب كــا يتضــح ذلــك مــن كلــات الشــيخ.
يخالــف النــدوي رحمــه اللــه أن يقتــر األدب عــى
أعــال الشــاعرين والناثرييــن الذيــن يجعلــون األدب صناعــة
وحرفة حيث هو يرصح بأن التعبري الجميل والكالم الرشيق
الذي يهز الشعور والوجدان داخل يف إطار العمل األديب
والفنــي ،ويدعــو النــدوي طلبــة األدب والفــن أن ال يقتــروا
يف طلــب األدب مــن دواويــن الشــعراء املعروفــن ومــن
مؤلفــات الكتــاب املعروفــن امللقبــن باألدبــاء ،بــل عليهــم
أن يطلبــه مــن الكتــاب الذيــن مل يكتبــوا إلشــباع خواطرهــم
وشــعورهم ،ويــأيت العالمــة النــدوي بأمثلــة غزيــرة لهــذا النــوع
مــن األدب يف كتبــه مثــل مختــارات مــن أدب العــرب ورجــال
الفكــر والدعــوة....
إن هــذا األدب الطبيعــي الجميــل القــوي كثــر وقديــم
ىف املكتبــة العربيــة بــل هــو أكــر ســنا وأســبق زمنــا مــن
46

ودنلا يلع نسحلا يبأ خيشلا ةمالعل ةيبدأ تارظن

األدب الصناعــي فقــد دون هــذا األدب يف كتــب الحديــث
والســرة قبــل أن يــدون األدب الصناعــي يف كتــب الرســائل
واملقامــات ولكنــه مل يحــظ مــن دراســة األدبــاء والباحثــن
وعنايتهــم مــا حظــي بــه األدب الصناعــي مــع أنــه هــو األدب
الــذي تجلــت فيــه عبقريــة اللغــة العربيــة وأرسارهــا وبراعــة
9
أهــل اللغــة ولبقاتهــم وهــو مدرســة األدب األصيلــة األوىل.
إن األدب مرتبط بالنفوس والوجدان وهو تعبري صادر
عــن تجربــة شــعورية ،فهــو يحيــا بحياتهــا ويجمــد بجمودهــا
وتــارة يكــون كالكائــن الحــي مبــا فيــه مــن قــوى يف العاطفــة
والعقيــدة ،وتــار ًة يصبــح جامــدا ً ال حيــاة فيــه وال حــراك ،وقــد
اهتــم الشــيخ النــدوي ،هــذا البعــد الحيــوي اهتامم ـاً كبــرا ً
يف كتاباتــه حيــث يقــول“ :إننــي أتصــور األدب كائنـاً حيـاً لــه
قلــب حنــون ،ولــه ضمــر واع ،ولــه نفــس مرهفــة الحــس ،ولــه
عقيــدة جازمــة ولــه هــدف معــن ،يتــأمل مبــا يســبب األمل
ويفرح مبا يثري الرسور ،فإذا مل يكن األدب كذلك فإنه أدب
خشيب جامد ،أدب ميت جامد ،أدب ميت خامد ،أشبه
10
بالحــركات البهلوانيــة والرياضــات الجمبازيــة”
وهــذا هــو األدب الحــي الــذي يســتطيع أن يبعــث
يف نفوســنا روح ـاً جديــدة مبــا يحمــل مــن إشــعاع روحــي،
وقيــم نافعــة ،أمــا األدب الجامــد – ويســميه الشــيخ األدب
املزخــرف  -فهــو أدب فاقــد للمنهــج الســليم يقــول الشــيخ
عنــه :إمنــا كتبــه هــؤالء العلــاء غــر معتقديــن أنهــم يكتبــون
لــأدب وال زاعمــن أنهــم يف مكانــة عاليــة مــن اإلنشــاء هــو
الذي يسعد العربية ويرشفها ،أكرث مام يسعدها ويرشفها
كتابــات األدبــاء ورســائلهم وموضوعاتهــم األدبيــة ،وأخــاف
لــو أنهــم قصــدوا األدب وتكلفــوا اإلنشــاء لفســدت كتابتهــم
وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي متتاز بها وخرسنا
هذه القطع الجميلة املليئة بالحياة فقد التصقت باألدب
رشوط وصفات وتقاليد هي املفسدة له ،الطامسة لنوره،
فــا بــد فيــه مــن الســجع والصناعــة ،وال بــد فيــه مــن البديــع
واملحسنات اللفظية ،وال بد من تقليد من يُ َع ُّد يف الطبقة
األوىل من األدباء وأما الكتابات العلمية التاريخية والدينية
فليســت فيهــا هــذه اإللتزامــات وهــذه الــروط القاســية
لذلــك تــأيت أبلــغ وأجمــل
بعــض األمثلــة التــي يــأيت بهــا العالمــة للمالمــح األدبيــة

كام ييل:
قصة تخلف كعب بن مالك عن الغزوة من
قصة اإلفك تحيك بها أم املؤمنني عائشة الصديقة
 .٤أدب املناجاة واإلبتهال

األدعيــة واملناجــاة واإلبتهــال أداة عبــادة وتقــرب إلهــي للعبد
املســلم وهــي عصــارة قلبــه ويعــر لســانه عــن القلــب بأصــح
مــا يكــون وأصــدق مــا يتصــور واإلمــام النــدوي رحمــه اللــه يــرى
يف األدعيــة النبويــة غايــة مــن الجــال الفنــي والقيــم األدبيــة
حيــث يقــول
إن األدعيــة املأثــورة تحتــل – باإلضافــة إىل قيمتهــا
الروحيــة وحقيقتهــا املعنويــة – أعــى مكانــة أدبيــة وأرفعهــا،
وإنهــا درر األدب اليتيمــة ،وآثــاره النــادرة الخالــدة التــي
11
ينقطــع نظريهــا يف املكتبــات األدبيــة البرشيــة بأرسهــا.
إن الكلــات الصــادرة عــن لســان الــذي يناجــي ربــه تكــون
معجزة من األدب ألنها أفالذ كبده وقطع قلبه ودموع عينيه
وســوف متلــك القلــوب وتبــي آالف البــر قرونــا طــواال ،أمــا
إذا كانــت هــذه الكلــات قــد جــرن عــى لســان تكــرر عليــه
الوحــي اإللهــي وامتلــك ناصيــة البالغــة وعنــان الفصاحة فال
12
تســأل عــن تأثريهــا وإعجازهــا !
يــورد الشــيخ النــدوي يف هــذا الصــدد أمثلــة عديــدة
منهــا مــا يقــول :تصــور ســفر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم

إىل الطائــف ومــا يحفــه ،وأرســل النظــر إىل قلــب املســافر
املتكرس ،وقدميه املتضجرتني بالدم ،واقرأ قوله يف هذه
البيئــة الظاملــة الخانقــة:
“اللهم اليك أشكو ضعف قويت وقلة حيلتى وهواىن
عــى النــاس يــا أرحــم الراحمــن أنــت رب املســتضعفني
وأنــت رىب إىل مــن تكلنــي إىل بعيــد يتجهمنــي أو إىل عــدو
ملكتــه أمــرى إن مل يكــن بــك عــى غضــب فــا أبــاىل ولكــن
عافيتــك هــي أوســع ىل أعــوذ بنــور وجهــك الــذى أرشقــت
لــه الظلــات وصلــح عليــه أمــر الدنيــا واآلخــرة مــن أن ينــزل ىب
غضبــك أو يحــل عــي ســخطك لــك العتبــى حتــى تــرىض ال
13
حــول وال قــوة إال بــك”
ومن دعاء رســول الله صىل الله عليه وســلم يف حجة
الوداع عشــية عرفة.
“اللهــم انــك تســمع كالمــي وتــرى مــكاين وتعلــم رسى
وعالنيتــي ال يخفــى عليــك شــئ مــن أمــرى ،وأنــا البائــس
الفقــر املســتغيث املســتجري الوجــل املشــفق املقــر
املعــرف بذنبــه ،أســألك مســألة املســكني ،وأبتهــل اليــك
ابتهال املذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الرضير ،من
خضعــت لــك رقبتــه وفاضــت لــك عربتــه وذل لــك جســمه،
ورغــم لــك أنفــه اللهــم ال تجعلنــي بدعائــك شــقيا ،وكــن ىب
14
رؤفــا يــا خــر املســؤولني ويــا خــر املعطــن”.
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اإلعجاز يف معاين الحذف يف القرآن الكريم
بني الصناعة النحوية واملقاصد البالغية “
د .أحمد عبد املجيد محمد خليفة

أستاذ األدب والبالغة والنقد ،قسم اللغة العربية بالكلية الجامعية بالجموم ـ جامعة أم القرى

مـقدمة البحث

يعد الحذف يف القرآن الكريم إعجازا ً فنياً مقصودا ً لذاته،
كل حـ ٍ
وكل
ـرف يف كلامتــهَّ ،
يف ســياقه الــذي يقــع فيــه ،وأن َّ
لفظــة يف عباراتــه ،هــو إعجــاز فنــي ،يــؤدي معنـ ًـى إلهي ـاً ال
يؤديــه إذا أُســقط مــن اللفظــة ،أو العبــارة التــي ورد فيهــا،
ومل يكــن زائــدا كــا يدعــى البعــض ،أو جــاء مــن أجــل زخرفــة
لفظيــة ،أو شــكلية جوفــاء ؛ ألن الزيــادة تشــر يف حقيقتهــا
إىل أن هنــاك خلـاً ،وعبثــا ،ووه ًنــا ،وقــع يف الــكالم الــذي
وردت فيــه ،كان يجــب اجتنابُــه واحــرازُه حتــى يكــون الــكالم
فصي ًحــا بليغــا ،وهــذا يتنــاىف مــع التعبــر اإللهــي الفنــي
الــذي جــاء يف ذروة البالغــة وســنام الفصاحــة .وأن مــا ظنــه
الظانــون بأنــه زائــد ،وليــس لــه موجــب نحــوي ،هــو قصــور يف
توجيــه النــص القــرآين توجي ًهــا صحي ًحــا يتمــى مــع الســياق
الــذي ورد فيــه ،ويف وضــع القواعــد التــي ق َّعدوهــا ،لتكــون
وســيلة لفهــم القــرآن الكريــم ،واملحافظــة عــى لغتــه مــن
الوهــن واللحــن ،ال أن تكــون طعنــا فيــه ؛ بــل يف هــذا الزعــم
اتهام ـ غري مقصود ـ لفصاحة القرآن وبالغته ،وهذا ال يجوز
إطالقــا عــى النــص اإللهــي .فــكل حــرف مــن كلــات القــرآن
الكريــم ،وكل لفظــة مــن عباراتــه هــو بنــاء متكامــل ومرتبــط
ارتباطــا وثيقــا مــع بعضــه البعــض يف ســياقه الــذي ورد فيــه،
وال يجــوز لنــا أن ننظــر إىل حروفــه مجــردَة ،أو كلامتــه مفــردة،
أو نفصلهــا عــن ســياقها ؛ وإالَّ اختنقــت أنفــاس معانيهــا،
وماتــت يف ســياقها ،وفقــده قيمتهــا املقصــودة ،ومعانيهــا
املــرداة مــن حياتهــا الســياقية ،فتصبــح جامــدة ال حيــاة
فيهــا ،مثــل الســمكة إذا أُ ْخ ِر َجــت مــن مائهــا .وتكمــن أهميــة
هــذا البحــث يف قيمتــه الجليلــة ،وفائدتــه العظيمــة ،إذ
كتاب المؤتمر ()1

إن البحــث يف القــرآن الكريــم وبيــان إعجــازه ،والدفــاع عنــه
رشف ال يعادلــه رشف.باإلضافــة إىل الحاجــة املاســة ملثــل
هــذه املوضوعــات املعــارصة الحيــة التــي تنــر الطريــق يف
الكشــف عــن أوجــه اإلعجــاز القــرآين ،وتســوق املؤمــن إىل
فهــم القــرآن الكريــم ،ومعرفــة عظمــة ربــه وجاللــه .وكان مــن
أســباب اختيار هذا املوضوع القيم باإلضافة إىل ما ســبق
الرغبة املخلصة وامللحة يف خدمة القرآن الكريم ،والدفاع
عنه وبيان إعجازه يف عرصنا الحارض .ويهدف هذا البحث
إىل الكشــف عــن أوجــه اإلعجــاز يف معــاين الحــذف يف
القــرآن الكريــم بــن الصناعــة النحويــة واملقاصــد البالغيــة.
ويتكــون البحــث مــن مقدمــة البحــث ،وثــاث محــاور،
ثم ثبت بأهم املصادر واملراجع .وقد تناول املحور األول:
إعجاز الحذف يف بنية الكلمة القرآنية ،أما املحور الثاين:
فهــو يتنــاول إعجــاز حــذف بعــض الحــروف التــي ال تكــون مــن
بنيــة الكلمــة القرآنيــة .وتنــاول املحــور الثالــث :إعجــاز حــذف
الكلمــة مــن ســياق اآليــات القرآنيــة.كل هــذه املوضوعــات
ســنقف معهــا وقفــات موجــزة ،محاولــن تفنيد هــا عنــد
تطبيقهــا عــى بعــض النصــوص القرآنيــة التــي وردت فيهــا،
مبينــن مزالقهــا الخطــرة ،وموجهينــا توجي ًهــا بالغيــا يتمــى
مــع املعنــى املــراد منهــا يف ســياقها القــرآين.

املحور األول
إعجاز الحذف من بنية الكلمة القرآنية

إن أغــراض الحــذف يف القــرآن الكريــم متنوعــة ،ومتعــددة،
وكثــرة أيضــا ـ ومل تــرد يف األســلوب القــرآين عبثــا ،وإمنــا
جــاءت ملعــانٍ إلهيــة مــرادة ،ومقصــودة يف ســياقها الــذي
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ورد فيــه ،والحــذف لــون مــن اإلعجــاز الــذي ينــم عــن بالغــة
القــرآن وفصاحتــه وعظمتــه التــي ال تنتهــي إىل قيــام الســاعة،
وعلينا أن نتدبر القرآن ،و نبحث عن هذه املعاين البليغة
يف هذا الحذف ،ومعرفة املقصود منها .ونذكر هنا طرفا
مــن هــذا الحــذف الــذي وقــع يف بنيــة الكلمــة ونحــاول بيانــه:
أوال ـ (حذف (النون) من كان املجزومة:
يرى علامء اللغة أن نون كان قد تحذف تخفيفا لكرثة
االستعامل ،واشرتطوا لذلك رشوط:
أولها ـ أن تكون بلفظ املضارع .ثانيها ـ أن تكون مجزومة
بالسكون.
ثالثهــا ـ أال يليهــا حــرف ســاكن .رابعهــا ـ أَن ال يقــع بعــده
()1
ضمــر متصــل.
واملتتبــع لهــذه الظاهــرة يف القــرآن الكريــم يجــد أن
األســلوب القــرآين حــذف (النــون) مــن كان املجزومــة يف
ر) موضعــا ،ومل يحذفهــا ـ مــع إمــكان الحــذف ـ
(ســبع َة عـ َ
يف (ســبعة وخمســن) موط ًنــا ،ومــا ذلــك إال ملعنــى إلهــي
وســبب بالغــي يقتضيــه املقــام ،ســوف نــأيت عليهــا يف
موضعهــا تباعــا.
وقــد وضــع صاحــب الربهــان فصــا يف حــذف النــون،
قــال فيــه“ :ويلحــق بهــذا القســم (النــون) الــذي هــو الم
(فعــل) فيحــذف تنبيهــا عــى صغــر مبــدأ الــيء وحقارتــه،
وأن منــه ينشــأ ويزيــد عــى مــا ال يحيــط بعلمــه غــر اللــه ،نحــو
قولــه تعــاىل“ :أَلَـ ْم يَـ ُ
ـك نُطْ َفـ ًة ِمـ ْن َم ِنـ ٍّـي ُيْ َنــى” [القيامــة ،آيــة:
 ،]37حذفــت النــون تنبيهــا عــى مبتــدأ اإلنســان ،وصغــر
قــدره بحســب مــا يــدرك هــو مــن نفســه ،ثــم يرتقــى يف
ْســا ُن أَنَّــا َخلَ ْق َنــا ُه ِمـ ْن نُطْ َفـ ٍة فَـ ِإذَا
أطــوار التكويــن“ :أَ َولَـ ْم يَـ َر الْ ِن َ
ُهـ َو خ ِ
ن” [يــس ]77 :فهــو حــن كان نطفــة ناقــص
َصيـ ٌم ُم ِبـ ٌ
الكون ،كذلك كل مرتبة ينتهي إليها كونه هي ناقصة الكون
بالنســبة ملــا بعدهــا ،فالوجــود الدنيــوي كلــه ناقــص الكــون
عــن كــون اآلخــرة ،كــا قــال اللــه تعــاىلَ :و َمــا َهـ ِـذ ِه الْ َحيَــا ُة
ب َوإِ َّن الدَّا َر ْال ِخ َر َة لَه َِي الْ َح َي َوا ُن لَ ْو كَانُوا
ال ُّدنْ َيا إِ َّل لَ ْه ٌو َولَ ِع ٌ
()2
يَ ْعلَ ُمونَ”[العنكبــوت. ]٦٤ :
 2ونحــوه مــا أورده الزركــي يف هــذا الفصــل قائــا:
ـال َذ َّر ٍة َوإِ ْن تَـ ُ
“وكذالــك :إِ َّن اللَّـ َه ال يَظْلِـ ُم ِمثْ َقـ َ
سـ َن ًة
ـك َح َ
يُضَ ا ِع ْف َهــا َويُ ـ ْؤ ِ
ت ِم ـ ْن لَ ُدنْ ـ ُه أَ ْجــرا ً َع ِظي ـاً” [النســاء:
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غالبلا دصاقملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب ميركلا نآرقلا يف فذحلا يناعم يف زاجعإلا

 ،]40حذ فــت النــون تنبيهــا عــى أنهــا وإن كا نــت
صغــرة املقــدار ،حقــرة يف االعتبــار ،فــإن إليــه ترتيبها،
وتضاعيفهــا.
ْ
َ
وكذلــك قولــه تعــاىل“ :قَالُــوا أ َولَ ـ ْم تَـ ُ
ـك تَأتِي ُك ـ ْم ُر ُس ـلُ ُك ْم
بِالْ َب ِّي َنـ ِ
ف
ـات قَالُــوا بَـ َ
ـى قَالُــوا فَا ْد ُعــوا َو َمــا ُد َعــا ُء الْكَا ِف ِريـ َن إِ َّل ِ
ضَ ــالٍ” [غافــر .]50 :جاءتهــم الرســل مــن أقــرب يشء يف
البيــان الــذي أقــل مــن مبــدأ فيــه ،وهــو الحــس إىل العقــل
إىل الذكر ،ورقوهم من أخفض رتبة ،وهي الجهل ،إىل أرفع
درجــة يف العلــم ،وهــي اليقــن ،وهــذا بخــاف قولــه تعــاىل:
ـى َعلَيْ ُكـ ْم فَ ُك ْنتُـ ْم ِب َهــا تُ َك ِّذبُــونَ .قَالُــوا َربَّ َنــا
ـات تُتْـ َ
“أَلَـ ْم تَ ُكـ ْن آيَـ ِ
ت َعلَ ْي َنا ِ
ني” [املؤمنون،]105 :
َغلَ َب ْ
ش ْق َوتُ َنا َوكُ َّنا قَ ْوماً ضَ الِّ َ
فــإن كــون تــاوة اآليــات قــد أكمــل كونــه ،وتــم .وكذلــك“ :إِ َّن
ال َِّذي ـ َن تَ َوفَّا ُه ـ ُم الْ َمالئِ َك ـ ُة ظَالِ ِمــي أَنْف ِ
ُس ـ ِه ْم قَالُــوا ِفي ـ َم كُ ْنتُ ـ ْم
ف األَ ْر ِ
ض اللَّـ ِه
ض قَالُــوا أَلَـ ْم ت َ ُكـ ْن أَ ْر ُ
ني ِ
سـتَضْ َع ِف َ
قَالُــوا كُ َّنــا ُم ْ
َو ِ
ك َمأْ َوا ُه ْم َج َه َّن ُم َو َسا َءتْ َم ِ
اس َع ًة فَتُ َها ِج ُروا ِفي َها فَأُولَ ِئ َ
صريا ً
[[ ]97النساء ]97 :هذا قد تم تكوينه ...وكذلك “فَلَ ْم يَ ُ
ك
ـت
ت اللَّـ ِه الَّ ِتــي قَـ ْد َخلَـ ْ
يَ ْن َف ُع ُهـ ْم إِميَانُ ُهـ ْم لَـ َّـا َرأَ ْوا بَأْ َسـ َنا ُسـ َّن َ
َس ُه َنالِ َ
ك الْكَا ِف ُرو َن “[.غافر ]85 :انتفى عن
ِ
ف ِع َبا ِد ِه َوخ ِ َ
()3
إميانهــم مبــدأ االنتفــاع ،وألقلــه مــا انتفــى أصلــه “. .
•••
ونذكــر مــن أغــراض حــذف (النــون) مــن (كان) املجزومــة
يف القــرآن الكريــم ـ إضافــة ملــا ســبق ـ ـ ولــن نكتفـ َـي مبــا قالــه
علامء النحو :من جواز حذف (النون) منها إذا كان الفعل
مجزوماً بالسكون ،ومل يليه ساكن ،أو ضمري متصل .ملجرد
التخفيــف ؛ بــل ســنقوم بتوجيههــا توجيهــا بالغيــا يتفــق مــع
بالغــة القــرآن الكريــم وإعجــازه:
قــال اللــه تعــاىل يف ســورة مريــم ،عــى لســان الســيدة
مر يــم (عليهــا الســام) ،عند مــا خاطبهــا جرب يــل (عليــه
ُ
رسول ربها ،جاء ليهب لها غالماً زكياً ،طاهرا ً
السالم) بأنه
َال إِنَّ َا أَنَا َر ُس ُ
من الذنوب واملعايص ،كثري الربكات“ :ق َ
ول
ـب لَـ ِ
َربِّـ ِ
ـك غُالمـاً َزكِ ّيـاً “[مريــم ،]19 :أي ألكــون ســبباً
ـك ِلَ َهـ َ
يف هبــة الغــام .فارتعــدت الســيدة مريــم (عليهــا الســام،
ل غُال ٌم َولَ ْم
َت أَ َّ
وتعجبت من هذا الكالم ،و “قَال ْ
ن يَكُو ُن ِ
ـر (َ )4ولَ ـ ْم أَ ُ
ك بَ ِغيًّــا”أي:مل أك زانية[.مريــم:
س ْ
َيْ َ
س ـ ِني بَـ َ ٌ
 ]٢٠فَ ُح ِذفَــت ْهنــا النــون مــن(كان) املجزومــة بلــم ،وهــذا

الحــذف لــه دالالت بالغيــة عديــدة منهــا:
1ـ أفصــح الحــذف هنــا عــى طهــارة وعفــة مريــم (عليهــا
الســام) وأنــه مل يكــن فيهــا أدىن يشء مــن البغــي.
2ـ يف هــذا الحــذف غــرض بالغــي عظيــم ،وهــو اإليجــاز،
الذي كشف عن حياء السيدة مريم (عليها السالم)،
تتبس ـ َ
ط مــع امللــك يف الحديــث ،لكونــه
فلــم تُـ ِر ْد أن
َّ
رجــا غريبًــا عنهــا ،غــر محــرم ،و يف خلــوة.
3ـ كام أفاد الحذف هنا عدم قدرة السيدة مريم (عليها
الســام) عــن إمتــام الــكالم يف مثــل هــذا املوضــوع
الشــائك ،ورغبتهــا عــن الحديــث عنــه ،وهــو مناســب
أيضــا ملقــام الحيــاء هنــا.
ومن بديع ذلك ـ أيضا ـ والذي يؤكد أن هذا الكالم هو
مــن عنــد اللــه ،وليــس مــن عنــد غــره ،اســتمع معــي ،وتأمــل،
وتدبــر قولــه تعــاىل مــن ســورة النحــلَ ...“ :والَ تَـ ُ
ف ضَ يْــقٍ
ـك ِ
ي ُك ُرو َن [[ ”]127النحل]١٢٨ – ١٢٦ :
ِّم َّم َ ْ
فقــد حذفــت (النــون) يف هــذه اآليــة مــن (تكــن) بعــد
(ال) الناهيــة الجازمــة.
ثــم تأمــل وتدبــر بعــد ذلــك أيضــا ـ مــا قالــه عــز وجــل يف
ف ضَ ْيــقٍ ِمـ َّـا
ســورة النمــلَ “ :وال تَ ْح ـ َز ْن َعلَ ْي ِه ـ ْم َوال ت َ ُك ـ ْن ِ
ي ُك ـ ُرو َن [[ ]70النمــل]٧٠ :
َْ
نجــد األســلوب القــرآين يف هــذه اآليــة مل يحــذف
(النون) من (تكن) املجزومة بـنفس (ال) الجازمة الناهية...
وهنــا نتســاءل :ملــاذا حــذف يف األوىل فقــال ( َوالَ تَـ ُ
ـك)،
ومل يحــذف يف الثانيــة وقــالَ ( :وال ت َ ُك ـ ْن) رغــم أن كليهــا
وقعتــا بعــد (ال) الجازمــة الناهيــة ،وقبــل حــرف الجــر(يف) ؟
وما النكتة البالغية من ذلك ؟ نجد أن السـ َ
ـياق يف اآليتني
مختلف :فآية ســورة النحل نزلت عىل الرســول (صىل الله
ٌ
عليــه وســلم) بعدمــا َمثَّــل املرشكــون بحمــزة (ريض اللــه
عنــه) ع ـ ّم الرســول ،واملســلمني يف غــزوة أُ ُحــد “فقــال :أمــا
والــذي أحلــف بــه لــن أظفــرين اللــه بهــم ألمثل ـ َّن بســبعني
مكانــك”.)5( .
فنزلــت اآليــة تطلــب مــن الرســول (صــى اللــه عليــه
وســلم) أن يَ ُكـ َّـف عــا أراده ،ويُ َك ِّفـ َر عــن ميينــه ،وأن يعاقــب
مبثــل مــا عوقــب بــه ،وأن يصــر ،ثــم أراد أن يُذهــب الحــزن
مــن قلــب النبــي (صــى اللــه عليــه وســلم) وال يبقــى فيــه منــه
كتاب المؤتمر ()1

شــيئًا ،فنهــاه عــن أن يكــون يف نفســه أدىن ضيــق ،فقــال لــه:
“ َوالَ تَـ ُ
ف ضَ ْيــقٍ ) بحــذف النــون مــن كان ،أي :احــذف
ـك ِ
الضيــق مــن نفســك ،وال تبقــي شــيئاً منــه أبــدا ً ،مهــا قــل ؛
أي أن املطلــوب ـ يف اآليــة ـ ليــس فقــط عــدم الحــزن ؛ لكــن
املطلــوب هــو مســح أي يشء مــن الحــزن ونفيــه ميكــن أن
يكون يف قلب الرسول (صىل الله عليه وسلم) ،فحذفت
النون من الفعل .لتخفيف األمر ،وتهوينه عىل نفس النبي
(صــى اللــه عليــه وســلم).
أما يف آية سورة النمل فاآليات يف دعوة الناس للسري
يف األرض والتف ّكــر ،واملقــام ليــس مقــام تصبــر هنــا ،فجــاء
ف ضَ ْيقٍ ِم َّم َيْ ُك ُرونَ).
الفعل مكتمالًَ ( :وال تَ ُك ْن ِ
ومــن بديــع ذلــك أيضــا ـ قولــه تعــاىل يف ســورة لقــان
وقــد حــذف (النــون) مــن كان مــرة ،و أبقــى أخــرى“ :يَــا بُ َنـ َّـي
ـك ِمثْ َقـ َ
إِنَّ َهــا إِ ْن تَـ ُ
ف
ص ْخـ َر ٍة أَ ْو ِ
ـال َحبَّـ ٍة ِمـ ْن َخـ ْر َد ٍل فَتَ ُكـ ْن ِ
ف َ
ض يَـأْ ِ
السـ َـا َو ِ
ف ْالَ ْر ِ
ر
ات أَ ْو ِ
َّ
ت ِب َهــا اللَّـ ُه إِ َّن اللَّـ َه ل َِطيـ ٌـف َخ ِبـ ٌ
“[لقــان.]١٦ :
فلــاذا ُح ِذفَــت (النــون) مــن األوىل فقــال ”:إِ ْن تَـ ُ
ـك
ِمثْ َقـ َ
ـال َح َّب ـ ٍة “ومل ت ُ ْح ـذ ْ
ف
َف مــن الثانيــة ،فقــال ”:فَتَ ُك ـ ْن ِ
ص ْخ ـ َر ٍة“؟
َ

نجــد أن األســلوب القــرآين حــذف (النــون) مــن اآليــة
األوىل ـ ألنــه مل يذكــر مــكان الحبــة ،أيــن توجــد ؟ ومل يحــدد
موقــع وجودهــا يف مكانهــا ؟ فهنــا نقــص يف معرفــة مــكان
وجودهــا ،وتحديــده موقعــه.
أمــا اآليــة الثانيــة ـ فذكــر فيهــا (النــون) ألنــه ذكــر املــكان،
السـ َـا َو ِ
ف ْالَ ْر ِ
ض،
ات أَ ْو ِ
الص ْخ ـ َر ٍة أَ ْو ِ
وحــدده .إمــا ِ
ف َ
ف َّ
وهــي كلهــا مكتملــة.
وهــذا القــول قــال بنحــوه اإلمــام الزركــي صاحــب
الربهان ،يف قوله تعاىل“ :حذفت النون وإن كانت صغرية
املقــدار حقــرة يف االعتبــار فــإن إليــه ترتيبهــا وتضاعيفــه،
ومثلــه ”...وذكــر اآليــة.)6( .

ثانيا ـ حذف “الهمزة” من الفعل “اتبع”

قال تعاىل يف سورة البقرة يف قصة أدم وأكله من الشجرة:
ـدى فَ َم ـ ْن
“قُلْ َنــا ا ْه ِبطُــوا ِم ْن َهــا َج ِميع ـاً فَ ِإ َّمــا يَأْتِيَ َّن ُك ـ ْم ِم ِّنــي ُهـ ً
َاي فَال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُونَ” [البقرة.]٣٨ :
ت َ ِب َع ُهد َ
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وقــال يف ســورة طــه ”:قَـ َ
ج ِميعـاً بَ ْعضُ ُكـ ْم
ـال ا ْه ِبطَــا ِم ْن َهــا َ
لِ َب ْعـ ٍ
َاي فَــا
ـدى فَ َمــنِ ات َّ َبـ َع ُهـد َ
ـض َعـ ُد ٌّو فَ ِإ َّمــا يَأْتِ َي َّن ُكـ ْم ِم ِّنــي ُهـ ً
يَ ِ
ض ُّل َوال يَشْ قَى” [طه.]١٢٣ :
جــاء الفعــل “اتبــع” يف اآليــة األوىل بدون(همــزة)
َاي” ،وورد يف اآلية
ومخففة (الباء) فقال“ :فَ َم ْن (ت َ ِب َع) ُهد َ
الثانيــة مقرتنــا بهــا فــا الــر يف ذلــك ؟
تتبع الدكتور عبد الغني الراجحي يف كتابه “املناهج
الجديــدة يف تفســر آيــات اللــه املجيــدة” أٌقــوال األمئــة
الســابقني يف توجيــه هــذا التعبــر ،فقــال:
يــرى اإلمــام البقاعــي أن املقــام يف طــه “مقــام تحذيــر،
ونســيان ،فش ـدَّد الفعــل حثَــا عــى النشــاط والجــد ،وقــد
ســبقه مبــارشة“ :بَ ْعضُ ُك ـ ْم لِ َب ْعـ ٍ
ـض َع ـ ُد ٌّو” واملقــام يتطلــب
أدىن اتبــاع وأقلــه ،وقــد جــاء جــواب الــرط يف املوضعــن
مناســبا لداللــة الفعــل ،فهــو يف طــه :فَــا يَ ِ
ضـ ُّـل َوال يَشْ ـقَى
“ ،ويف البقــرة “فَــا َخ ـ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ـ ْم َوال ُه ـ ْم يَ ْح َزنُــونَ” بنفــي
الضاللــة والشــقاء يف األول ،والخــوف والحــزن يف الثــاين.
ويقول األنصاري :إن القصة يف “طه” بنيت من أولها
عىل القوة واملبالغة والتوكيد فناسب آخرها أولها.
ويقــول ابــن جامعــة :إن التشــديد يف طــه “للترصيــح
مبعصية آدم ،وقد سبقه اإلتباع مشددا يف نفس الصورة.
[يقصــد قولــه تعــاىل :يَ ْو َم ِئـ ٍـذ يَتَّ ِب ُعــو َن الدَّا ِعـ َـي ال ِع ـ َو َج لَ ـ ُه
َوخَشَ ـ َع ِ
صـ َواتُ لِل َّر ْح َمــنِ فَــا ت َْسـ َم ُع إِ َّل َه ْمسـاً” [طــه:
ت الْ َ ْ
.]١٠٨
ويقــول صاحــب مــاك التأويــل“ :إن صيغــة التخفيــف
يف ســورة البقــرة حيــث مل يتقــدم يف حكايــة إغــواء إبليــس
آلدم ذكــر وسوســة الشــيطان واالحتيــال عليــه ،وصيغــة
التشديد يف “طه” حيث تقدمت وسوسة اللعني رصيحة
وســعة مكــره واحتيالــه ،فــكان املخفــف بجــوار مــا ال تعمــل
فيــه ،واملشــدد بجــوار مــا فيــه ذلــك” (.)7
وكل هــذه التوجيهــات التــي أورد هــا عبــد الغنــي
الراجحــي عــن األمئــة الســابقني هــي توجيهــات وجيهــة،
وتتســق مــع املقــام ،وال تعــارض بينهــا.
وقــد رأى الراجحــي نفســه :أن املشــدد كان مــع أهــل
مكة ،واملخفف كان مع أهل املدينة ،وال ينكر أحد ما بني
البيئتني من فروق ،وكيف أن القرآن كان شديدا يف تعبريه
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غالبلا دصاقملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب ميركلا نآرقلا يف فذحلا يناعم يف زاجعإلا

مــع أهــل مكــة ،رقيقــا فيــه مــع أهــل املدينــة ..ذلــك هو منهج
القرآن مع الفريقني .وهذا الرأي رآه الدكتور املطاعني (،)8
ونــراه معهــا ،وهــذا الــرأي ـ أيضــا ـ ال يتعــارض مــع رأي األمئــة
السابقني.

ثالثا ـ حذف “الواو” من بعض األفعال

حذفــت الــواو “التــي هــي جــزء مــن بنيــة الكلمــة ـ مــن بعــض
األفعــال يف التعبــر القــرآين ،يف أربعــة مواضــع ،وحذفــت
مرة واحدة من جمع املذكر السامل ـ ـ ـ عىل خالف القاعدة
النحوية التي ال تجيز حذف حرف العلة من الفعل املعتل
إال إذا دخلت عليه أداة من أدوات الجزم ـ وهذه املواضع
التــي حذفــت فيهــا هــي:
ْســا ُن
1 .1يف قولــه تعــاىل مــن ســورة اإلرساءَ “ :ويَ ـ ْد ُع الْ ِن َ
ـر َوكَا َن ْ ِ
ـر ُد َعــا َءهُ بِالْ َخـ ْ ِ
ْســا ُن َع ُجــوالً” [اإلرساء:
الن َ
بِالـ َّ ِّ
 .]١١فحذفــت الــواو مــن “يــدع” وأصلهــا “يدعــو”.
2 .2وقوله تعاىل من سورة الشورى:
“ َو َيْـ ُـح اللَّ ـ ُه الْبَ ِ
اطـ َـل َويُ ِحـ ُّـق الْ َحـ َّـق ِب َكلِ َمتِ ـ ِه إِنَّ ـ ُه َعلِي ـ ٌم
ِب ـذ ِ
الص ـدُورِ” [الشــورى ،]٢٤ :حذفــت الــواو مــن
َات ُّ
“ميــح” وأصلهــا “ميحــو”.
3 .3وقوله تعاىل من سورة القمر:
()6
ش ٍء نُ ُك ٍر ” [القمر:
“فَتَ َو َّل َع ْن ُه ْم يَ ْو َم يَ ْد ُع الدَّا ِع إِ َ
ل َْ
]٦
4 .4وقولــه تعــاىل مــن ســورة العلــق“ :فَلْيَ ـ ْد ُع نَا ِديَ ـ ُه َس ـ َن ْد ُع
ال َّزبَانِيَ ـةَ” [العلــق ،]١٨ :حــذف مــن الفعــل “يــدع”
وأصلهــا “يدعــو”.
5 .5ومــن قولــه تعــاىل وقــد حذفــت “الــواو “مــن (جمــع
املذكــر الســامل) عنــد اإلضافــة ،مخاطبــا
ل اللَّ ِه فَ َق ْد
بعض أزواج النبي ،قال تعاىل“ :إِ ْن تَتُوبَا إِ َ
ِيل
َت قُلُوبُك َُم َوإِ ْن تَظَا َه َرا َعلَ ْي ِه فَ ِإ َّن اللَّ َه ُه َو َم ْوال ُه َوج ِْب ُ
صغ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن َوالْ َمالئ َك ـ ُة بَ ْع ـ َد َذلـ َ
ر” [التحريــم:
صالـ ُـح الْ ُم ْؤمن ـ َ
َو َ
ـك ظَ ِه ـ ٌ
 .]٤حذفــت (الــواو) مــن “صالــح” وأصلهــا “صالحــون” فهــو
جمــع مذكــر ســامل .يــرى أهــل اللغــة أن “الــواو” حذفــت يف
هــذه املواضــع اكتفــا ًء بالضمــة ،قصــدا للتخفيــف “أمــا أهــل
البالغــة فقــد قالــوا :إن وراء هــذا الحــذف أرسا ًرا بالغيــة:
فقال ابن البناء وقد نقل الزركيش قوله” يف الربهان”

ـ ومــن صــار عــى نهجيهــا ـ يف علــة حــذف هــذه الــواو،
والــر يف حذفهــا :هــو “رسعــة وقــوع الفعــل وســهولته عــى
الفاعــل ،وشــدة قبــول املنفعــل املتأثــر بــه يف الوجــود “.
وبيانهــا كالتــايل:
 1ا لــر يف حذفهــا مــن قولــه تعــاىل “ فَلْ َي ـ ْد ُع نَا ِد يَ ـ ُه
َسـ َن ْد ُع ال َّزبَانِ َيـةَ” فيــه رسعــة الفعــل وإجابــة الزبانيــة وقــوة
البطــش .وهــو وعيــد عظيــم ذكــر مبــدؤه وحــذف آخــره،
ويــدل عليــه قولــه تعــاىلَ “ :و َمــا أَ ْم ُرنَــا إِلَّ َو ِ
اح ـ َد ٌة كَلَ ْم ـ ٍح
ـر” [القمــر.]٥٠ :
بِالْ َبـ َ ِ
 2أمــا رس حذفهــا يف قولــه تعــاىلَ “ :و َيْـ ُـح اللَّ ـ ُه الْبَ ِ
اطـ َـل
َويُ ِحـ ُّـق الْ َحـ َّـق ِب َكلِ َمتِـ ِه[ ”..الشــورى“ ]٢٤ :حذفــت منــه
الواو عالمة عىل رسعة الحق ،وقبول الباطل له برسعة،
اطـ ُـل إِ َّن الْبَ ِ
جــا َء الْ َحـ ُّـق َو َز َهـ َـق الْبَ ِ
اطـ َـل
بدليــل قولــهَ “ :وقُـ ْـل َ
(يْـ ُـح) معطوفــا عــى
كَا َن َز ُهوقـاً” [اإلرساء ]81:وليــس َ
(ي ُح) الفاعل وعطف
(يَ ْخ ِت ْم) الذي قبله ألنه ظهر مع َ ْ
عــى الفعــل مــا بعــده وهــو ( َويُ ِحـ ُّـق الْ َحـ َّـق)
يف﴿:يْ ُحو اللّ ُه َما يَشَ اء
قلت :إن قيل :لِ َم رسم الواو
َ
ـاب﴾ [الرعــد ،]٣٩ :وحذفــت يف:
ـت َو ِعن ـدَهُ أُ ُّم الْ ِكتَـ ِ
َويُثْ ِبـ ُ
يـ ُـح اللَّـ ُه الْ َب ِ
اط َل﴾؟
﴿ َو َ ْ
قلــت :ألن اإلثبــات األصــل وإمنــا حذفــت يف الثانيــة
ألن قبلــه مجــزوم ،وإن مل يكــن معطوفــا عليــه ألنــه قــد عطــف
عليــهَ “ :ويَ ِحـ َّـق” وليــس مقيــدا بــرط ولكــن قــد يجــيء بصــورة
العطــف عــى املجــزوم وهــذا أقــرب مــن عطــف الجــوار يف
النحــو (واللــه أعلــم).
ـر”
رس حذ ِفهــا مــن قولــه تعــاىلَ “ :ويَـ ْد ُع اإلنســان بِالـ َّ ِّ
 3و ُ
حذف الواو يدل عىل أنه سهل عليه ويسارع فيه كام
يعمــل يف الخــر وإتيــان الــر إليــه مــن جهــة ذاتــه أقــرب
إليــه مــن الخــر.
 4والــر يف حذفهــا مــن قولــه تعــاىل“ :يَـ ْو َم يَـ ْد ُع الـدَّا ِع “،
()9
حــذف الــواو لرسعــة الدعــاء ورسعــة اإلجابــة.

ثالثا ـ حذف األلف

حذفــت األلــف يف بعــض املواضــع يف األســلوب القــرآين
التــي يجــب أن تثبــت فيهــا للداللــة عــى معنــى معني:كــا
ف َءايَ ِت َنــا َم َعا ِج ِزيـ َن أُولَ ِئـ َ
ـك
يف قولــه تعــاىلَ “ :وال َِّذيـ َن َسـ َع ْو ِ
كتاب المؤتمر ()1

َاب ِمــن ِر ْج ـ ٍز أَلِي ـ ٌم” [ســبأ ]٥ :حذفــت األلــف مــن
لَ ُه ـ ْم َع ـذ ٌ
“ســعو” لإلشــارة إىل أنه ســعي يف الباطل ال يصح له ثبات
يف الوجــود ،ولــن يحصلــوا منــه عــى طائــل.
ونحــوه حذفــت األلــف بعــد الــواو مــن “وعتــو” يف
قولــه تعــاىلَ “ :وقَـ َ
ـال ال َِّذيـ َن ال يَ ْر ُجــو َن لِقَا َءنَــا لَـ ْوال أُنْـز َِل َعلَ ْي َنــا
ف أَنْف ِ
ُسـ ِه ْم َو َعتَـ ْوا ُعتُـ ّوا ً
ْبوا ِ
الْ َمالئِ َكـ ُة أَ ْو نَـ َرى َربَّ َنــا لَ َقـ ِـد ْ
اسـتَك َ ُ
كَ ِبــرا ً” [الفرقــان ]٢١ :للداللــة عــى أنــه باطــل ،وال أثــر لــه
يف الوجــود.
ونحــوه قولــه تعــاىل﴿ :قَـ َ
ـال أَلْ ُق ـ ْوا ْ فَلَـ َّـا أَلْ َق ـ ْوا ْ َس ـ َح ُروا ْ
اسـ َـرْ َهبُو ُه ْم َو َجــآ ُءو ب ِ
ـن ال َّنـ ِ
ِس ـ ْح ٍر َع ِظيــمٍ ﴾ []116
أَ ْعـ ُ َ
ـاس َو ْ
[األعــراف ،]١١٦ :وقولــه تعــاىلَ ﴿ :وقَـ َ
ـال ال َِّذي ـ َن كَ َف ـ ُروا إِ ْن
َهذَا إِالَّ إِف ٌ
ْتا ُه َوأَ َعانَ ُه َعلَ ْي ِه قَ ْو ٌم آ َخ ُرو َن فَ َق ْد َجآ ُءو ظُل ًْم
ْك اف َ َ
َوزُو ًرا﴾ [[ ]4الفرقان ]٤ :وقوله تعاىلَ َ﴿ :جآ ُءو أَبَا ُه ْم ِعشَ اء
ل
يَبْكُو َن ﴾ [[ ]16يوسف ،]١٦ :وقوله تعاىلَ ﴿ :و َجآ ُءو َع َ
قَ ِم ِ
بق َ
ب
يص ِه ِبدَمٍ ك َِذ ٍ
َال بَ ْل َس َّول ْ
ُس ُك ْم أَ ْم ًرا ف َ
َت لَ ُك ْم أَنف ُ
َص ْ ٌ
ـى َمــا ت َِص ُفــونَ﴾ [[ ]18يوســف:
سـتَ َعا ُن َعـ َ
َج ِميـ ٌـل َواللَّـ ُه الْ ُم ْ
 ]١٨حذفــت “األلــف” بعــد واو الجامعــة يف “جــاءوا” يف
كل هــذه اآليــات لإلشــارة إىل أن مجيئهــم عــى وجــه غــر
صحيــح ،ويغلــب عليــه الكــذب والتزويــر.)10(.

رابعا ـ حذف حرف العله من الفعل املضارع
املعتل اآلخر بدون جازم

نحــو قولــه تعــاىل“ :يَ ـ ْو َم يَ ـأْ ِ
ـس إِالَّ ِب ِإ ْذنِ ـ ِه
ت الَ تَ َكلَّ ـ ُم نَ ْفـ ٌ
فَ ِم ْن ُهـ ْم شَ ـ ِق ٌّي َو َسـ ِعي ٌد [[ ”]105هــود ،]١٠٥ :فقــد حــذف
“اليــاء” مــن “يــأت” يف اآليــة الكرميــة وليــس قبلهــا جــازم.
فعلــاء اللغــة يقولــون :حذفــت “اليــاء” هنــا لدللتــه عــى
بعض لغات العرب ،وهم يفتخرون بأن القرآن نزل بلغتهم،
وكتــب ـ أيضــا ـ عــى لغتهــم .وهــذا الحــذف جــاء عــى لغــة
هذيــل.)11(.
ونــرى أن الحــذف هنــا جــاء للداللــة عــى أن يف هــذا
املوقــف العظيــم ال تســتطيع أي نفــس مهــا كان قدرهــا
وشــأنها يف الدنيــا أن يتكلــم بأقــل يشء مــن الــكالم ولــو كان
حرفــا إال بإذنــه ســبحانه وتعــاىل.

الندوة الدولية 2015 - ١ -

اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

53

املحور الثاين
إعجاز حذف الحرف الذي ليس من بنية الكلمة

هــذا الحــذف عــى غــر الصــورة الســابقة ،إذ إن حذفــه هنــا
ليــس مــن بنيــة الكلمــة ،ك ـ “واو العطــف“ ،أو “بــاء الجــر“.
أوالـ حذف “الواو” العاطفة :ومن أمثلة حذف “الواو”
يف التعبري القرآين ،وذكرها يف موضع آخر ،قوله تعاىل من
ســو ُمونَ ُك ْم ُس ـ َو َء
ســورة البقــرةَ :وإِ ْذ نَ َّج ْي َناكُــم ِّم ـ ْن آ ِل ِف ْر َع ـ ْو َن يَ ُ
ف َذلِ ُكــم
الْ َع ـذ ِ
ســا َءكُ ْم َو ِ
س ـتَ ْحيُو َن نِ َ
َاب يُ َذبِّ ُحــو َن أَبْ َنا َءكُ ـ ْم َويَ ْ
بَــاء ِّمــن َّربِّ ُكـ ْم َع ِظيـ ٌم [[ ]49البقــرة.]٤٩ :
فقــال“ :يُ َذبِّ ُحــو َن أَبْ َنا َءكُـ ْم” بــدون ذكــر “الــواو” ،ثــم قــال
يف آيــة إبراهيــمَ “ :وإِ ْذ قَـ َ
ـوس لِ َق ْو ِم ـ ِه ا ْذكُ ـ ُروا ْ نِ ْع َمـ َة اللَّـ ِه
ـال ُمـ َ
َاب
ســو ُمونَ ُك ْم ُســو َء الْ َعـذ ِ
َعلَيْ ُكـ ْم إِ ْذ أَن َجاكُــم ِّمـ ْن آ ِل ِف ْر َعـ ْو َن يَ ُ
ف َذلِ ُكــم بَــاء ِّمــن
ســاءكُ ْم َو ِ
سـتَ ْح ُيو َن نِ َ
َويُ َذبِّ ُحــو َن أَبْ َناءكُـ ْم َويَ ْ
َّربِّ ُكـ ْم َع ِظيـ ٌم” [إبراهيــم ]٦ :فقــال “ َويُ َذبِّ ُحــو َن أَبْ َناءكُـ ْم” بذكــر
“الــواو”… فــا الــر يف هــذا الذكــر ،والحــذف يف نفــس
املوضــع املامثــل يف التعبــر القــرآين ؟
املعــروف عنــد أهــل الصناعــة النحويــة“ :أن العطــف
بالــواو قــد يقتــي املغايــرة” ومــن ذلــك املفهــوم ننطلــق
للبحــث عــن رس الحــذف والذكــر يف اآليتــن:
نجــد أن اآليتــن اتحد تــا يف الغــرض العــام ،ولكــن
بينهــا فــرق واضــح ،وهــذا الفــرق هــو مكمــن الــر يف الذكــر
والحــذف بينهــا :ففــي ســورة البقــرة تذكــر مــن اللــه (عــز
وجــل) ـ مجــرد تذكــر ـ مبــا حــدث لبنــي إرسائيــل عــى يــد
فرعــون وآلــه مــن بطــش وعــذاب لهــم .و”مل يعــدد عليهــم
املحــن تكرميــا ً يف الخطــاب “(.)12وقــد حذفــت “الــواو”
للداللــة عــى أن التذبيــح هــو ســوء العــذاب.
أمــا يف ســورة إبراهيــم عمــد نبــي اللــه مــوىس (عليــه
السالم) إىل تذكري بني إرسائيل بنعم الله عز وجل عليهم،
وعــدد عليهــم تلــك النعــم ،ومل يقتــر عــى ذكــر اإلنجــاء
فحســب ؛ بــل مهــد لــه مــن أول األمــر للتذكــر ،فناســب
ذلــك تعــداد النعــم ،والفصــل بينهــا ،فكأنــه جعــل ســومهم
العــذاب محنــة مســتقلة لبنــي إرسائيــل نجاهــم اللــه منهــا،
ثــم عطــف عليهــا غريهــا مــن النعــم ،لــذا جــئ بالــواو بــن هــذه
النعــم إلفــادة املغايــرة بينهــا ،ولــو تــرك هــذا العطــف “الــواو”
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غالبلا دصاقملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب ميركلا نآرقلا يف فذحلا يناعم يف زاجعإلا

لصار التذبيح والسوم بالعذاب نوعا واحدا ،ويكون الثاين
تفســرا لــأول ،كــا هــو يف ســورة البقــرة.
وإىل هــذا املعنــى أشــار الزركــي يف يشء مــن
اإلجــال فقــال“ :يف البقــرة“ :يُ َذبِّ ُحــونَ” بغــر واو عــى أنــه
ســو ُمونَ ُك ْم” ومثلــه يف األعــراف“ :يُ َقتِّلُــونَ” ويف
بــدل مــن“ :يَ ُ
إبراهيم “ َويُ َذبِّ ُحونَ” بالواو ألنه من كالم موىس عليه السالم
()13
يعــدد املحــن عليهــم”..

ثانيا ـ حذف حرف الجر “الباء“

ـرف الجــر “البــاء” مــن قولــه تعــاىل“ :فَـ ِإن كَ َّذبُـ َ
ُحـ ِـذ َف حـ ُ
ـوك
ك َجآؤُوا بِالْبَيِّ َن ِ
ِّب ُر ُسـ ٌـل ِّمن قَبْلِ َ
اب
ات َوال ُّزبُ ِر َوالْ ِكتَ ِ
فَ َق ْد كُذ َ
الْ ُم ِنـرِ” [آل عمــران.]١٨٤ :
بينام ورد ومل يحذف يف قوله تعاىل يف سورة فاطر:
“ َوإِن يُ َك ِّذبُ َ
جاءتْ ُه ْم ُر ُسلُ ُهم
َّب ال َِّذي َن ِمن قَبْلِ ِه ْم َ
وك فَ َق ْد كَذ َ
بِالْ َب ِّي َن ِ
اب الْ ُم ِنريِ [فاطر .]25 :واملوضعان
ات َوبِال ُّزبُ ِر َوبِالْ ِكتَ ِ
متامثــان كل التامثــل ،وقــد خولــف بينهــا ،فجــاء التعبــر
القرآين يف آية آل عمران ،بعطف “الزبر” و “الكتاب املبني”
عــى “البينــات” وقــد حــذف منهــا حــرف الجــر “البــاء”
الداخــل عــى املعطــوف عليــه ،وهــذا حســن فصيــح.
بينــا جــاء التعبــر يف آيــة فاطــر مغايــرا لذلــك ،وذكــر
فيهــا حــرف الجــر “البــاء” يف املعطوفــن“ :وبالز بــر”،
“وبالكتــاب املنــر”.
والــر البالغــي يف ذلــك :وجــه الدكتــور املطاعنــي
املســألة ،فقــال ”:ومل أر توجيهــا ألحــد يف هــذا ..ولذلــك
فــإين أوجهــه ـ فيــا أرى ـ عــى النحــو اآليت:
أوال ـ إن ذكــر الحــرف يف املواضــع الثالثــة ـ املعطــوف
عليــه ،واملعطوفــن ـ جــاء يف ســورة فاطــر “وهــي مكيــة
النــزول ،فهــي إذن أســبق وجــودًا بــن النــاس بهــذا االعتبــار
فهــي مؤسســة للمعنــى الــوارد فيهــا بخــاف مــا يف “آل
عمــران” ألن “آل عمــران” مدنيــة النــزول.
ثانيًــا ـ إن القــوم يف مكــة يختلــف حالهــم عــن القــوم يف
املدينــة مــن حيــث االســتجابة إىل الدعــوة ،واالرساع إىل
اإلميــان ،فأهــل مكــة أهــل عنــاد وتحــد ،وأهــل املدينــة أهــل
يــر وطاعــة.
ثالثًــا ـ هــذان االعتبــاران يفيــدان أن املقــام يف مكــة

كان يقتــي التأكيــد يف املعــاين لتقريرهــا ،ورســوخها،
لتتناســب مــع حالــة اإلنــكار التــي كانــوا عليهــا .وعــى هــذا
جــاء التعبــر يف “فاطــر” املكيــة ،ألن تكــرار حــرف الجــر يف
املواضــع الثالثــة يشــعر بتكــرار املتعلــق ،فكأنــه قــال :جــاءوا
بالبينــات ،وجــاءوا بالزبــر ،وجــاءوا بالكتــاب املنــر ،وخــا
التعبــر املــدين مــن هــذا التكــرار لعــد الحاجــة إليــه إلســام
أهــل املدينــة وطاعتهــم.)14( ”.

املحور الثالث
حذف كلمة من اآلية القرآنية
أوال ـ حذف فعل الرشط:
قــال جمهــور النحــاة :قــد يحــذف فعــل الــرط ،الــذي
الس َمء
يفرسه الفعل املذكور بعده ،نحو قوله تعاىل“ :إِذَا َّ
ب انتَ َثَتْ (َ )2وإِذَا الْ ِب َحا ُر فُ ِّج َرتْ
ان َفطَ َرتْ (َ )1وإِذَا الْ َك َواكِ ُ
ـرتْ ([ ”)4االنفطــار ،]4 – ١ :والتقديــر
(َ )3وإِذَا الْ ُق ُبــو ُر بُ ْعـ ِ َ
“إذا انفطــرت الســاء انفطــرت” ...إلــخ وذلــك أن أدوات
الــرط ال تليهــا إال األفعــال.)15( .
ونحــوه قولــه تعــاىل“ :إِنِ ا ْم ـ ُر ٌؤ َهلَـ َ
ـس لَـ ُه َولَـ ٌد َولَـ ُه
ـك لَ ْيـ َ
صـ ُـف َمــا تَـ َر َ
ك[ ”)176(...النســاء.]١٧٦ :
أُ ْخـ ٌ
ـت فَلَ َهــا نِ ْ
والتقديــر :إن هلــك امــر ٌؤ هلــك”.
فهــم يــرون أن الفعــل هنــا محــذوف يفــره الفعــل
املذكــور بعــده ،والتقديــر :إذا انشــقت الســاء انشــقت.
وإن هلــك امــرؤ هلــك ...إلــخ.
وقــد وقــع مثــل هــذا الحــذف ـ أيضــا ـ يف مطالــع ســور
التكويــر ،واالنشــقاق ،وغريهــا مــن
املواضع األخرى املبثوثة يف ثنايا السور املختلفة.
ففــي التكويــر حــذف الفعــل بعــد أداة الــرط “إذا” يف
اثنــي عــر موض ًعا[اآليــات1 :ـ ،]14ويف االنفطــار حــذف
الفعــل أربــع مــرات [اآليــات ،]5-1 :ويف االنشــقاق حــذف
مرتــن [يف اآليــات .]6-1:ودليلهــم يف الحــذف أن أدوات
الــرط ال تدخــل إال عــى األفعــال.
أما عند الكوفيني فإنه مرفوع بالفعل بعده ،وهو فاعل
()17
متقدم عىل فعله ،)16(.أو أنه مبتدأ خربه ما بعده.
وأرى أن قول الجمهور ليس مقبوال ،وال يهضمه عقل،
وينبو عنه الذوق السليم ،وفيه نظ ــر ،للتايل:
كتاب المؤتمر ()1

أوال ـ إنه ال يوجد ـ مبوجب قولهم ـ أية فائدة من حذف
ـر لفــظ واحــد
ـر واملفـ َّ
الفعــل وذكــره ،فيكــون الفعــل املفـ ِّ
املفس
ريا ،فلو أن الفعل
ِّ
بعينه ،فال يزيده إيضا ًحا وال تفس ً
املفس ،أو إيضا ًحا له لكان ذلك
يعطينا معنى زائدا عىل
َّ
مقبــوال ،ولكــن الفعــل املذكــور واملحــذوف واحــد .وهــذا
الصنيــع يفقدنــا الكثــر مــن املعــاين اإللهيــة التــي وردت يف
النص القرآن الكريم ،كام يثقل كاهل دارس العربية ،ويغرقه
يف بحــر لجـ ٍّـي مــن خالفــات النحــاة وأعاريبهــم ،وتقديراتهــم
الســمجة ،وهــذا ال طائــل مــن ورائــه ،غــر صعوبــة الــدرس
النحــوي عــى دارســه ،وبغضــه لــه.
ثانيــا ـ يرتتــب ـ عــى حــد قولهــم ـ إنــه ال يكــون مثــة معنــى
للتقديم ألبته ،فيكون قولنا“ :إذا جاءك زي ٌد فأكرمه” و “إذا
زيـ ٌد جــاءك فأكرمــه” واحـدًا ،وال فــرق بينهــا ،وعليــه ال يفــد
التقديم شيئًا إال ما ذكره النحاة من أن التفسري أفاد الفعل
قــوة وتأكي ـدًا .وهــذا ال ينســجم مــع طبيعــة التعبــر العــريب،
وال مــع أســلوب القــرآن الكريــم ،ألن معنــى التقديــم فيهــا
غــر معنــى التأخــر ،فلــكل منهــا غــرض بالغــي مقصــود يف
موضعــه .فــا الغــرض إذن مــن الذكــر والحــذف يف القــرآن
الكريــم ؟ ـ بدايــة أريــد أن أوضــح أن القــرآن الكريــم قــد يحــذف
الفعــل إذا أراد ذلــك ،ويذكــره إذا أراد ذلــك ،وقــد يقــدم،
أو يؤخــر كذلــك ـ وهــذا ال يكــون جزافــا ؛ بــل لغـ ٍ
ـرض بالغــي
ٍّ ،ومعنـ َـى إلهـ ٍّـي مقصــود لذاتــه يف ســياقه الــذي ورد فيــه.
فعندمــا يقــول اللــه تعــاىل يف ســورة األنبيــاء عــن الذيــن
ـر
سوا ال َّن ْج ـ َوى ال َِّذي ـ َن ظَلَ ُمــوا َهـ ْـل َه ـذَا إِ َّل بَـ َ ٌ
ظلمــواَ ”:وأَ َ ُّ
ِمثْلُ ُكـ ْم “ ،ثــم يــأيت بعــد ذلــك فيفــر هــذه النجــوى فيقــول:
ـرو َن
ـر ِّمثْلُ ُك ـ ْم أَفَتَأْتُــو َن ِّ
الس ـ ْح َر َوأَنتُ ـ ْم ت ُ ْبـ ِ ُ
“ َهـ ْـل َه ـذَآ ِإالَّ بَـ َ ٌ
“[األنبيــاء.]٣ :
أو عندمــا يقــول يف ســورة الصــف“ :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن َآ َم ُنــوا
َاب أَلِيــمٍ ” [الصــف:
َهـ ْـل أَ ُدلُّ ُكـ ْم َعـ َ
ـى تِ َجــا َر ٍة تُنجِي ُكــم ِّمـ ْن َعـذ ٍ
.]١٠
را هــذه التجــارة“ :ت ُ ْؤ ِم ُنــو َن بِاللَّ ـ ِه
يقــول بعدهــا مف ـ ً
ف َسبِيلِ اللَّ ِه ِبأَ ْم َوالِ ُك ْم َوأَنف ِ
ُس ُك ْم َذلِ ُك ْم
َو َر ُسولِ ِه َوتُ َجا ِهدُو َن ِ
ـر لَّ ُك ـ ْم إِن كُنتُ ـ ْم ت َ ْعلَ ُمــونَ” ([ .)11الصــف]١١ :
َخـ ْ ٌ
فهــذا التفســر القــرآين مقبـ ٌ
ـول ؛ بــل إنــه أضــاف مع ًنــا
املفس.ولكــن أيــن
ـر بعــد ذكــر
ِّ
جديـدًا ،هــو املعنــى املفـ َّ
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اإليضــاح يف قــول النحــاة“ :إذا انفطــرت الســاء انفطــرت؟”
أو يف قولهــم“ :إن هلــك امــر ٌؤ هلــك؟” غــر فســاد املعنــى،
جــا عــن دائــرة فصاحــة القــرآن الكريــم وبالغتــه ،وجــال
وخرو ً
صياغتــه.
إن األســلوب القــرآين عندمــا يقــدم (لفظــة) أو يؤخرهــا
ال يكــون ذلــك اعتباطًــا ،وال يفعــل ذلــك دون طائــل ،وال
لــي يــأيتَ جمهــو ُر النحــاة ليقولــوا :إن الفعــل هنــا حــذف
وفــره مــا بعــده ـ إمنــا يــأيت بهــذا التقديــم يف ســياقه عــى
غــر الوضــع املعتــاد ،ليدفعنــا إىل التفكــر والتدبــر والتأمــل
يف آيــات القــرآن الكريــم الــذي أمرنــا اللــه ســبحانه وتعــاىل
يف كثــر مــن نصوصــه بهــا ،لكشــف نقــاب املعــاين اإللهيــة
املختبئــة وراء األلفــاظ ،وطريقــة نظمهــا يف ســياقها القــرآين
املعجــز ،فضــا عــن أن هــذا التفكــر والتدبــر عبــادة تعبديــة
عظيمــة أهملهــا الكثــر منــا.
فــإذا تأملنــا اآليــات الســابقة وغريهــا مــا جــاء عــى
هــذا النحــو ـ نجــد أن هنــاك نكتــا بالغيــة مقصــودة مــن هــذا
التقديــم والتأخــر يف هــذا الســياق القــرآين.
إذ إنــه قــدم الســاء ،والكواكــب ،والبحــار ،والقبــور يف
ســورة االنفطــار ،فقــال تعــاىل:
ـب انتَـ َـرَتْ ()2
“إِذَا َّ
السـ َـاء ان َفطَـ َرتْ (َ )1وإِذَا الْ َك َواكِـ ُ
َوإِذَا الْ ِب َحا ُر فُ ِّج َرتْ (َ )3وإِذَا الْ ُق ُبو ُر بُ ْع ِثَتْ ([ ”)4االنفطار:
 .]4 – ١للتالـ ـ ــي:
1 .1العناية واالهتامم باملقدم.
2 .2إفــاد ُة التأكيـ ِـد املســتفا ِد مــن إســناد الفعــل لضمــر
الفاعــل العائــد عــى االســم املقــدم (الســاء) ،لغرابــة
األفعال والظواهر املدلول عليها ،ومخالفتها للســنن
املعهــودة عــى نحــو مــا ســيأيت.
3 .3إن تقدميهــا أفــاد التهو يــل والرعــب الكبــر ا لــذي
ســيحدث يــوم القيا مــة ،ال نجــده يف التأخــر.
خص االنشقاق
4 .4أفاد التقديم هنا ـ أيضا ـ القص ــر ،فقد َّ
عىل السامء ،وقرصه عليها دون غريها.و قرص االنتثار
عــى الكواكــب دون غريهــا ،والتفجــر للبحــار دون
غريهــا ،والبعــرة للقبــور دون غريهــا ،كــا ذكرنــا ســابقا
مــن أن هنــاك فــرق بــن أن تقــول“ :إذا جــاءك زي ـ ٌد
فأكرمــه” و “إذا زي ـ ٌد جــاءك فأكرمــه”.
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غالبلا دصاقملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب ميركلا نآرقلا يف فذحلا يناعم يف زاجعإلا

ففي األوىل أنت تأمر املخاطب بإكرام زيد ،ومل تنه ْه
عن إكرام غريه.
بينام يف الثانية ـ قرصت اإلكرام عىل زيد دون غريه.
5 .5إن انشقاق السامء ،وانتثار الكواكب ،وانفجار البحار،
وبعــرة القبــور مل يســبق أن حــدث يف دنيــا النــاس مــن
قبــل ،وإمنــا هــي خاصيــة مــن خــواص يــوم القيامــة ملــا
فيهــا مــن هــول وفــزع.
والدليــل عــى ذلــك عندمــا تحــدث القــرآن الكريــم عــن
األرض يف ســورة الزلزلــة قــال:
“إِذَا ُزلْ ِزل ِ
ض ِزلْ َزالَ َها (”)1
َت األَ ْر ُ
فلــم يقــدم األرض ،وإمنــا جــاء بهــا بعــد فعلهــا مبــارشة
فقــال“ :إِذَا ُزلْ ِزلَـ ِ
ض” وذلــك ألن مشــهد زلزلــة األرض
ـت األَ ْر ُ
را
متكــرر ،وحــدث يف دنيــا النــاس ؛ بــل يحــدث كل يــوم كثـ ً
وخاصــة يف بعــض البلــدان التــي تقــع يف حــزام الــزالزل ،وإن
ر بــن زلزلــة األرض يف الدنيــا وزلزلتهــا
كان هنــاك فــارق ٌكبـ ٌ
يــوم القيامــة.
وإن أغــراض التقديــم البالغيــة يف العربيــة والقــرآن
الكريم ،كثرية جدُا ،ومتنوعة حسب السياق التي ترد فيه،
كــ :التعظيــم ،والتحقــر ،التعجــب ،والقــر والتخصيــص،
و لتعجيــل املــرة ،أو تعجيــل اإلســاءة ،وإزالــة الوهــم مــن
ذهــن املخاطب...إلــخ ،وهــي ليســت مجــال حديثنــا هنــا.

ثانيا ـ حذف الفاعل:

يعــد الفا عــل ركنــا أسا ســيا يف الجملــة الفعليــة ،فهــو
العمــدة ،ومــن ثــم مينــع النحــاة حذفــه لغــر علــة رصفيــة ،كأن
يكــون الفاعــل “واو جامعــة” وقــد أكــد فعلــه بنــون التوكيــد،
أو يــاء املخاطبــة ،ويكــون الحــذف فيهــا وجوبًــا ،ويجــوز يف
ســواهام ،كأن يكــون الفعــل مبنيــا للمجهــول ،أو كان عامــا
()18
مصــد ًرا أو غريهــا واقتــى الحــذف داع بالغــي.
بــل يــرى بعــض النحــاة ـ الخــري والصبــان ـ املنــع
مطلقــا ،)19( .فالذكــر هــو األصــل.
وقــد جــاء ذلــك كثــرا يف القــرآن الكريــم فنذكــر مــن
حذف الفاعل “واو الجامعة” يف “متوتن” من قوله تعاىل:
“يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا اتَّ ُقــوا اللَّـ َه َحـ َّـق تُقَاتِـ ِه َوال تَ ُوتُـ َّن إِال َوأَنْتُـ ْم
س ـلِ ُمونَ” [آل عمــران،]١٠٢ :
ُم ْ

ونحوه حذفها من “لتسمعن” من قوله تعاىل“ :لَتُ ْبلَ ُو َّن
ف أَ ْم َوالِ ُك ـ ْم َوأَنف ِ
ـاب
ِ
ُس ـ ُك ْم َولَتَ ْ
س ـ َم ُع َّن ِم ـ َن ال َِّذي ـ َن أُوتُــوا ْ الْ ِكتَـ َ
ـروا ْ َوتَتَّ ُقــوا ْ
را َوإِن ت ْ
َصـ ِ ُ
شكُــوا ْ أَذًى كَ ِثـ ً
ِمــن قَبْلِ ُكـ ْم َو ِمـ َن ال َِّذيـ َن أَ ْ َ
فَـ ِإ َّن َذلِـ َ
ـك ِمـ ْن َعـ ْزمِ األُ ُمــورِ” [آل عمــران ،]١٨٦ :فقــد حــذف
الفاعــل “واو الجامعــة” يف املوضعــن اللتقــاء الســاكنني،
فحــذف وبقــي الضــم دليــا عليــه.
ونحوه ـ مع “ياء” املخاطبة ،يف “ترين” من قوله تعاىل
مــن ســورة مريــم” فَ ـك ِ
ب َوقَ ـ ِّري َع ْي ًنــا فَ ِإ َّمــا ت َ َر ِي ـ َّن ِم ـ َن
اش ِ
ُل َو ْ َ
ص ْو ًمــا فَلَ ـ ْن أُكَلِّ ـ َم
ـول إِ ِّ
الْ َبـ َ ِ
ـر أَ َح ـدًا فَ ُقـ ِ
ن نَ ـ َذ ْرتُ لِل َّر ْح َمــنِ َ
الْيَـ ْو َم إِ ِ
نسـيًّا”[مريم.]٢٦ :
وبعــد االســتقراء الجيــد آليــات القــرآن الكريــم نجــد أن
الفاعل حذف يف غري ما ذكره النحاة كام يف قوله تعاىل:
“فَلَـ ْوال إِذَا بَلَ َغـ ِ
ـت الْ ُحلْ ُقــو َم” [الواقعــة ]٨٣ :فحــذف فاعــل
“بلغــت” وهــو النفــس ،ومل تذكــر مــن قبــل حتــى يقــال إنهــا
مضمــرة ،ولكــن ســياق الحديــث وهــو ســاعة االحتضــار كان
القرينــة الحاليــة التــي دلــت عــى الحــذف ـ هنــا ـ وعينــت
املحــذوف.
التا ِقـ َـي (َ )26و ِقيـ َـل َمـ ْن
وقولــه تعــاىل“ :كَالَّ إِذَا بَلَ َغـ ْ
ـت َّ َ
َراقٍ ([ ”)27القيامة ]٢٧ – ٢٦ :فحذف الفاعل “النفس”
إذ ال يبلــغ الــراق عنــد املــوت إال النفــس.
ب الْخ ْ ِ
و قوله تعاىل“ :فَق َ
َال إِ ِّ
َي َعن ِذكْ ِر
ن أَ ْحبَبْ ُ
ت ُح َّ
اب ([ ”)32ص ]٣٢ :حذف فاعل
ب َحتَّى ت َ َوا َرتْ بِال ِْح َج ِ
َر ِّ
تــوارت ،وهــي “الشــمس”ـ عــى أرجــح األقــوال ـ( .)20إذ إن
الشــمس مــن أكــر وأعظــم األفــاك ،تســر وفــق نظــام دقيــق
ال يتغــر ،فحذفــة لقــوة ظهورهــا ،ويكــون ذلــك قرينــة عليهــا.
أو الخيــل كــا يبــدو مــن ســياق اآليــات.
ولكــن لهــذا الحــذف رس بالغــي ،وهــو ضيــق املقــام،
فاملقــام يف ســوريت الواقعــة ،والقيامــة هــو وصــف ملــا
يعــري املحتــر ســاعة املــوت ،ويف ســورة “ص” املقــام
مقــام شــكوى ونــدم وحــرة.
وقولــه تعــاىل مــن ســورة يوســف“ :ثُـ َّم بَـدَا لَ ُهــم ِّمــن بَ ْعـ ِـد
َما َرأَ ُوا ْ اآليَ ِ
س ُج ُن َّن ُه َحتَّى ِحنيٍ” [يوسف ]٣٥ :فالفاعل
ات لَ َي ْ
محــذوف وهــو املصــدر املتصيــد مــن الفعــل ،والتقديــر :ثم
بــدا لهم ســجنه.
ونحــن نتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الدكتــور املطاعنــي إذ
كتاب المؤتمر ()1

يقــول ”:وهــذا أليــق مــن تقديــره :ثــم بــدا لهــم البــداء ،ألن
الفعــل املذكــور“ :ليســجننه” أقــوى داللــة عــى الفاعــل
املحــذوف.
ورأى أن رس البالغي يف الحذف ،أنهم وضعوا الفعل
موضــع الفاعــل لداللــة الفعــل عــى االســتقبال ألنــه حــال
التفكــر يف األمــر واســتقرارهم عــى أن يســجنوه مل يكــن
سجينا ،وإمنا ُس ِج َن بعد إجامعهم عىل هذا الرأي ،وداللة
الفعــل عــى االســتقبال ظاهــرة ،ولــو قــال“ :بــدا لهــم ســجنه”
لفــات هــذا املعنــى.
ومعنــى آخــر صلــح لــه الفعــل دون االســم هنــا هــو :أن
الفعل أمكن معه تصوير حالتهم النفسية وإجامعهم األكيد
عــى ســجنه ،وأنهــم لــن يســتبدلوا بــه أمــرا آخــر أخــف منــه
فدخلــت عــى الفعــل الم القســم ونونــه .واالســم “ســجنه”
غــر صالــح لهــذه الــدالالت بداهــة.
ثــم يســتطر املطاعنــي قائــا“ :والدكتــور أحمــد أحمــد
بــدوي يــرى أن الحــذف ملجــرد أن الفعــل شــديد اإليحــاء
بالفاعــل ،هــذا صحيــح ولكــن مــا رأينــاه بجانــب هــذا أوىل
فيــا أظــن”(.)21

ثالثا ـ حذف املفعول به
حذف املفعول به لرعاية الفاصلة
رأى أصحــاب الصناعــة النحويــة أن مــن بــن أســباب
الحذف يف نهايات اآليات القرآنية رعاية الفاصلة القرآنية،
أو مطابقــة رؤوس اآليــات ،أو الفضيلــة الســجعية ـ كل عــى
حســب تســميته للظاهــرة ـ حتــى أنهــم قالــوا أن القــرآن الكريــم
خالــف األعــراف اللغويــة مــن أجــل رعايتهــا.
رصح الفــرا ُء أبــو زكريــا الكــويف (ت 207هــ) يف
فقــد َّ
كتابه “معاين القرآن” أثناء توجيهه اآليات القرآنية ،وترجيحه
بــن القــراءات بــأن القــرآن الكريــم قــد يقــدم أو يؤخــر ،أو
يحــذف ،أو يؤثــر لفظــة عــى أخــرى يف معناهــا ،أو يعــدل
عــن صيغــة الكلمــة إىل صيغــة أخــرى “ملشــاكلة املقاطــع،
ورؤوس اآليــات ،وكأنــه نــزل عــى مــا يســتحب العــرب مــن
()22
موافقــة املقاطــع”.
كــا رأى أ بــو عبيــدة معمــر بــن املثنــى البــري
(ت210هــ) :أن يف الفاصلــة القرآنيــة عــدوال عــن مألــوف
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االستعامل اللغوي واحتج لهذا العدول بأن “العرب تفعل
را يف كتابــه
ذلــك يف كالمهــا ( )23وهــذه العبــارة تلقانــا كث ـ ً
“مجــاز القــرآن”.
وذهــب كثــرون مذهبهــا عــى رأســهم أبــو البقــاء عبــد
اللــه بــن الحســن بــن عبــد اللــه العبكــري (ت616هــ) يف
كتابــه املرســوم“ :إمــاء مــا مــن بــه الرحمــن مــن وجــوه اإلعــراب
والقــراءات يف جميــع القــرآن” ( )24وكذالــك جــال الديــن بــن
األثــر (ت637هــ) ( ،)25والشــيخ شــمس الديــن بــن الصائــغ
صاحــب كتــاب“ :إحــكام الــراي يف أحــكام اآلي” وقــد جمــع
فيــه نيفــا عــن أربعــن ُح ْكـ ًـا ،يــرى أن القــرآ َن الكري ـ َم خالـ َـف
فيها قواع َد اللغة العربية مراعاة للفاصلة ،من بينها مسائل
يف الحــذف ،أوردهــا جــال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي
(ت911هـ) كاملة يف كتابه “اإلتقان يف علوم القرآن” (،)26
وحرصها بدر الدين محمد بن عبد الله الزركيش يف كتابه:
()27
“الربهــان يف علــوم القــرآن” باثنــى عــر موض ًعــا.
ونذكــر ـ هنــا ـ بعــض األمثلــة التــي تتعلــق بحــذف
املفعــول مــن أجــل الفاصلــة ـ كــا ذكــروا ـ وإن كنــا نــرى
أن الحــذف لرعايــة الفاصلــة ال تكفــي ،وإمنــا هنــاك دوا ٍع
أخــرى لهــذا الحــذف ســنذكرها تباعا.نحــو :قولــه تعــاىل يف
االحتفــاء برســول الله(صــى اللــه عليــه وســلم) ”:مــا ودعــك
ربــك ومــا قــى”
إذ يــرى النحــاة هنــا أن حــذف املفعــول بــه (وهــو كاف
الخطاب) هنا ،فلم يقل “وما قالك” لرعاية الفاصلة ،وقد
وضحنا ذلك الحذف يف كتابنا “نهاياة اآليات القرآنية بني
إعجــاز املعنــى وروعــة اإليقــاع” بــأن الحــذف هنــا كان إلكــرام
اللــه (عــز وجــل) لحبيبــه محمــد (صــى اللــه عليــه وســلم)
وتعظيمــه لــه ،فلــم يــرد أن يواجهــه بالقــى ،فلــم يقــل “ومــا
قــاك” .ألن يف ذلــك جفــا ًء وغلظـ ًة مــن اللــه لحبيبــه ،فــأراد
اللــه أال يجعــل بينــه وبــن حبيبــه النبــي (صــى اللــه عليــه
وســلم) جفــوة ولــو يف اللفــظ.)28(..
ونحــوه قولــه تعــاىلَ “ :وأَضَ ـ َّـل ِف ْر َعـ ْو ُن قَ ْو َمـ ُه َو َمــا َهـدَى”
[طــه]٧٩ :
فقــد حــذف املفعــول بــه مــن ســياق اآليــة ،ومل يقــل:
“ومــا هداهــم” ،إذ يرتتــب الحــذف هنــا عــى معنــى لــو ذكــر
الختــل املعنــى اإللهــي املــراد ،وهــو أن فرعــون مل يهــدي
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أح ـدًا قــط ،فلــم يهــدي قومــه ،ومل يهــد أح ـدًا غريهــم ،بــل
مل يهــد هــو نفســه.
ولــو قلنــا“ :ومــا هداهــم” لتوهــم الســامع أن فرعــون مل
يهــدي قومــه ،وإمنــا هــدى غريهــم ،وهــذا مل يحــدث.
ونحــوه مــا جــاء يف ســورة طــه ،يف اجتبــاء آدم (عليــه
ـاب َعلَ ْي ـ ِه َو َه ـدَى”
الســام) وهدايتــه“ :ث ُـ َّم ا ْجتَ َبــا ُه َربُّ ـ ُه فَتَـ َ
[طــه]١٢٢ :
فلــم يقــل “وهــداه” وأخرجــه مخــرج العمــوم ،أي أن اللــه
(عــز وجــل) مل يهــدى آدم (عليــه الســام) وحــده فحســب،
بل هدى غريه ،ولو ذكر املفعول به ،فقال “وهداه” ألوهم
بــأن اللــه (عــز وجــل) هــدى آدم ،ومل يهــدي غــره.
ونحوه قوله تعاىل:
اب الَّ يَ ِ
“ق َ
نس”
ف كِتَ ٍ
ب ِ
ض ُّل َر ِّ
َال ِعلْ ُم َها ِعن َد َر ِّ
ب َوال يَ َ
[طه]٥٢ :
أي ال يتصــف بالنســيان ،ومل يحــدد ـ أيضــا ـ الــيء
ـى إلطالقــه ،ســواء كان النســيان صغــرا أو كبــرا...،
امل ُ ْنـ َ
ولــو أنــه ذكــر الــيء املنــي لــكان محــددا ،وقــد يوحــي
بأنــه ينــى غــر املذكــور أو املحــدد ،أمــا قولــه “وال ينــى”
عــى اإلطــاق بأنــه غــر متصــف بالنســيان ألبتــه أيــا كان نــوع
النســيان.
وهــذا النــوع مــن الحــذف جــاء كثــرا يف القــرآن الكريــم
داال عــى معــانٍ إلهيــة خفيــة مقصــودة يف ســياقها ،ولــو
ذكــر املحــذوف لضاعــت هــذه املعــاين كــا وضحنــا يف
اآليــات الســابقة.
ونحوه قوله تعاىل:
يك َربُّ َ
َس ْو َف يُ ْع ِط َ
ض” [الضحى]٥ :
َت َ
“ َول َ
كف َْ
فقــد ذكــر املفعــول األول ،وحــذف املفعــول الثــاين،
هنــا ـ اقتصــا ًرا “كــا يقــول النحــاة ،أي أنــه غــر مــراد يف
السياق ،وإمنا املذكور هو املراد .فقد ذكر املفعول األول
(الــكاف) العائــدة عــى النبــي (صــى اللــه عليــه وســلم) ألنه
هــو الــذي تعلــق القــرب بــه ومل يذكــر مــا ســيعطيه للنبــي ألنــه
ال يتعلــق غــرض بذكــره.
وأرى عــدم ذكــر املفعــول الثــاين ،وجعــل اإلعطــاء
مجهوال ،إلخراجه مخرج العموم ،فيكون املعنى أن الله (عز
وجــل) ســوف يعطــي نبيــه (صــى اللــه عليــه وســلم) كل مــا

يخظر عىل باله ،وما مل يخطر عىل ذهنه من خري ونعيم يف
الدنيــا واآلخــرة ،فحــذف املفعــول بــه الثــاين إلطــاق اإلعطــاء
(والله أعىل وأعلم).

وقــد أفــاد الحــذف ـ أيضــا ـ يف كل اآليــات الســابقة ـ
فضال عام ذكرناه ـ اإليجاز ،وتفادي التكرار ألن تكرار الكالم
مــن غــر رضورة مفســد للمعنــى.

املصادر واملراجع
اإلتقــان يف علــوم القــرآن :جــال الديــن الســيوطي (ت 911هــ) ،ج،2
طبــه الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،تحقيــق محمــد أبــو الفضــل
إبراهيــم1394 ،ه ـ ـ 1974م.
إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات يف جميع القرآن:
أليب البقاء عبد الله الحسني العبكري ( 538ـ 616هـ) ج ،1طبعة
دار الكتب العلمية بريوت1399 ،هـ ـ 1979م.

العثامنيــة1310 ،هــ.

النحو الوايف :عباس حسن ،ج ،2طبعة ،15دار املعارف.

دالئل اإلعجاز ـ عبد القاهر الجرجان ط ،3دار املنار مبرص1366 ،م.

صحيح مسلم (الجامع الصحيح) :مسلم بن الحجاج ،ج ،8دار الجيل
بريوت  +دار األفاق الجديدة ـ بريوت.
لسان العرب :جامل الدين بن منظور ،مصور عن طبعة بوالق.

اإليضــاح :للقزوينــي ،ج ،2مطبعــة الســنة املحمديــة ،تحقيــق لجنــة مــن
أســاتذة كليــة للغــة العربيــة باألزهــر.

ملســات بيانية يف نصوص من التنزيــل :دكتــور فا ضــل صا لــح
الســامرايئ ،طبعــة دار عــار; ســنة  1423ه ـ  2003 -م.

الربهــان يف علــوم القــرآن :الزركــي ،ج ،1ط ،1دار إحيــاء الكتــب
العربيــة ،تحقيــق محمــد أيب الفضــل إبراهيــم1376 ،ه ـ ـ 1957م.

املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر :لنــر اللــه بــن األثــر ،تحقيــق
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ،ط مطبعــة مصطفــي البــايب
الحلبــي.

البحــر املديــد :أحمــد بــن محمــد بــن املهــدي بــن عجيبــة الحســني
اإلدريــي الشــاذيل الفــايس أبــو العبــاس (ســورة العلــق) ،ج،8
ط ،2دار الكتــب العلميــة ـ بــروت 2002 ،م ـ  1423هــ.

الكشــاف :جــار اللــه الزمخــري ،ج ،2طبعــة مصطفــى البــايب الحلبــي،
مبــر 1367ه ـ ـ 1948م.

التعبــر القــرآين ك د فاضــل الســامرايئ ،ج ،1ط 1دار عــار للنــر
والتوزيــع ،عــان ـ األردن 1998م..

مجاز القرآن :أليب عبيدة معمر بن املثنى ،ج ،1طبعة مكتبة الخانجي،
تحقيق محمد فؤاد سزكني.

تفســر ابــن كثــر :ج ،2طبعــة إحيــاء الكتــب العربيــة ـ عيــى البــايب
الحلبــي ورشكاه.

معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن :جــال الديــن الســيوطي ،طبعــة دار
الثقافــة العربيــة للطباعــة ،تحقيــق عــى محمــد البجــاوي.

التفســر الكبــر :الفخــر الــرازي ـ ج  ،21ط ،1عبــد الرحمــن عبيــدان،
ميــدان الجامــع األزهــر بالقاهــرة.

معــاين النحــو :د فاضــل الســامرايئ ،ط 1دار الحكمــة للطباعــة والنــر،
املوصل.

الجامع ألحكام القرآن:أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيب بكر بن فرح
األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف 671 :هـ)،
ج ،10ط دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،،
تحقيق :هشام سمري البخاري ،عام  1423هـ 2003 /م ـ

املقتضــب :أليب العبــاس املــرد ،ج ،2تحقيــق محمــد عبــد الخالــق
عضيمــة ـ القاهــرة1386 ،ه ـ

حاشــية الخــري عــى رشح ابــن عقيــل ،مطبعــة دار إحيــاء الكتــب
العربيــة.
حاشية الصبان عىل رشح األشموين ،عىل ألفية بن مالك ،ج ،2طبعة
املكتبة الوهبية ـ مرص ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد1288 ،هـ.

خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية :عبد العظيم إبراهيم محمد
املطاعني ،ج.2طبعة  ،2مكتبة وهبة1413 ،هـ ـ1992م.

رشح ألفيــة ابــن مالــك ،البــن الناظــم ،طبعــة املطبعــة العلويــة ،النجــف،
1342هـ.
رشح الكافيــة :ريض الديــن االســرابادي ،ج ،2ط ارشكــة الصحافيــة

كتاب المؤتمر ()1

املطول رشح تلخيص مفتاح العلوم :ســعد الدين مســعود التفتازاين
(ت792هــ) دبعــة  ،3دار الكتــب العلميــة ـ بــروت2013 ،م.
1434هــ.

منا هــل العرفــان يف علــوم القــرآن :محمــد عبــد العظيــم ال ُّز ْرقــاين
(املتــوىف1367 :هــ) ،ج ،1ط ،3مطبعــة عيــى البــايب الحلبــي
ورشكاه.

نهايات اآليات القرآنية بني إعجاز املعنى وروعة ااإليقاع :د .أحمد عبد
املجيد محمد خليفة ،طبعة مكتبة اآلداب بالقاهرة2005 ،م.
همع الهمع رشح جمع الجوامع ـ جالل الدين السيوطي ،ط ،1مطبعة
السعادة مبرص1327 ،هـ.
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الهوامش
1

انظر :رشح ابن عقيل :ج ،1ص .118والترصيح:ج ،1ص ،196
وهمــع الهوامــع :ج  ،1ص  ،122الــريض عــى الكافيــة :ج،2
ص ،333وابــن الناظــم ،ص.59

3

راجع :الزركيش :ج ،1ص407وما بعدها.

2

راجع :الزركيش:ج ،1ص407وما بعدها.

4

جـل املــس عبــارة عــن النــكاح الحــال ألنــه كنايــة عنــه .كقولــه
عـ
َســو ُه َّن} [البقــرة آيــة ،]237 :وقولــه{ :أَ ْو
تعــاىلِ { :م ـ ْن قَ ْبــلِ أَ ْن تَ ُّ
ســا َء} [النســاء آيــة ،]43 :والــزىن ليــس كذلــك ،إمنــا
س ـتُ ُم ال ِّن َ
ال َم ْ
يقــال فيــه :فجــر بهــا ،وخبــث بهــا ومــا أشــبه ذلــك .وليــس بقمــن أن
تراعــي فيــه الكنايــات واآلداب[.راجــع :أضــواء البيــان يف إيضــاح
القــرآن بالقــرآن ،تفســر ســورة مريــم) ج20ص.]55

5

راجع :الكشاف :ج2ص  ،222وابن كثري :ج 2ص .592

7

راجــع :املناهــج الجديــدة يف تفســر آيــات اللــه املجيــدة ،ص78
ومــا بعدهــا.

6

8
9

انظر :الربهان :ج1ص 407ـ .408

راجع :خصائص التعبري ج1ص.20

راجع:ابن البناء“ :باب الواو” ص ،13:والربهان:الزركيش :ج ،1
ص ،398-397أيضــا ـ مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن :الزرقــاين
(املتــوىف1367 :هــ):ج  ،1ص.375-374

 10نقال من.محمد شعبان ،ص .73

 11راجع :الربهان :الزركيش ،ج1ص.379

 12االتقان:ج2ص ،115معرتك اإلقران ج 1ص .88-87
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 13انظر :الربهان :ج ،1ص.116

 14راجع :املطاعني :مصدر سابق ،ص.18

 15راجــع :رشح الــريض عــى الكافيــة :ج2ص  ،283املقتضــب:
ج2ص  ،74الهمــع :ج2ص .66
 16راجع :رشح الريض عىل الكافية :ج2ص .283

 17انظر :رشح ابن عقيل:ج ،2ص ،11حاشية الصبان :ج2ص .59
 18راجع :النحو الوايف :عباس حسن ،ج2ص.59

 19راجع :الخرضي ج ،1والصبان ج 2باب “الفاعل ..موضع حذفه.
 20راجع :الكشاف:ـ الزمخرشي :ج4ص.72

 21راجع :املطاعني :مصدر سابق ،ج 2ص.34-33

 22انظر :توجيهاته لفواصل اآليات يف كتابه “معاين القرآن” ،أيضا ـ
اآليات :املرسالت آية  ،32الفجر آية  ،4اإلنسان آية  ،18الغاشية
آيــة  ،11و الضحــى أيــة 3 :وغريهــا.
 23انظر :مجاز القرآن :ج 1ص .12

 24راجــع :إمــاء مــا مــن بــه الرحمــن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات يف
جميــع القــرآن ،ج ،1ص.12
 25انظر :املثل السائر :ابن األثري ،قسم  ،2ص  214وما بعدها.
 26راجع :اإلتقان :ج 2ص  ،673وما بعدها.
 27الربهان :ج 1ص .67- 60

 28راجــع مؤلفنــا :نهايــات اآليــات القرآنيــة بــن إعجــاز املعنــى وروعــة
ااإليقاع( ،فصل حذف املفعول به لرعاية الفاصلة(طبعة مكتبة
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توظيف اللسانيات الحديثة يف تطوير تعليم العربية
أسلوب التمييز يف ع ِّينة من كتب تعليم العربية للناطقني بغريها أمنوذجاً
أ .د .حليمة أحمد عاميرة

أستاذة يف (اللسانيات العربية) جامعة البلقاء التطبيقية ،عضو املجلس العاملي للغة العربية ،عميدة كلية عجلون الجامعية سابقا -األردن

ملخص
تهدف هذه الدراسة إىل:
أوالً _ املوازنــة بــن نتائــج دراســة إحصائيــة بعنــوان (أســلوب التمييــز يف العربيــة  ,دراســة وصفيــة إحصائيــة)  ،,وواقــع
الحــال يف كتــب تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا ،يف الجامعــات اآلتيــة « :آل البيــت األردنيــة و الجامعــة اإلســامية
يف ماليزيا ،و جامعة أم القرى الســعودية ،،ويف جامعة حلب الســورية) ،فضال عن» الكتاب يف تعليم العربية»،
وكتــاب « أهــا وســهال « .وذلــك انطالقــا ًمــن أن املوازنــة بــن املناهــج ،تلقــى مزيــدا ً مــن الضــوء عــى واقــع الكتــاب
التعليمــي للعربيــة للناطقــن بغريهــا وذلــك مــن خــال اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:
ما الطريقة التي ُعرض فيها أسلوب التمييز يف هذه الكتب ،أهي استقرائية أم استنباطية أم تعتمد طريقة النص ؟
هــل اعتمــدت هــذه الكتــب الرتكيــز عــى األمنــاط األكــر شــيوعاً ،و ذلــك باالســتفادة مــن املناهــج اللســانية الحديثــة
وال ســيام املنهــج الوصفــي اإلحصــايئ ،أم أنهــا طرحــت األســلوب بالتفصيــات الــواردة عنــد النحــاة القدامــى.
مــا املســتويات الرتبويــة التــي جــاءت عليهــا التدريبــات التابعــة لهــذا األســلوب ،و أيــن تقــع بــن التحليــل و الرتكيــب
وفــق تصنيــف” بلــوم”.

Abstract
This study aims at comparing between the outputs of the theoretical linguistic Concepts
of teaching distinction for the non-native speakers.
Two samples of teaching distinction have been chosen from the textbooks in some
– universities such as the Islamic University of Malaysia , The University of Aleppo , Al
”Albayt University of Jordan ,Umm Al-Qura University, “The book in teaching Arabic,
and the book “Welcome”. the results were analyzed according to the linguistic criteria.
The main result of this research is that it is necessary to reconsider the descriptive and
statistical methods in teaching grammatical rules in the textbooks.

كتاب المؤتمر ()1
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مقدمة

يُ ُّعــد االهتــام بالكتــاب التعليمــي بوجــه عــام ،وكتــاب اللغــة
العربيــة بوجــه خــاص ،ركيــزة مهمــة يف التأســيس الــازم
لبنــاء ثقافــة لغويــة عامــه ،تســاعد املتعلــم يف تأســيس
قاعــدة لغويــة يواجــه بهــا متطلبــات الحيــاة العامــة الح ـ َّرة،
فضــا عــن مواجهــة املتطلبــات الوظيفيــة ،،وال شــك أن
االهتامم بالكتاب التعليمي ينبغي أن يكون مواكباً للتقدم
والتطــور ،يف ميــدان علــم اللســان ّيات الحديثــة ،،وقــد
اتجهــت الدراســات اللغويــة املعــارصة إىل االســتفادة مــن
الدراســة اإلحصائيــة ،إذ هــي تســهم يف إلقــاء الضــوء عــى
القواعــد ذات الســرورة يف االســتعامل اللغــوي ،والتــي
مبعرفتهــا تتحقــق املعرفــة بالفصحــى ،خالصــة بــا حشــو
وال عاميــة ،وهــذا يســهم بــا شــك يف تيســر تعلُّــم اللغــة
العربيــة وتعليمهــا ،للناطقــن بهــا وللناطقــن بغريهــا ،مبــا
يتناســب مــع املراحــل التعليميــة املختلفة.وتهــدف هــذه
الدراســة إىل :املوازنة بني نتائج الدراســات اإلحصائية يف
أســلوب « التمييز» ،1وواقع الحال يف كتب تعليم العربية
للناطقــن بغريهــا ،يف الجامعــات اآلتيــة « :آل البيــت
األردنيــة 2و الجامعــة اإلســامية يف ماليزيــا ،3و جامعــة أم
القرى السعودية  ،،4ويف جامعة حلب السورية ،)5فضال
عــن» الكتــاب يف تعليــم العربيــة» ،6وكتــاب « أهــا وســهال
« .7وذلك انطالقا ًمن أن املوازنة بني املناهج ،تلقى مزيدا ً
مــن الضــوء عــى واقــع الكتــاب التعليمــي للعربيــة للناطقــن
بغريهــا وذلــك مــن خــال اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:
مــا الطريقــة التــي ُعــرض فيهــا أســلوب التمييــز يف هــذه
الكتــب ،أهــي اســتقرائية أم اســتنباطية أم تعتمــد طريقــة
النــص ؟
هــل اعتمــدت هــذه الكتــب املدرســية الرتكيــز عــى
األمنــاط األكــر شــيوعاً ،و ذلــك باالســتفادة مــن املناهــج
اللســانية الحديثــة وال ســيام املنهــج الوصفــي اإلحصــايئ،
أم أنهــا طرحــت األســلوب بالتفصيــات الــواردة عنــد النحــاة
القدامــى.
مــا املســتويات الرتبويــة التــي جــاءت عليهــا التدريبــات
التابعــة لهــذا األســلوب ،و أيــن تقــع بــن التحليــل و الرتكيــب
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وفــق تصنيــف” بلــوم”.
ال شك أن اإلجابة عن هذه األسئلة ،يستدعي استقراء
هــذه الكتــب للتعــرف إىل واقــع الحــال فيهــا ،ومــن ثَّــم تقديــم
تصــور يســتفيد مــن املناهــج اللســانية الحديثــة ،التــي تنظــر
إىل اللغــة ،عــى أنهــا نظــام مــن الرمــوز و الرتاكيــب ،التــي
وضعــت لتــؤدي وظائــف تواصليــة معينــة ،و أنــه ال ب ـ ّد مــن
النظــر إىل الظاهــرة اللغويــة ،يف محاورهــا الثالثــة ،املحــور
النحــوي  ،syntaxو هــو الــذي يــدرس العالقــات يف
الجملــة ،و املحــور الــداليل  ،semanticsو هــو الــذي
يُعنــى بدراســة الروابــط بــن الرمــوز اللغويــة و األشــياء التــي
تــدل عليهــا ،و املحــور التــداويل ،pragmaticsو يُعنــى
بالنظــر فيــا ينتظــم املوقــف الكالمــي مــن عنــارص املرســل،
و املســتقبل ،و املوضــوع ،و هــو ما ُعــرف بســياق الحــال
 context of situationعند فريث ( ،)firthو ذلك يف
إطــار التطــورات األخــرة للنظــرة الوظيفيــة fuctionalisim
مم ميكِّن من تقديم هذا األســلوب وفق
يف دراســة اللغةّ ،
منهج لساين تكاميل ،يستفيد من املناهج اللسانية بعامة،
بخاصــة ،يف معرفــة األمنــاط
واملنهــج الوصفــي اإلحصــايئ
ّ
األكــر شــيوعاً يف االســتعامل ،مــن تلــك األمنــاط العديــدة
التــي وردت يف كتــب النحــاة القدامــى.
و تســتفيد الدراســة مــن املنهــج التوليــدي التحويــي
يف تعليــم أســلوب التمييــز وفــق أمنــاط التحويــل ،ومــن»
لســانيات النــص» يف دراســة دور أســلوب التمييــز يف
متاســك النــص الــذي يــرد فيــه.
وقد تطلبت الدراسة اإلطالع عىل مجموعة من كتب
اللغــة األصــول ،إضافــة إىل مجموعــة مــن مراجــع أســاليب
تدريــس اللغــة العربيــة ،فض ـاً عــن مراجــع يف اللســانيّات
8
الحديثــة ،وال ســيام (اللســانيات اإلحصائيــة).
مدخــل – تعر يــف بالدرا ســة اإلحصائيــة :الدرا ســة
بعنــوان :أســلوب التمييــزيف العربيــة , ،دراســة تحليليــة
9
إحصائيــة
تتبــع الدرا ســة املنهــج الوصفــي اإلحصــايئ يف
مســتو يني :
-1املستوى التنظريي:وقد سعت إىل تحقيق هدف
تأصيــي :يتمثــل يف الوقــوف عــى الصــورة الحقيقيــة

اجذومنأ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت بتك نم ةنِّيع يف زييمتلا بولسأ ةيبرعلا ميلعت ريوطت يف ةثيدحلا تايناسللا فيظوت

للقواعــد النحويــة لهــذا الرتكيــب ،يف تســعة مــن مصــادر
النحــو التــي متثــل مرجعيــات منهجيــة مختلفــة ،يف النظــر
إىل الظاهــرة النحويــة و اللغويــة املختــارة ،وأهمهــا :الكتــاب
ـراج
لســيبويه (ت  180هــ) ،10و األصــول يف النحــو البــن الـ ّ
(ت  316هــ) ،11و رشح املفصــل البــن يعيــش (ت 643
هــ) 12و أوضــح املســالك البــن ه ــشام ( 761هــ) ،13و ه ــمع
اله ــوامع للســيوطي (ت 911هــ)  .14وذ لــك مــن خــال
إحصــاء القواعــد الــواردة فيهــا ،وهــدف وظيفــي :يتمثــل
يف محاولــة الوقــوف عــى اســتعامالت القواعــد النحويــة
الخاصــة برتكيــب التمييــز يف القــرآن الكريــم و يف عيِّنــة مــن
االستعامل الجاري يف النصوص الشعرية القدمية الواقعة
مــن الجاهليــة إىل العــر األندلــي للتعــرف إىل القواعــد
األك ـرً دورا ن ـاً ،مــا مي ّكــن مــن تحقيــق فا ئــدة تعليميــة،
والســيام يف مجــال تأليــف الكتــب النحويــة للمتعلمــن يف
املراحــل التعليميــة املختلفــة ،وال شــك أن هــذه املعرفــة
املنهجية ستساعد يف تيسري دراسة الظاهرة اللغوية عىل
الدارســن ،مــن الناطقــن بالعربيــة و مــن الناطقــن بغريهــا.
و قــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي يف وصــف
قواعــد التمييــز اســتخدمته يف وصــف صــورة (التمييــز) يف
العينــات املدروســة ،وقــد اســتعانت الدراســة بالحاســوب
ملعرفــة النتائــج والنســب املئويــة،.
1 .1املستوى التطبيقي:وقد أسفرت الدراسة اإلحصائية
يف إطارها التطبيقي عن:
ُ 2 .2حـ ِ
ـرتْ أمنــاط للتمييــز عنــد النحاة.فــكان عددهــا
 107مائــة وســبعة
3 .3تكرر التمييز يف القرآن الكريم 200مرة.
4 .4تكــرر التمييــز يف عينــة الشــعر العــريب القديــم التــي
اشــتملت عــى مــا يقــرب مــن ســبعة آالف بيــت  269مــرة.
5 .5و تبني أن عدد األمناط ،التي وردت يف كتب النحاة
يف العينــة املختــارة ،وردت كذلــك يف االســتعامل
الجــاري يف كلتــا العينتــن ( )49منط ـاً ،وقــد أوردتهــا
الدراسة مرتبة حسب نسبة شيوعها من النمط األكرث
تكــرارا ً إىل النمــط األقــل وســأورد العــرة األوىل منهــا
يف ملحــق الدراســة.الجدول رقــم ()1
	•أســلوب التمييــز يف ع ّينــة مــن كتــب تعليــم العربيــة
كتاب المؤتمر ()1

للناطقــن بغريهــا.
	•الكتب التي أفردت درسا ألسلوب التمييز
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التمييز يف كتاب « العربية لغري أبنائها «
ُعــرض التمييــز يف كتــاب « العربيــة لغــر أبنائهــا «،
وهــو كتــاب معتمــد يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا
يف جامعــة حلــب ،يف ســوريا ،بالطريقــة الكليــة (طريقــة
النــص) ،و ذلــك مــن خــال عــرض نــص متكامــل بعنــوان «
الطاقــة والتلــوث « ،يشــتمل عــى أمنــاط أســلوب التمييــز
املــراد تقدميهــا للطالــب ،و قــد شُ ــفع النــص مبجموعــة مــن
األســئلة تهــدف إىل متكــن الطالــب مــن فهمــه ،الفتــا نظــره
إىل تأمــل الجمــل ،التــي ُوضــع تحتهــا خــط فيــه ،ثــم أتبعــت
بــرح مضبــوط يف نقــاط ،يوضــح أن الكلــات األخــرة مــا
فستهــا
تحتــه خــط ،بيّنــت املــراد باألســاء الســابقة لهــا ،و ّ
و ح ـدّدت املــراد منهــا ،و هــذه الكلــات تســمى متييــزا ً
ملفوظــا ،و مــا قبلهــا يســمى ُمميــزا ً ،و قــد يــدل هــذا املميــز
عىل العدد أو عىل الوزن أو عىل املساحة أو عىل الكيل،
و هذه األمثلة متثل األمناط اآلتية يف الدراسة اإلحصائية:
()15 ،19 ،21 ،24 ،17
و مــن ث َـ ّم جــاء عــى توضيــح النــوع الثــاين مــن التمييــز،
وهــو التمييــز امللحــوظ ،إذ يبــن معنــى الجملــة املبهمــة ،و
جاءت األمثلة متثل األمناط اآلتية يف الدراسة اإلحصائية:
( ،)41 ،40 ،38 ،37وقــد أفــرد فقــرة خاصــة لتمييــز العــدد،
مبينــا أن متييــز العــدد مــن ( ،)10-3جمــع مجــرور ،ومتييــز
العــدد مــن ( ،)99-11مفــرد منصــوب ،ومتييــز العــدد (مائــة
ـن أنــه يجــوز يف التمييــز امللفــوظ
وألــف) ،مفــرد مجــرور ،وبـ ّ
النصــب عــى التمييــز ،أو الجــر باإلضافــة ،أو بحــرف الجــر «
مــن « ،وميكــن توضيــح األمنــاط الــواردة عــى النحــو اآليت:16
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الرقم

نص النمط

مثال من الكتاب املدروس

17

فعل  +فاعل (دال عىل العدد من ألفاظ العقود)  +متييز

...ثالثــن ســنه والعلــاء يناشــدون الــدول
وضــع حــد لحاميــة البيئــة

24

خرب مقدم  +مبتدأ مؤخر دال عىل مقدار (وزن) +متييز

عندي رطل حليبا

21

فعل  +م .به دال عىل كيل +متييز

رشبت لرتا حليبا

19

فعل  +م .به دال عىل املساحة  +متييز

اشرتيت فدانا أرضا

15

فعل  +فاعل (أحد األعداد من  + )19-11متييز

رأيت إحدى عرشة سيارة

40

فعل+فاعل+مفعول به(+اسم تفضيل)+متييز

...ا .تبعته انفجارات أوسع رضرا

41

مبتدأ+خرب عىل صيغة أفعل +مضاف الية  +متييز

 ...بل لعلها اشد خطرا من كل املشكالت

87

فعل  +م .به دال عىل املساحة +مضاف إليه

اشرتيت فدان ارض

93

مبتدأ +خرب (دال عىل العدد مائة او ألف)  +مضاف إليه

هذه مئة لريه  ,هذه ألف لرية

16

مبتدأ  +مميز (دال عىل ألفاظ العقود معطو) +متييز

هؤالء تسعة وتسعون رجال

89

فعل  +م .به دال عىل كيل +مضاف إليه

رشبت لرتا حليب

73

فعل  +م .به دال عىل كيل“ +من  +اسم مجرور “

رشبت لرتا من حليب

71

فعل  +م .به دال عىل مساحة “ +من  +اسم مجرور “

اشرتيت فدانا من أرض

وأورد الكتاب ثالث مناذج معربة ،ميثل أحدها التمييز
امللحــوظ ،وميثــل الثــاين متييــز العــدد « ألفــاظ العقــود «،
ّ
(الدال عىل الوزن).
وميثل الثالث ،التمييز امللفوظ
التدريبــات يف كتــاب « العربيــة لغــر أبنائهــا « :عــدد
التدريبــات أربعــة ،ثالثــة منهــا يف مســتوى الرتكيــب ،إذ
طُلــب مــن الطالــب أن يك ـ ّون جمــا عــى أنــواع التمييــز
املختلفــة ،والرابــع يف مســتوى التحليــل ،إذ طُلــب مــن
الطالــب أن يعــرب أربعــة جمــل منوعــة منهــا آيتــان قرآنيتــان.
.2التمييــز يف كتــب تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا
يف الجامعــة اإلســامية يف ماليزيــا.17
تعــرض كتــب تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا يف
الجامعة اإلسالمية يف ماليزيا أسلوب التمييز عىل الطريقة
االســتقرائية ,وذلــك بتقســيم مجموعــة األمثلــة املســتقراه
إىل مجموعتــن:
املجموعــة األوىل :تعالــج التمييــز املفــرد ,وتشــتمل
64

عــى ســبعة أمثلــة مصنوعــة متثــل األمنــاط اآلتيــة،17( :
 ،)25 ،20 ،24 ،21ويســتنتج بعــد ذلــك أن متييــز الــذات،
أو املفــرد يكــون للمقاديــر املحــددة (الكيــل ،واملســاحة،
والــوزن والعــدد) ،ويكــون اس ـاً نكــرة منصوب ـاً.
املجموعــة الثانيــة :تعالــج متييــز النســبة املحــول ،و
ذلــك مــن خــال ســتة أمثلــة مصنوعــة ،و هــي متثــل األمنــاط
اآلتيــة يف الدراســة اإلحصائيــة،57 ،40 ،42 ،39 ،37( :
)41 ،53
وال يخفــى أ نــه جعــل التمييــز الوا قــع يف أســلوب
التعجــب ضمــن متييــز النســبة  ,وذلــك مــن خــال مثــال
يقابــل النمــط  57يف الدراســة اإلحصائيــة ،وقــد أوضحــت
الدراســة اإلحصائيــة ,أن هــذه مــن املســائل الخالفيــة عنــد
النحــاة ,فقــد ذهــب ســيبوية إىل أن التمييــز الواقــع بعــد
التعجــب ,هــو مــن متييــز املفــرد ,وقــد وافقــه يف ذلــك كثــر
مــن النحــاة الذيــن جــاءوا بعــده كالزمخــري وابــن يعيــش,18

اجذومنأ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت بتك نم ةنِّيع يف زييمتلا بولسأ ةيبرعلا ميلعت ريوطت يف ةثيدحلا تايناسللا فيظوت

وعدّه ابن هشام 19من متييز النسبة حيث قال « ومن متييز
النسبة .......الواقع بعد ما يفيد التعجب « ,نحو « أكرم
« ويستنتج بعد ذلك أن متييز الجملة قد يكون منقوالً عن
الفاعل أو املفعول أو املبتدأ.وذكر حالة خاصة من حاالت

التمييــز ،تلــك التــي تــأيت بعــد الضمــر املبهــم ،وذلــك كــا
حملة الحطب « املسد اآلية 3
يف قوله تعاىل «وامرأته ّ
وعليــه فــإن األمنــاط التــي وردت يف هــذا املنهــاج ومل
تــرد يف املنهــاج الســابق جــاءت عــى النحــو اآليت:

الرقم

نص النمط

مثال من الكتاب املدروس

20

خرب مقدم  +مبتدأ(دال عىل مقدار “مساحة “) +متييز

عندي هكتاران أرضا

25

فعل  +فاعل (دال عىل مقدار “مقياس“)  +متييز

اشرتيت مرتا صوفا

37

فعل  +فاعل  +متييز “أصله فاعل”

عظم محمد مكانه

39

مبتدأ +خرب  +متييز (فاعل يف املعنى)

محمد فصيح لسانا

42

ما +فعل التعجب+م.به  +متييز

ما أجمل اإلسكندرية بحرا

58

نعــم  +فاعــل (اســم ظاهــر)  +اســم مخصــوص متيــي باملــدح
 +متييــز

نعم الصديق محمد متكلام

52

كم االستفهامية +متييز +فعل

كم كتابا قرأت؟

وينتهــي املنهــاج بعــد ذلــك إىل تلخيــص يشــتمل عــى
تعريــف التمييــز ،وأنواعــه يف مربــع خــاص ،إذ عـ ّرف التمييــز
عــى انــه اســم منصــوب يــأيت لتوضيــح اســم آخــر أو صفــه أو
فعــل ولــه مواضــع معينــه ،أمــا أنواعــه فهــي:
ملفوظ :يكون بعد أسامء املقادير مثل:الوزن والكيل
واملساحة والعدد وقد أعطى أمثله عىل كل نوع
ملحــوظ :هــو مــا يلحــظ مــن الــكالم فقــط واملميــز فيــه
غــر مذكــور ويــأيت غالبــا بعــد فعــل الزم أو صفــة مشــبهه أو
اسم تفضيل أو فعل تعجب أو أفعال املدح والذم ،وبعد
“كــم االســتفهامية”
التدريبات :يف كتب تعليم العربية للناطقني بغريها
يف الجامعة اإلسالمية يف ماليزيا
أُتبــع عــرض أســلوب التمييــز يف كتــب تعليــم العربيــة
للناطقــن بغريهــا يف الجامعــة اإلســامية يف ماليزيــا بثالثــة
تدريبــات ،اثنــن منهــا يف مســتوى التحليــل ،األول»:
عــن متييــز الــذات ،و متييــز النســبة « ،و»اســتخرج مــن
النــص» ،والثالــث يف مســتوى الرتكيــب « ضــع كل كلمــة
مــن الكلــات اآلتيــة متييــزا لجمــل مــن عنــدك «.
كتب العيّنة التي مل ت ُفرد درسا مستقال للتمييز:
كتاب المؤتمر ()1

 -1التمييــز يف كتــب تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا
يف جامعــة آل البيــت «:20ويتكــون منهــاج آل البيــت مــن
مثانيــة كتــب ،تعالــج خمســة مســتوياتُ ،عــرض أســلوب
التمييــز يف الجزأيــن الرا بــع  21والخا مــس  22يف الوحــدة
التاســعة مــن الجــزء الرابــع ،ضمــن التدريبــات اللغويــة،
وذلــك مــن خــال أربعــة أمثلــة مصنوعــة ،كلهــا متثــل التمييــز
امللفــوظ ،مــن وزن ومســاحة وكيــل وعــدد ،وهــي متثــل
األمناط اآلتية يف الدراســة اإلحصائية ()15 ،22 ،32 ،24
دون أن يوضــح للطالــب تعريــف التمييــز ،،أو أنواعــه مــن
حيــث امللفــوظ وامللحــوظ.
ثــم عــرض للتمييــز ثانيــة يف الوحــدة الســابعة مــن الجــزء
الخامــس ،وذلــك مــن خــال ثالثــة أمثلــة مصنوعــة مثــل
أحدهــا ميثــل منــط التمييــز بعــد ألفــاظ العقــود ،والثــاين
ميثــل التمييــز بعــد اســم التفضيــل ،والثالــث متييــز محــول
عن فاعل .وهي تقابل األرقام اآلتية يف الدراسة اإلحصائية
(.)18,39,37
ـن للطالــب معنــى التمييــز؛ بأنــه مــا فرس الغموض
ثــم بـ ّ
يف الجملــة ،ثــم ذكــر أن التمييــز املفــرد ،يكــون يف تفســر
املســاحات واملوازيــن واملكاييــل واألعــداد ،ولكــن األعــداد
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هــي األكــر شــيوعاً.
التدريبات يف كتب تعليم العربية للناطقني بغريها يف
جامعة آل البيت :تك ّونت يف الجزء الرابع من تدريبني ،كليهام
يف مستوى الرتكيب ،أحدهام»:ضع متييزا مناسبا يف الفراغ
يف الجمل اآلتية « والثاين «اذكر أربع جمل عىل كل نوع من
أنواع التمييز « ،أما يف الجزء الخامس فقد تك ّونت من ثالثة
تدريبــات ،األول يف مســتوى الرتكيــب؛ وذلــك بإكــال كلمــة
التمييــز الناقصــة يف ســت جمل.والتدريــب الثــاين كان يف
مستوى التحليل ،وذلك باستخراج أسلوب التمييز من النص
الرئيــس يف الوحــدة الســابعة وهــو بعنــوان «هجــرة األدمغــة»،
مأخــوذ مــن مجلــة العــريب \العــدد ،116تأليــف إليــاس زيــن،
مثــرا ً إىل  5فقــرات فيــه ،علـاً بأنــه مكــون مــن ســت فقــرات،
وعنــد مراجعتــي للنــص ،مل أعــر فيــه عــى أي جملــة فيهــا
متييــز ،وهــذا يــدل عــى أن واضــع املنهــاج ينطلــق مــن نظريــة
يف ذهنــه ،تقــي بأهميــة اســتخراج األمنــاط مــن النصــوص،
بيد أنه يفتقد إىل التخطيط واألعداد ،إذ كان ينبغي أن يختار
النص بعناية ،بحيث يتضمن وجود أمناط التمييز ولو بنسبة
معقولــة ،والغريــب أن املؤلــف عندمــا وثــق النــص ،ذكــر بــن
قوســن (بتــرف) ،وال أدري مــا قيمــة التــرف إن مل يـ ِ
ـأت
النص متناســباً مع التدريبات التي تليه؟
أمــا التدريــب الثالــث ،فقــد كان كلــه تدريبـاً عــى منــط
متييــز األعــداد ،وذلــك باســتبدال األعــداد بألفــاظ مــع ضبط
العــدد واملعــدود مغـ ّـرا ً بالشــكل مــا يلــزم.
23
التمييز يف كتاب “الكتاب يف تعلّم العربية” - -2 -
يتك ـ ّون الكتــاب ،مــن ثالثــة أجــزاء ،وهــو معتمــد يف
الجامعات الربيطانية ،ويستفاد منه أيضا يف مراكزالتعليم
الخاص “غري الحكومي” يف األردنُ ،عرض أسلوب التمييز
يف الجــزء الثــاين ،ضمــن التدريبــات التابعــة لــدرس بعنــوان
“النصــف الثــاين” مأخــوذ مــن مجلــة الوطــن العــريب ،العــدد
 ،234يف 1991/9/27م والكتــاب يوضّ ــح القاعــدة مــن
خــال بيــان تركيــب الجملــة املشــتملة عــى التمييــز باللغــة
اإلنجليز يــة ،مســتخدما املصطلحــات الخا صــة بالتمييــز
باللغة العربية بني قوســن ،ضمن ســياق اللغة اإلنجليزية،
مؤكــدا عــى أن التمييــز يــأيت غالبــا يف ســياق اإلجابــة عــن
كــم االســتفهامية ،نحــو :كــم أســبوعا يف الســنة امليالديــة؟،
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ويف ســياق األعــداد مــن “ ،”99-11ث ـ ّم ذكــر أمثلــة بالعربيــة
ومــا يقابلهــا باإلنجليزيــة ،وهــي:
1 .1القاهرة أكرث ازدحاما من دمشق
2 .2وليد أكرث إخوته حبا للرياضة
3 .3ما هي أكرب دولة عربية إنتاجا للبرتول ؟
وعليــه فــإن الجمــل التــي ذكرهــا تقابــل يف الدراســة
اإلحصائيــة األمنــاط “ ،”16 ،40 ،39 ،53وال يخفــى أنــه ركّــز
فيهــا عــى أســلوب التمييــز الــذي يــأيت لغــرض املقارنــة،
باســتخدام صيغــة “أفعــل” ،ســواء أكان ذلــك يف ســياق
إثبــات أم اســتفهام ،يبــدو ذلــك مــن إيــراد الكتــاب ملزيــد
مــن األمثلــة نحــو:
“ هــل أختــك أ كــر منــك ُعمــرا ؟” “ ،هــو أحســنهم
أخالقــا” “ ،هــو أصغرنــا عمــرا”
التدريبــات يف كتــاب “الكتــاب يف تعلّــم العربيــة”
جــاءت يف ثالثــة تدريبــات ،كلهــا يف مســتوى الرتكيــب،
مثــال :قارنــوا بــن أشــخاص أو أشــياء مســتخدمني
التمييــز للتعبــر عــن وجــه املقارنــة كــا يف املثــال
*االنتشــار :اللغــة العربيــة أكــر مــن اللغــة الفارســية
انتشــارا
1 .1التقدم
2 .2االستخدام يف كتابة األبحاث
وال يخفــى أن الكتــاب وضــع أمنوذ جــا محلــوال لــكل
تدريب ،وأن الجمل املك ّونة للتدريب من ذاك الذي
يثــر اهتــام املتعلــم
24
3 .3التمييز يف منهاج جامعة “أم القرى” 3
يتكــون مــن أربعــة أجــزاء ،مل يُعــرض أســلوب التمييــز
مســتقال ،ولكنــه جــاء متطلبــا مــن متطلبــات فهــم القواعــد
الخاصة ب “املركب العددي” يف الجزء الثالث،
النحوية
ّ
نصهــا (متييــز
إذ انتهــى الكتــاب إىل اســتخالص قاعــدة ّ
“املركــب العــددي” مفــرد منصــوب) .وعليــه فــإن األمثلــة
املذكــورة ،تقابــل األمنــاط “”52 ،51 ،16 ،17 ،15
التدريبات يف منهاج جامعة “أم القرى”  :أتبع الكتاب
درس “املركــب العــددي” ،بعــرة تدريبــات ،وكان آخرهــا
تدريبا مبارشا عىل متييز املركب العددي ،وهو يف مستوى
الرتكيــب “ضــع التمييــز املناســب مــكان النقــط مــا يــي”

اجذومنأ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت بتك نم ةنِّيع يف زييمتلا بولسأ ةيبرعلا ميلعت ريوطت يف ةثيدحلا تايناسللا فيظوت

 -1نجح يف املستوى املتقدم الثاين اثنان وخمسون
التمييز يف كتاب “أهال وسهال”4يتكــون مــن جزأيــن ،25مل يُعــرض فيــه أســلوب التمييــز
مســتقال ،ولكنــه ورد َع َرضــا ضمــن التدريبــات عــى العــدد،
سوا ًء أكان الرتكيب اسميا أم فعليا ،نحو“ :عمر عيل ()13
عامــا ،و “التقيــت ب ( )12مديــر ًة  ،و عنــدي ثالثــون كتابــا.
وكذلــك َع ـ َرض لــه بعــد اســم التفضيــل ،وذلــك نحــو:
“اليــوم أكــر مطــرا مــن أمــس” ،وهــذه تقابــل األرقــام اآلتيــة يف
الدراســة اإلحصائيــة “”39 ،41 ،17 ،16 ،15
ومل تكــن هنــاك تدريبــات خاصــة بالتمييــز يف هــذا
الكتاب املدريس

الكتــاب
وســأرفق األمنــاط التــي وردت يف كنــب الع ّينــة يف
ملحــق الدراســة.الجدول رقــم ()2
التقويم يف كتب العيّنة :وزعت التدريبات يف كتب
ـن ،أعــرب ،اســتخرج
ـن ،عـ ِّ
الع ّينــة بــن التحليــل مثل(:بـ ِّ
التمييــز )،والرتكيــب مثل(:امــآ الفــراغ ،ك ـ ّون جمــا) ،وفــق
تصنيــف بلــوم « ،وميكــن بيــان عــدد التدريبــات يف الكتــب
ومســتواها ،مقارن ـ ًة بعــدد األمنــاط الــواردة فيهــا مــن خــال
الجــدول اآليت:
مستوى التدريبات

عدد األمناط

عدد التدريبات

جامعة حلب

15

4

1

الجامعة اإلسالمية  /ماليزيا

22

3

2

جامعة آل البيت األردنية

7

3

تحلييل

تركيبي
3
1
3

لكتاب يف تعاّم العربية

6

3

2

3

جامعة أم القرى

5

1

1

1

كتاب “أهال وسهال”

5

التحليل:

بعــد الوقــوف عــى األمنــاط األكــر دورا ن ـاً يف أســلوب
التمييــز ,مــن خــال الدراســة اإلحصائيــة ,والوقــوف عــى
طريقــة عــرض هــذا األســلوب يف عيّنــة مــن كتــب تعليــم
العربيــة للناطقــن بغريهــا  ,ميكــن إبــداء املالحــظ اآلتي ــة:
تراوحــت طريقــة عــرض أســلوب التمييــز فيهــا بــن
الطريقــة االســتقرائية واالســتنباطية ,فقــد عــرض كل مــن
كتــاب الجامعــة اإلســامية يف ماليزيــا ،والكتــاب يف تعلّــم
العربيــة ،األســلوب بالطريقــة االســتقرائية ،وهــي طريقــة
تســعى إىل إدراك الصفــات املؤتلفــة أو املختلفــة بــن
الظواهــر اللغويــة ،متهيــدا ً الســتنباطها ،يف حــن اعتمــد
كتــاب جامعــة حلــب عــى الطريقــة الكليــة (طريقــة النــص).
تلحــظ أن االســتقراء يف كتــب ا العينــة مــا عــدا كتــاب

كتاب المؤتمر ()1

حلــب ،يتكــئ يف مجموعــة أمثلــة املدارســة ,عــى األمثلــة
املصنوعــة ،إذ مل يــأت إال بآيتــن كرميتــن فقــط)يف حــن
ركَّــز كتــاب حلــب عــى الشــواهد غــر املصنوعــة مــن خــال
النــص.
وال شــك أن االســتعانة بأمثلــة الــدرس النحــوي مــن
القرآن الكريم ،أو من الشعر ،أو من األدب املميز الهادف،
أمــر مــن شــأنه أن يصــل الطالــب باللغــة العربيــة ،وصـاً قويـاً
متيناً فتخزن يف ذهنه مناذج رفيعة تكون رافدا ث ّرا ً يســاعد
يف تحقيــق األهــداف التــي تركــز عــى مســتوى الرتكيــب،
فض ـاً عــى أهميتهــا يف تعريفــه عــى منظومــة متميــزة مــن
القيــم األخالقيــة العربيــة اإلســامية.
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 -3ـجـاء عــرض أســلوب التمييــز ســوا ًء أكان بالطريقــة
االســتقرائية أم بالطريقــة االســتنباطية ,مقدم ـاً متيــز الــذات
(املفرد) عىل متيز النسبة (الجملة) ،يف حني أن الدراسة
اإلحصائيــة التــي تســلمنا إىل تحديــد خيــوط النســيج الــذي
يؤلــف العربيــة األوىل التــي ســعى النحــو إىل وضعهــا يف
بــادئ األمــر ،تشــر إىل أن متييــز النســبة بأنواعــه هــو األكــر
شــيوعاً ،وذلــك بأنواعــه املختلفــة ،وال ســيام مــا جــاء فيــه
التمييــز محــوالً عــن مفعــول بــه ,وهــو النمــط الــذي يحمــل
رقــم  ،38إذ جــاءت نســبته  %21 ،1أو عــن مبتــدأ خــرة
اســم تفضيــل ,وهــو النمــط الــذي يحمــل الرقــم  ،39ونســبته
العامــة  ،20 ،1أو عــن فاعــل وهــو يحمــل رقــم  37نســبته ،4
 %10أما التمييز املفرد ،فقد جاء دورانه محدودا ً ،وذلك
يف النمــط الــذي يحمــل رقــم  ،15إذ جــاء التمييّــز عــددا ً مــا
بــن ( ،)19-11وكانــت نســبتة  .% 1 ،4وهــذا يشــر إىل
أن الخطــوة األوىل للتغيــر يف عــرض هــذا األســلوب ،أن
يبــدأ بنتائــج الدراســة اإلحصائيــة خطــو ًة أوىل عــى طريقــة
إحيــاء الغايــة التعليميــة مــن النحــو ،ونلحــظ أن كتــاب حلــب
عــرض األســلوب عــن طريــق النــص ،و مــا يالحــظ أن متييــز
النســبة تقدم عىل متييز الذات يف النص املدروس ،بيد
أن الكتــاب ،بــدأ بــرح متييــز الــذات أوالً ،يف حــن ص ّنــف
كتــاب الجامعــة اإلســامية يف ماليزيــا األمثلــة الــواردة يف
مجموعتــن متوازيتــن « أ « متييــز الــذات « ،ب « متييــز
النسبة ،مام يلفت نظر الطالب إىل أن النوعني عىل قدر
واحــد مــن األهميــة.
قصت املناهـج املدروسة يف تدريب الطالب
-4
ّ ّ
عىل الكشف عن األمناط اللغوية يف أسلوب التمييز ،وال
بــأس يك يتحقــق هــذا األمــر مــن االنتفــاع مبناهــج التحليــل
املعارصة وال سيام منهج التحليل إىل املؤلّفات املبارشة،
وهــو مــا ُعــرف بImmediate Constituent 26
 , Analysisوهــو منهــج يقــوم عــى تحليــل الجملــة عــى
أنهــا مكونــة مــن طبقــات ,بعضهــا أكــر مــن بعــض ,إىل أن
يتــم تحليلهــا إىل عنارصهــا األوليــة ,مــن الكلــات وحتــى
املورفيــات, 27وكذلــك املنهــج التوليــدي التحو يــي
الــذي ينظــر إىل الظاهــرة اللغويــة ،يف محاورهــا الثالثــة،
املحــور النحــوي  ،syntaxو هــو الــذي يــدرس العالقــات
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يف الجملــة ،و املحــور الــداليل  ،semanticsو هــو الــذي
يُعنــى بدراســة الروابــط بــن الرمــوز اللغويــة و األشــياء التــي
تــدل عليهــا ،و املحــور التــداويل ،pragmaticsو يُعنــى
بالنظــر فيــا ينتظــم املوقــف الكالمــي مــن عنــارص املرســل،
و املســتقبل ،و املوضــوع ،و هــو ما ُعــرف بســياق الحــال
 context of situationعند فريث ( ،)firthو ذلك يف
إطــار التطــورات األخــرة للنظــرة الوظيفيــة fuctionalisim
يف دراســة اللغــة.28
و املقصــود بالجملــة النــواة :الحــد األدىن مــن الــكالم
يحس ـ ُن الســكوت عليــه ،و هــي إمــا أن
الــذي يعطــي معنـ ًـى ُ
تكــون اســمية و بؤرتهــا املبتــدأ ،و إمــا أن تكــون فعليــة و بؤرتهــا
الفعــل ،29و عــى هــذا فهــي جملــة بســيطة  simpleغــر
مركبــة ،مثبتــة  affirmativeغــر منفيــة ،مبنيــة للمعلــوم
 activeال للمجهول ،تقريرية  determinateال إنشائية ،و
قد يطرأ عىل الجملة النواة عنارص تحويل كالزيادة و الحذف
و التقديــم ،و التأخــر ،و التضييــق ،و اإلحــال ،و التنغيــم،
تكسب الجملة دالالت جديدة ،علامً بأن املفعول به ليس
ُ
من الزيادة ،ألنه ليس فضلة ،إذ هو مام يقتضيه وجود فعلٍ
ٍ
متعد يف الجملة ،و ال يجوز النظر إىل الفعل الالزم عىل أنه

األصل ،و أن الفرع املتعدي فرع ،إذ إ ّن الجملة ذات الفعل
املتعــدي ال تكتمــل داللتهــا إال باملفعــول بــه و إن تعــدد.
و ميكــن أن تُســهم نظريــة القوالــب يف إلقــاء الضــوء
عــى هــذا األســلوب ،و هــي نظريــة مؤسســها Kenneth
 ،Pikeتنظــر إىل الجملــة (قالــب) و أن كل كلمــة فيهــا البــد
أن تشــغل أربــع خانــات:1
الرتبــة  ،slotالتــي تشــغلها الكلمــة يف الرتكيــب ،فقــد
تشغل حيز االبتداء  ،subjectأو حيز الخرب ،predicate
أو حيز الفضلة .adjunct
الــدور  ،roleو هــو الوظيفــة الناجمــة عــن إشــغال حيــز
الســابق.
الصنــف  ،classو ذلــك كأن يكــون املبتــدأ اس ـاً
رصيح ـاً أو ضمــرا ً أو اســم إشــارة.
التامســك  ،cones ionو هــو محصلــة وقــوع الكلمــة
يف الخانــات الســابقة.
وعــى هــذا ميكــن ان يحلــل الطالــب جملــة “زرعــت ُ

اجذومنأ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت بتك نم ةنِّيع يف زييمتلا بولسأ ةيبرعلا ميلعت ريوطت يف ةثيدحلا تايناسللا فيظوت

دومن ـاً زيتون ـاً” بإرشــاده إىل جملتهــا النــواة :وهي(:زرعــت
دومن ـاً) مكونــة مــن :فعــل  +فاعــل  +مفعــول بــه  ,ثــم جــرى
تحويــل عــى الجملــة بالزيــادة ,والزيــادة  Additionعنــر
من عنارص التحويل ،ميكن أن يعرب عنه باملعادلة الرياضية
اآلتيــة:
أي أن أ تتحــول إىل أ+ب ،بحيــث أ غــر متضمنــة يف
ب ,وقــد كانــت الزيــادة بزيــادة مورفيــم إلزالــة اللبــس عــن
املفــردة الســابقة ،عل ـاً بــأن املورفيــم هــو “أصغــر وحــدة
ـت دومن ـاً زيتون ـاً.
ذات معنــى”  , 30فأصبحــت الجملــة زرعـ ُ
و النواة لجملة “عندي دون ٌم أرضا” هي “عندي دونم”
ثــم جــرى تحويــل بزيــادة اســم نكــرة يزيــل اإلبهــام عــن كلمــة
دونــم ،فأصبحــت الجملــة “عنــدي دونــم أرضــا”.
فالتمييــز هنــا جــاء متمـاً للجملــة ،مميــزا ً للمفــرد الــذي
يســبقه ,ســوا ًء أكان يف منــط فعــي ,كــا هــو يف املثــال
األول ,أم يف منــط اســمي كــا هــو يف املثــال الثــاين.
وعليــه فقــد أصبــح لــدى الطالــب تصــور عــن مكونــات
الجملــة الرئيســية ,ســوا ًء أكانــت الجملــة اســمية أم فعليــة,
وأصبــح لديــه تصــور أيض ـاً ,عــن أن زيــادة االســم النكــرة أفــاد
إزالــة اإلبهــام عــن املفــرد الــذي قبلــه ,مــا جمــع بــن املبنــى
واملعنى يف آن واحد ,وهذا مام يتيح إمكانية الوصول إىل
طــرح ســؤال عــن العنــر اآلخــر الــذي ميكــن إن يســتبدل بــه
هــذا االســم ,ويعطــي الداللــة ذاتهــا ,عــى ســبيل اإلحــال
 , Replacementواإلحــال عنــر مــن عنــارص التحويــل
يف الجملــة ,عندئـ ٍـذ ســنجد أنــه ميكــن وضــع (مــن زيتــون)
بــدالً مــن (زيتون ـاً)  ,فتصبــح الجملــة( :زرعــت دومن ـاً مــن
ـت دون ـ َم زيتــون) ,وكذلــك ميكــن زيــادة
زيتــون) أو (زرعـ ُ
“أرضـاً”  ,أو “مــن ارض” أو “دونــم أرض” عــى جملــة عنــدي
دونــم إلفــادة معنــى التمييــز كــا هــو موضــح بالرســم التــايل:
زرعت
ُ

رسم رقم ()1

دومناً

زيتوناً

دومناً

من زيتون

دون َم

زيتون

كتاب المؤتمر ()1

عندي

دون ٌم

أرضاً

دون ٌم

من أرض

دون ُم

ٍ
أرض

رسم رقم ()2
وعــى هــذا فــأن الطالــب ميكــن أن يربــط بــن هــذه
األمنــاط مــن حيــث الرتكيــب ،ومــن حيــث الداللــة ،وهــذا
بــا شــك يخــرج الطالــب مــن دائــرة النظــر الجــزيئ واملعالجــة
الجزئية لألسلوب إىل دائرة النظر الكيل واملعالجة الكلية،
وبذلك ال يكون ه ُّم املعلم فقط أن يكسب الطالب مجرد
النظــر يف تقليــب الحــركات األعرابيــة للكلمــة الواحــدة ،بــل
يصبح بوسعه أن يدقق يف أرسار الجملة ،وطريقة تركيبها،
وبنــاء عالقــات بــن الجمــل املختلفــة لتشــكل يف مجملهــا
إطارا ً عاماً  ,وهذا يســاعد يف إكســاب الطالب قدرا ً عالياً
من الكفاية اللغوية ,وهي املعرفة بقواعد اللغة التي تتيح
للفــرد إنتــاج الجمــل مــع القــدرة عــى فهمهــا .31
وإن مل يكــن األمــر كذلــك مــن حيــث الحــرص عــى فهــم
املعنــى ,فــإن األمــر يشــبه مــن يصــف طريقــة صنــع الســفن
مــن غــر إشــارة إىل البحــر ,بحســب تعبــر أحــد اللغويــن
املعارصيــن.32

وميكــن بيــان متاســك الجملــة ذات النــواة الفعليــة بأمناطهــا
الثالثــة ,عــى النحــو اآليت:
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عنــر مــن عنــارص التحويــل ،ويُعــر عنــه باملعادلــة الرياضية
اآلتيــة:

وقــد وقــف اللغو يــون العــرب القد مــاء عنــد دال لــة
التقديم والتأخري يف الجملة ،فذكر سيبويه عن العرب أنهم
“إمنــا يقدمــون الــذي بيانــه أهــم لهــم ،وهــم ببيانــه أعنــى ،وإن
كانــا جميعـاً ي َهامنهــم”  1وعــى هــذا يكــون متاســك الجملــة:

وميكــن بيــان متاســك الجملــة ذات النــواة االســمية عــى
النحــو اآليت:

ـت دومنـاً « بــأن الجملــة
وميكــن تحليــل الجملــة «زيتونـاً زرعـ ً
ـت دومنـاً» وهــي مكونــة مــن :فع ــل  +فاع ــل +
النــواة « زرعـ ُ
ـت دونـامً زيتوناً.
م .به  ,ثم بالزيادة أصبحت الجملة - :زرع ً
وقـد أفـادت الزيـادة داللة إزالة اللبـس عن املفعـول بة
« دون ـاً « وهو ما ُع ــرف عن ــد اللغويي ــن بـ « التمي ــز «  ,ولّام
كان املتكلــم مهت ـاً بإب ــراز دالل ــة التمي ــز ،فق ــد قـ َّدم ـ ُه عــى
مك ــونات الجمل ــة الرئيسي ــة ،والتغيــر يف ترتي ــب مكونــات
الجملــة (التقديــم والتأخــر )Rearrangement Rules
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وميكــن تحليــل قولــه تعــاىل « اشــتعل الــرأس شــيباً «
 ,منوذج ـاً لتمييــز النســبة عــى أن الجملــة النــواة « اشــتعل
ـب «,ثم أراد القائل تخصيص الشيب فجعله مضافاً
الشي ُ
ـيب
إىل املضــاف إليــه فأصبحــت الجملــة (اشــتعل شـ ُ
الــرأس) ِ ,فعــل  +فاعــل  +مضــاف إليــه.
34

ثــم جــرى تحويــل بجعــل املضــاف إليــه يف خانــة (الفاعــل),
وجعلــه كذلــك يف داللــة جديــدة مزيـاً اللبــس الواقــع عــى
ـرأس شــيباً”
كلمــة” الــرأس “ ،وأصبــح الرتكيــب” اشــتعل الـ ُ
وميكــن مالحظــة متاســك الجملــة عــى النحــو اآليت:
وقــد نفــذ عبــد القاهــر الجرجــاين مــن خــال مالحظتــه
لرتتيــب الجملــة ,إىل إدراك البنيــة العميقــة لهــا (األصــل)

اجذومنأ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت بتك نم ةنِّيع يف زييمتلا بولسأ ةيبرعلا ميلعت ريوطت يف ةثيدحلا تايناسللا فيظوت

ولحــظ مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن أثــر يف الداللــة ،فقــال« :
فإنه لو كان اللفظ « واشــتعل شــيب الرأس « أو « واشــتعل
الشيب يف الرأس « عىل األصل مل يُفد ما أفاده األول من
معــاين الشــيب الــذي يفيــد الشــمول والشــيوع ،واالســتقرار،
حتــى مل يبــق يشء مــن ســواده « 35ومــن هنــا فقــد حــث
الجرجــاين عــى العنايــة بظاهــرة « التقديــم والتأخــر « وأخــذ
عىل بعضهم عدم االهتامم بهذه الظاهرة كام يجب ,بقولة:
« وقــد وقــع يف ظنــون النــاس أنــه يكفــي أن يقــال -:إنــه ق ـدّم
للعناية ،وألن ذكره أهم ،من غري أن يذكر ،من أين كانت تلك
ص ُغـ َر أمــر التقديــم
العنايــة ومل كان أهــم ،ولتخيلهــم ذلــك قــد ً
والتأخري يف نفوسهم ،وهونوا الخطب فيه ،حتى أنك لرتى
أكرثهــم يــرى تتبعــه والنظــر فيــه رضبـاً مــن التكلــف ،ومل تــر ظنـاً
أزرى عــى صاحبــة مــن هــذا وشــبهه»  ,وعــى هــذا فإننــا
نكــون قــد وظفنــا جهــود اللغويــن العــرب القدامــى ،وكذلــك
اللســانيات املعــارصة يف مســاعدة الطالــب عــى الوقــوف
عــى الرتكيــب اللغــوي ,مبــا يضمــن بيــان الداللــة املطلوبــة
فضـاً عــى تحصيــل الطالــب تحصيـاً مؤصـاً.
 -5ال شــك أن األمنــاط جــاءت يف كتــاب الجامعــة
اإلسالمية يف ماليزيا أكرث عددا ً (22منطاً) ،وهذا يعود إىل
اســتقصاء نوعــي التمييــز املفــرد والنســبة ،ثـ ّم كتــاب حلــب
( )15منطــا ،وهــذا يعــود إىل اســتعامل « طريقــة النــص
« ،التــي اتبعهــا الكتــاب ،إذ بــدأ يقلّــب للطالــب الوجــوه
املحتملــة لألمثلــة الــواردة ،أمــا املناهــج األخــرى فقــد تــراوح
فيهــا عــدد القواعــد مــن ســتة يف منهــاج آل البيــت  ,إىل
خمســة أمنــاط فيــكل مــن منهــاج أم القــرى ,والكتــاب يف
تعليــم العربيــة ،ونلحــظ أن أقلهــا احتفــاالً بعــدد القواعــد
الواردة هو كتاب « أهال وســهال « ،إذ مل يرد فيه األســلوب
درســا مســتقال ،ســوى مــا ورد يف درس العــدد مبــا يســاوي
خمســة أمنــاط ،وال يخفــى أن نظريــات الســياق اللغــوي،
وهــي وســيلة لتعليــم التَّ كيــب اللُّغــوي أو القاعــدة ،تــرى أنــه
ال ينبغي الحديث حول اللغة قبل أن نعرِف كيف نتحدَّث
بهــا ،وهــي تُنــادي بــأن يتعلَّــم املبتــدئ القواعــد عــن طريــق
الس ـيْطرة عــى الجمــل األساس ـيَّة واس ـ ِتخْدامها وظيفيًّــا،
َّ
ولعـ َّـل هــذا يذكِّرنــا بــأ َّن الَّــذي يتعلَّــم لغتــه األ َّم يتعلَّمهــا هكذا
قبــل أن يدخــل املدرســة ،إنَّــه مل يجلــس يف ركــن منع ـزِل
كتاب المؤتمر ()1

ليحفــظ قواعــد اللغــة ،ولك َّنــه خــرج إىل املجتمــع ول ِعــب
مــع األصدقــاء وأقرانــه وخالـ َ
والصغــار وتعلَّــم منهــم
ط ال ِكبــار
ِّ
وعلَّمهم؛ ومن ثم عليْنا أن نتيح نفس الفرصة ملتعلّم اللغة
األجنبيَّة ليك يسيْ ِطر عىل التَّ اكيب والجمل األساسيَّة أ َّوالً،
ثــم ننت ِقــل بــه بعــد ذلــك إىل تقْديــم القواعــد يف صورتِهــا
الوصف َّية[36وعــى ذلــك فإنَّــه مــن خــال مالحظــة اللّغــة
وتقليدهــا يف املواقــف الحقيقيــة ،يســتطيع الــدارس أن
يســيطر عــى القواعــد ،عــن طريــق االســتنتاج ،ودون الحاجــة
إىل معرفــة واعيــة تفصيليــة يف شــكل قواعــد نحــو37؛ وبنــاء
عليــه نســتطيع القــول بــأ َّن الــدروس النحويَّــة يَجــب تنســيقُها
يف سياقات لغوية ،لها عالقة مبارشة بِحياة الطلبة ،وهذا
يفتــح مجــال املامرســة والتَّطبيــق بشــكل واســع أمامهــم.
 -6تفاوتــت كتــب العينــة يف توجيــه الطالــب اىل
اإلعراب ,يف قالبه املعروف فكتاب « العربية لغري أبنائها،
ق ـدَّم ثالثــة منــاذج معربــة ألمنــاط للتمييــز ،وذلــك بإعــراب
ل
س ـ ٌع َوتِ ْ
اآليــة الكرميــة « إِ َّن َه ـذَا أَ ِخــي لَ ـ ُه تِ ْ
س ـ ُعو َن نَ ْع َج ـ ًة َو ِ َ
نَ ْع َجـ ٌة َو ِ
احـ َد ٌة فَ َقـ َ
ـاب « ,38قبــل
ف ال ِْخطَـ ِ
ن ِ
ـال أَكْ ِفلْ ِني َهــا َو َعـ َّز ِ
أن يكلفــه بإعــراب شــواهد أخــرى ،أمــا كتــاب « أم القــرى «،
وكذلــك منهــج ماليزبــا  ,فلــم يــأت عــى أي تفصيــل يذكــر
إلمــكان إضافــة التمييــز إىل املميــز( ,اشــريت ُم ـ َّد قمــح)
مثـاً,ومل مييــز بــن داللــة التمييــز يف املعنــى وبــن مصطلح
التمييز مصطلحاً نحوياً ,فهو من حيث املصطلح النحوي
جــاء منصوبـاً ,وهــو يبحــث عنــد اللغويــن مــن املنصوبــات,
أمــا مــن حيــث إمكانيــة تقليــب الرتكيــب عــى أمنــاط أخــرى
كظهــور حــرف الجــر (مــن) ,نحــو اشــريت « ُمــدا ً مــن قمــح»,
أو باإلضافــة نحــو« :اشــريت مـ َّد قمــح» ,فهــو يحمــل داللــة
التمييــز ,ولكنــه ال يُعــرب عنــده النحــاة متييــزا ً ,ولنفــرض جدالً
أن هذه الكتب مل تقصد الرتكيز عىل داللة التمييز  ,فهي
مل تــأت عــى ذكــر آليــة إلعــراب التمييــز.
وقد كان األصل أن تتوقف الكتب عند تقليب الصور
املمكنــة للتعبــر ،وال يخفــى مــا لهــذا مــن أثــر يف بيــان غنــى
العربيــة ،فضــا عــن إكســاب الطالــب قــدرة عــى تحليــل
للمعنــى  ,وعــى فهــم الوظيفــة اللغويــة للكلمــة املعربــة،
فقــد قــال ابــن جنــي يف تعريــف األعــراب بأنــة « اإلبانــة عــن
املعــاين باأللفــاظ « ،39وال ســيام أن أســلوب التمييــز مــن
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النحــو األســايس الــذي ينبغــي أن يعرفــه الطالــب فيــؤدي
إىل ضبــط الــكالم وص َّحــة النطــق والكتابــة ،وفــق دراســة قــام
بهــا محمــود أحمــد الســيد للحصــول عــى درجــة الدكتــوراه
الَّتي كانت تحت موضوع« :أسس اختيار القواعد النحويَّة
توصــل
يف منهــج تعليــم اللغــة باملرحلــة اإلعداديــة» ،ولقــد َّ
البا حــث إىل وا حـ ٍـد وعرشيــن موضو ًعــا أسا س ـ ًّيا وهــي:
املضــارع وأحوا لــه ،والفاعــل ونائــب الفاعــل ،واملبتــدأ
والخــر ،وإ َّن وأخواتهــا ،وكان وأخواتهــا ،واملفعــول بــه،
واملفعــول فيــه ،والحــال واالســتثناء والتَّمييــز ،واملجــرور
بالحــروف واملضــاف إليْــه ،وحــروف الجــر وحــروف العطْــف،
وحــروف النصــب وحــروف الجــزم ،وأســاء االســتفهام،
واإلفــراد والتَّثنيــة والجمــع ،واألســاء الخمســة وال َّنعــت.،40.
 -7تفــاوت الرتكيــز عــى التمييــز الواقــع يف ســياق
العــدد ،فمــن الكتــب مــا عــرض متييــز العــدد نوعــا مــن أنــواع
التمييــز ،مثــل كتــاب حلــب ،وماليزيــا ،ومنهــا مــا اعتنــى بــه
حتــى عـدّه التمييــز كلــه ،فلــم يعــرض لألنــواع األخــرى وذلــك
نحــو كتــاب أم القــرى ،وأهــا وســهال ،و كان ميكــن أن يطــرح
العــدد مــن خــال مشــهد حــواري تعالــج مــن خاللــه أمنــاط
التمييــز الــذي يكــون فيهــا املميــز عــددا ً ،ثــم يوضــح للطالــب
أن هنــاك أمناطـاً أخــرى للعــدد ،لكــن التمييــز فيهــا مل يكــن
منصوب ـاً ،و أنــه ســوف يعــرض عنــد عــرض أســلوب العــدد.
جــاءت التدريبــات يف املنا هــج متنوعــة “ كـ ّـاً” و
“كيفا”ً ،ولكنها قليلة العدد بالنسبة لعدد األمناط الواردة،
فضــا عــن أن فقــرات التدريــب الواحــد قليلــة جــدا ً بــن
الفقرتــن والثــاث وهــي يف مجملهــا تنوعــت بــن التحليــل
والرتكيب ،ولكن بطريقة غرب مدروسة ،وكان ينبغي أن تكون
كذلــك  ,41فقــد جــاءت يف منهــاج حلــب أربعــة ،ثالثــة منهــا
يف مســتوى الرتكيــب ،وواحــد يف مســتوى التحليــل ،وكان
ينبغــي أن تحــاول قيــاس قــدرة الطالــب عــى اســتيعاب مــا
قُ ـدِّم لــه مــن مفاهيــم وقواعــد ,وأن يــأيت بناؤهــا تصاعدي ـاً
وفــق تصنيــف (بلــوم) ,إذ تــأيت التدريبــات األوىل لقيــاس
مســتوى الطا لــب يف معرفــة املفاهيــم األسا ســية يف
األســلوب ,كأن مييــز بــن متييــز الــذات ,ومتييــز النســبة,
ثــم يرتقــي بــه إىل قيــاس قدرتــه عــى ضبــط الكلــات التــي
تحتها خط ,وال شك أن الشكل الصحيح للنص ,خري دليل
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عــى كفايــة املعرفــة ,وتحقيــق أصــل الغايــة مــن درس النحــو
 42ثــم قــد تنتهــي التدريبــات بنشــاط يُطلــب فيــه تصميــم
عــرض يقــدم فيــه الطالــب درس العــدد لزمالئــه .وحبــذا لــو
جــاءت التدريبــات تقيــس قــدرة الطالــب عــى الرتكيــب يف
مواقــف وظيفيــة,كأن يُطلــب مــن الطالــب ،أن يُعــد رســالة
إىل أحــد أصدقائــه يخــره فيهــا عــن مدينتــه ,ومســاحة منزلــه
 ,وأرضــه الزراعيــة وكميــة محاصيلهــا مــن الحبــوب والفاكهــة،
وذلــك باســتخدام املكاييــل واملوازيــن وأشــباهها ،أو أن
يكتــب مقــاالً يصــف فيــه مشــاهدته ألحــد الحقــول القريبــة
يف بلده ،و من ث َّم يبني التمييز و املميز و يذكر نوعه .كام
ميكن مساعدة الطالب من خالل التدريبات عىل االتصال
بالرتاث العريب يف مصدر من مصادره ,التي من شانها أن
تهيئ له منظومة لغويه وخلقية ,ذلك بتكليفه بأن يستخرج
التمييــز مــن قصيــدة املتنبــي (عــى قــدر أهــل العــزم) مثــا،
 -8مل تربط املناهج بني الصفات املؤتلفة واملختلفة
لــكل مــن أســلويب الحــال والتمييــز  ,وهــا مــن املنصوبــات
التــي مــا يــزال الطلبــة يتعــرون فيهــا  ,ورمبــا عــاد ذلــك إىل
أنه مل يستقم لهم تحصيل القواعد األساسية لكل أسلوب
ن َع ْر ِ
ضــه عليهــم ,فض ـاً عــى عــدم اســترشاف صــورة
حـ َ
عامــة للمنصوبــات ,وال ســيام الــذي يأتلــف منهــا يف بعــض
الصفــات ,فلــم تــأت عــى ذلــك ,ولعــل يف اإلفــادة مــن
املناهــج اللســانية املعارصة.مــا مي ِّكــن الطالــب مــن معرفــة
الجملة النواة ,وما ميكن أن يطرأ عليها من عنارص تحويل,
وفق ـاً للــدالالت املطلوبــة فيقــف الطالــب عــى إدراك أنــه
بوســع املســتعمل اللغــوي أن يؤلــف جم ـاً ال حــر لهــا
بــدالالت متنوعــة ,فــإن كانــت الداللــة املطلوبــة هــي إزالــة
اللبس عن مفرد أو جملة سابقة أستعمل التمييز ,وإن أراد
أن يصف هيئة االسم املوصوف به استعمل الحال ,وهذا
مــن شــأنه أن يخــرج الطالــب مــن دائــرة النظــر الجــزيئ ,إىل
إطاللــة عامــة ,متكنــه مــن بنــاء عقليــة ذات قــدرة أكــر عــى
تفحص أرسار الجملة ,وطريقة تركيبها وبناء العالقات فيها.
ـت التدريبــات يف املناهــج املدروســة كلّهــا
َ -9خلَـ ْ
مــن منــط يحثهــم عــى اكتشــاف األخطــاء ,إذ ال شــك أن
تدريب الطالب عىل اكتشاف األخطاء وبيان السبب فيها
وتصحيحهــا ,مــن شــانه أن يع ِّمــق معرفــة الطالــب النظريــة,

اجذومنأ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت بتك نم ةنِّيع يف زييمتلا بولسأ ةيبرعلا ميلعت ريوطت يف ةثيدحلا تايناسللا فيظوت

ويســهم يف تكويــن كفايــة قويــة عنــده للتواصــل مــع مــا يقــرأ,
ويدقق فيام يكتب ,.وال شك أن هذا النوع من التدريبات
يأخذ أهمية خاصة من حيث انه يدفع القدرة عىل التفكري
عند الطالب ,بأمناط لغوية صحيحة إذ إن اللغة هي عبارة
عــن تعبــر محكــوم بقواعــد لغويــة.
وعليــه فاألصــل يف التدريبــات ,أن نتــدرج يف طرحهــا
مــن املعرفــة إىل الرتكيــب  ,مــرورا ً باملســتويات املعرفيــة
األخــرى ,كالفهــم واالســتيعاب والتطبيــق ,وذلــك بالرتكيــز
عىل قياس مدى متثُل الطالب للقواعد املحورية (األكرث
دوران ـاً) _ ,وفــق الدراســات اللســانية اإلحصائيــة_ ,التــي
ســبق أن ُعرضــت عليــه يف بنيــة منســجمة نظميــة إعرابيــة
رصفيــة ,يُرجــع فيهــا إىل نصــوص قدميــة وحديثــة موثقــة
عــى هامــش جانبــي مث ـاً ,كــا هــو يف توثيــق املــادة يف
الكتــاب اللبنــاين ,ثــم تــأيت التدريبــات منوعــة ,هادفــة إىل
دفــع القــدرة عــى التفكــر عنــد الطالــب ,وذلــك بالرتكيــز
عــى رصــد األســلوب يف:
1 .1مجموعــة مــن القصائــد املنتقــاة مبفرداتهــا الســهلة
ومبعانيهــا القريبــة  ,مــن الشــعر العــريب قدميــه وحديثــه.
2 .2مجموعة من الطرائف املنتقاة القدمية والحديثة.
3 .3تدريب الطالب عىل اكتشاف األخطاء ,يف مجموعة
الصحف.
من النصوص الواردة يف بعض ُ
الصحــف املحليــة,
4 .4رصــد بعــض املقــاالت مــن بعــض ُ
والنظــر فيــا إن كان يعــرض فيهــا يشء مــن أمنــاط
التمييــز.
5 .5رصــد نــدوة تلفازيــه يف أحــد املوضوعــات الثقافيــة,
والنظــر إن كان يعــرض فيهــا يشء مــن أمنــاط التمييــز.
وال بــأس مــن وضــع الطا لــب يف موا قــف وظيفيــة
حيويــة ,وذلــك يف محاولــة لتدريبــه ,عــى تَ ُّثــل القواعــد
النحويــة التــي طرحــت عليــه يف أســلوب التمييــز ،وذلــك
كأن يقســم املــدرس الطلبــة إىل ثــاث مجموعــات ,يرســم
لــكل منهــا دورا ً معينــا ً,كأن تتــوىل املجموعــة األوىل دور
املزارع ,الذي يقوم بزراعة األرض وتربية املاشية ،والنحل،
وهــو يف املوســم يعــرض نتاجــه مــن هــذا كلّــه يف الســوق
 ,وتتــوىل املجموعــة الثانيــة دور التا جــر ا لــذي يشــري
أصناف ـاً مختلفــة مــن املـُـزارع ,وتتــوىل املجموعــة الثالثــة,
كتاب المؤتمر ()1

دور املوطــن الــذي يشــري مــن التاجــر ،فيصــف مــا اشــرى
حين ـاً ,ويتعجــب مــن غــاء أســعار البضاعــة حين ـاً آخــر .وال
شك أن هذه الطريقة يف التعلم ,تضع الطالب يف موقف
املامرســة املبــارشة ,الــذي يســاعده يف توظيــف القواعــد
يف حــوارات ســليمة للغــة ,يكتســب مــن خاللهــا تعبــرات
جديــدة تضيــف إىل خرباتــه خــرة معنويــة وثقافيــة جديــدة
.،)43وال يخفــى أن هــذا األســلوب ،يســهم يف تحقيقهــدف
املتعلم باكتساب الكفاية التواصلية Communicative
 ،Competence44التي تشتمل عىل الكفايات النحوية،
والخطابيــة ،واالســراتيجية ،واللغويــة االجتامعيــة :فالكفايــة
النحو يــة  ،Grammatical Competenceتعنــي
معرفــة القواعــد اللغويــة التقليديــة ،أمــا الكفايــة الخطابيــة
 Discourse Competenceفتعنــي تناســق النــص
اللغــوي ومتاســكه وسالســته ،وأمــا الكفايــة اإلســراتيجية
 Strategic Competenceفتشــمل االســراتيجيات
اللفظية وغري اللفظية ،التي متكِّن املتحدثني من التواصل
اللغــوي بالرغــم مــن تعرثهــم وضعــف قدرتهــم اللغويــة،
وأمــا الكفا يــة اللغو يــة االجتامعيــة Sociolinguistic
 Competenceفتشــمل منا ســبة املبنــى للمعنــى
والســياق الخطايب.وبذلــك يرتكــز التعليــم عــى درا ســة
الخطــاب وحــدة كليــة مفهومــة ،ال عــى الجمــل وحدهــا ،وال
عــى مكونــات الخطــاب اللغــوي مجــزأً .لــذا فــإن اكتســاب
اللغــة هــو نتــاج إلتقــان الكفايــات الســابقة الذكــر.
 .10نلحــظ أن الكتــب املدروســة ال تعــي رضورة
االســتفادة مــن املناهــج املعــارصة,وال تجتهــد يف اإلفــادة
منهــا ,مــن أجــل تســهيل تعلــم العربيــة عــى الطلبــة ,مبــا
يدفعهــم إىل مامرســة اللغــة مبــا يفيــد تفاهمهــم ,ويحقــق
تواصلهــم تحد ث ـاً وا ســتامعاً وقــراءة وكتا بــة  ,ويجعلهــم
قادريــن عــى خلــق املعرفــة وابتكارهــا ،بــدالً مــن تخزينهــا
واســتظهارها ،ويعودهــم عــى الخيــال العلمــي ,والتفكــر
العميــق والنقــد الســليم يف االســتعامل الوظيفــي ,إذ ال بُـ َد
مــن مامرســة اللغــة بخطــوات مرنــة ,تســاعد الطــاب عــى
الفهــم والتطبيــق واالســتنباط والتحليــل والرتكيــب والتقويــم
مــع االهتــام بــاألدوات والوســائل ,وبذلــك نكــون قــد ســعينا
إىل تحقيــق مــا يستشــف مــن قــول الخليــل بــن أحمــد« :
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ـرب نطق ــت عــى سجيت ــها وطباعهــا ،وعرفــت
« إن الع ـ َ
مواقــع كالمهــا ،وقــام يف عقولهــا عللــه ،وإن مل يُنقــل ذلــك
عنهــا واعتللــت أنــا مبــا عنــدي أنــه عل ـ ُة ملــا عللتــه لــه ،فــإن
أصبت فهو الذي التمســت ،وإن تكن هناك علة ,فمثيل
مثــل رجــلٍ حكيــم دخــل دارا ً محكمــة البنــاء ،عجيبــة النظــم
واألقسام ،وقد صحت عنده حكم ُة بانيها بالخرب الصادق,
أو بالرباهني الواضحة ,والحجج الدامغة ,فكلام وقف هذا
الرجل يف الدار عىل يشء منها قال :إمنا فعل هذا هكذا
لعلة كذا وكذا ...فجائز أن يكون الحكيم الباين للدار فعل
ذلــك للعلــة التــي ذكرهــا هــذا الــذي دخــل الــدار ,وجائــز أن
يكــون فعلــة لغــر ذلــك ..فــإن ســنح لغــري عل ـ ُة ملــا عللتــه
مــن النحــو ،هــي أليــق مــا ذكرتــه باملعلــول فليــأت بهــا« 45

خامتة وتوصية

بعــد املوازنــة بــن النتا ئــج التــي أ ســفرت عنهــا بعــض
الدراســات اإلحصائيــة ,ومــا هــو مســتعمل مــن القواعــد يف
عيّنــة مــن كتــب تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا  ,نخلــص
إىل أنــه:
1 .1ال بـ َّد مــن إتبــاع نتائــج الدراســات الوصفيــة اإلحصائيــة
يف تدريــس النحــو ،فــا زالــت مناهــج تعليــم العربيــة
للناطقــن بغريهــا فضــا عــن تعليمهــا ألبنائهــا بحاجــة
إىل بنية تحتية وصفية إحصائية ،تعرف عىل أساسها
كيــف تقــدم القا عــدة النحو يــة للمتعلمــن بصــورة
مدروســة ال مرتجلــة.
2 .2ال بــد مــن مزيــد مــن التنويــع يف التدريبــات ،فالتنويــع
الحيــوي املــدروس فيــه تحريــك للذهــن ،و بعــد عــن
النمطيــة اململــة ،كــا أن فيــه إثــارة و تشــويقاً ،و يكــون

لهــذا التنويــع أثــره اإليجــايب يف تقويــم اللســان و اليــد،
و هــذا مــا تســعى إليــه الدراســة النحويــة بعامــة.
و تلفــت الدراســة االنتبــاه إىل أن املنهــج الســليم،
ينطلق من اسرتشــاد مؤلفي كتب تعليم العربية للناطقني
بغريهــا فضــا عــن الناطقــن بغريهــا أص ـاً مبــا أســفرت
عنــه النتائــج اإلحصائيــة ،و ليــس العكــس ،عــى أننــا بحاجــة
إىل مزيــد مــن الدراســات اإلحصائيــة التــي تحقــق أغراض ـاً
ترفــد مؤلفــي الكتــب التعليميــة ،مبــا ميكنهــم مــن االهتــام
باألمنــاط األكــر دورانـاَ يف مراحــل الدراســة األوىل ،و عــى
الصيــغ األقــل شــيوعاً يف املراحــل املدرســية املتقدمــة.
أما التوصية :فإن هذه الدراسة تويص ب:
رضورة مراجعــة كتــب تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا
يف ضــوء مــا يجــد مــن دراســات إحصائيــة ،وذلــك حتــى
يتســنى للعــامل العــريب ،أن يلحــق بركــب التقــدم والتطــور
يف ميدان تعلم اللغات الحية ،وال ســيام يف عرص يشــهد
قفزات واسعة يف هذا السبيل ،انتهت باستخدام مخترب
اللغــات ،ثــم التعلــم ا لــذايت أو املربمــج ،وانتهــت إىل
الحاســب االلكــروين يف تعلــم اللغــات ،وأحســب أن هــذه
املواكبــة تتطلــب جهــودا ً مؤسســية ،تشــرك فيهــا طاقــات
حا ســوبية ،متمثلــة يف كليــات الحا ســوب ،والهند ســة
الربمجيــة ،وطاقــات لغويــة متمثلــة يف باحثــن مــن أقســام
اللغــة العربيــة واملجامــع اللغويــة.
رضورة إتاحــة الفرصــة للرتبويــن ،لإلفــادة مــن نتائــج
هــذه الدرا ســات اإلحصائيــة يف عقــد دورات تدريبيــة
ملــدريس اللغــة العربيــة للناطقــن بهــا وللناطقــن بغريهــا
عــن طريــق لفــت نظرهــم إىل الصيــغ الشــائعة لريكــزوا عليهــا
أثنــاء تدريســهم.
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--Richard, Jack, and Schmidt, Richard (eds.). Language and
)Communication. London: Longman. (1986

كتب العينة املدروسة من كتب تعليم العربية للناطقني بغريها:

مقابلــة ،جــال ،و محمــود بــركات .العربيــة الوظيفيــة ،املســتوى
الخامس ،سلسلة جامعة آل البيت يف تعليم العربية للناطقني
بغريهــا ،منشــورات جامعــة آل البيــت.1998 ،

محجوب صالح وآخرون ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الكتاب
األســايس منشــورات مركــز اللغــات والتنميــة العلميــة ملرحلــة
اإلعــداد الجامعــي /الجامعــة اإلســامية العامليــة ،ماليزيــا2009 ،

وحــدة البحــوث واملناهــج يف معهــد اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا،
جامعــة أم القــرى ،الكتــاب الســادس ،الجــزء الثــاين ط .2008 ،3
أباظة ،نزار ،العربية لغري أبنائها دراسة وحوار يف شؤون الحياة اليومية
وأساســيات اللغــة والفكــر والحضــارة .ج ،2منشــورات دار الفكــر
دمشــق2007 ،م.
كرسنت بروستاد وآخرون ،الكتاب يف تعليم العربية ،الواليات املتحدة
األمريكية2007 ،م.

علوش ،مهدي ،أهال وسهال ،جامعة ييل ،لندن2005 ،

2005, Alosh, Mahdi Ahlan Wa Shlan The Ohio State University
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ملحق الدراسة ،جدول رقم “”1

جدول بأمناط التمييز الواردة يف العينة املدروسة مرتبة ترتيباً تنازلياً (وفق شيوعها)
46

النسبة
الكلية

رقم
النمط

النمط

النسبة
العامة

رقم
النمط
38

فعل+فاعل  +متييز (أصله مفعول
به)

21.1

*48

تعجب سامعي (صيغة نداء) +متييز
(جار ومجرور)

%0.8

39

مبتدأ+خرب(اسم تفضيل) +متييز
(فاعل يف املعنى)

20.1

6

فعل+فاعل(+متييز معرف بأل)

%0.6

37

فعل  +فاعل  +متييز(أصله فاعل)

%10.4

64

حب  +فاعل ضمري مسترت  +متييز +
اسم مخصوص باملدح

%0.4

41

مبتدأ +خرب عىل صيغة أفعل+
مضاف إليه +متييز

%6.1

-57ب

نعم  +ما  +جملة

%0.4

47

تعجب سامعي (كفى
+ب+مجرور+متييز

%6.1

-59أ

بئس  +فاعل اسم ظاهر  +متييز +
اسم مخصوص بالذم

%0.2

-102
ب

جملة  +متييز  +واو عطف  +اسم
معطوف.

%3.4

58

نِع َم +فاعل اسم ظاهر  +متييز +
اسم مخصوص باملدح

%0.2

107

كم الخربية  +متييزها (مضاف إليه)

%2.9

95

متييز  +فعل (مترصف)  +فاعل

%.2

105

كم (الخربية) +متييزها (جار ومجرور)

%2.7

-106ب

جملة اسمية +عامل محذوف+متييز
نسبة

%.2

61

ساء+فاعل مسترت +متييز +اسم
مخصوص بالذم

%2.5

*45

تعجب سامعي (ويلم)+متييز

%2.0

40

فعل+فاعل+مفعول به(+اسم
تفضيل)+متييز

%2.7

50

يا+منادى+مضاف اليه +متييز

%0.2

7

فعل +
فاعل+متييز(مضاف)+مضاف اليه

%1.7

-59ب

بئس+فاعل مسترت+متييز +اسم
مخصوص بالذم

%0.2

15

فعل +فاعل+مميز(دال عىل العدد
من  + )19-11متييز

%1.4

-96ب

مبتدأ+متييز+خرب

%0.2

48

تعجب سامعي(صيغة نداء) +متييز
منصوب

%1.0

-56ب

كم االستفهامية +متييز محذوف

%0.2

43

فعل التعجب(أكرم)+ب+اسم
مجرور+متييز

%1

42

ما+فعل التعجب (أشجع)  +م.به+
متييز

%0.8

76

النمط

اجذومنأ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت بتك نم ةنِّيع يف زييمتلا بولسأ ةيبرعلا ميلعت ريوطت يف ةثيدحلا تايناسللا فيظوت

الجدول رقم ( )2األمناط التي وردت يف كتب العينة املدروسة:
كتاب “أهال
الجامعة جامعة الكتاب يف
جامعة
جامعة
وسهال“
اإلسالمية آل البيت تعاّم العربية
أم القرى
حلب
أمريكا
 /ماليزيا األردنية بريطانيا

رقم
النمط

نص النمط يف الدراسة اإلحصائية

17

فعل  +فاعل (دال عىل العدد من ألفاظ العقود)  +متييز

24

خرب مقدم  +مبتدأ مؤخر دال عىل مقدار (وزن) +متييز

19

فعل  +م .به دال عىل املساحة  +متييز

38

فعل  +فاعل  +م .به  +متييز (أصله م .به)

41

مبتدأ+خرب عىل صيغة أفعل +مضاف الية  +متييز

15

فعل  +فاعل (أحد األعداد من  + )19-11متييز

40

فعل+فاعل+مفعول به(+اسم تفضيل)+متييز

51

كم (استفهامية فاعل) +متمييز  +فعل

a

52

كم (استفهامية مفعول) +متمييز  +فعل

a

53

كم (استفهامية مبتدأ) +متييز  +اسم

42

ما  +فعل التعجب (أفعل)  +م.به  +متييز

39

مبتدأ  +خرب (اسم تفضيل)  +متييز (فاعل يف املعنى)

32

خرب مقدم  +مبتدأ مؤخر (دال ما يشبه املساحة)  +متييز

27

فعل  +فاعل  +مفعول به دال عىل ما يشبه الكيل  +متييز

16

خرب مقدم  +مميز (أحد األعداد من  + )19 -11متييز

a

20

خرب مقدم  +مبتدأ(دال عىل مقدار “مساحة”) +متييز

a

25

فعل  +فاعل (دال عىل مقدار “مقياس”)  +متييز

a

58

نعم +فاعل(اسم ظاهر)+اسم مخصوص باملدح +متييز

a

89

فعل  +م .به دال عىل كيل +مضاف إليه

a

73

فعل  +م .به دال عىل كيل“ +من  +اسم مجرور “

a

71

فعل  +م .به دال عىل مساحة “ +من  +اسم مجرور “

a

87

فعل  +م .به دال عىل مساحة  +مضاف إليه

a

a

a

a

a
a
a

a

a

a

a

93

a

a

a
a

a
“

a
a

33

a

18

a

22

a

كتاب المؤتمر ()1
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الهوامش
1

عاميــرة ،حليمــة « ،أســلوب التمييــز يف العربيــة ،دراســة تحليليــة
حا ســوبية « ،نُــر يف مجلــة حوليــات كليــة اآلداب ،جامعــة
الكويــت ،الحوليــة 2007 ،28م.

3

محجــوب صالــح وآخــرون ،تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
الكتــاب األســايس منشــورات مركــز اللغــات والتنميــة العلميــة

4

وحــدة البحــوث واملناهــج يف معهــد اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا ،جامعــة أم القــرى ،الكتــاب الســادس ،الجــزء الثــاين ط
.2008 ،3

6

كرســن بروســتاد وآخــرون ،الكتــاب يف تعليــم العربيــة ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة2007 ،م.

مقابلــة ،جــال ،و محمــود بــركات .العربيــة الوظيفيــة ،املســتوى
الخامس ،سلسلة جامعة آل البيت يف تعليم العربية للناطقني
بغريهــا ،منشــورات جامعــة آل البيــت.1998 ،

2

ملرحلة اإلعداد الجامعي /الجامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا،
2009

5

أباظــة ،نــزار ،العربيــة لغــر أبنائهــا دراســة وحــوار يف شــؤون الحيــاة
اليوميــة وأساســيات اللغــة والفكــر والحضــارة .ج ،2منشــورات دار
الفكــر دمشــق2007 ،م.

7

علوش ،مهدي ،أهال وسهال ،جامعة ييل ،لندن2005 ،

8

2املــوىس :نهــاد ,بــاب اإلســتثناء بــن النظريــة والتطبيــق  ,مجلــة
دراســات  ,الجامعــة األردنيــة  ,املجدلــد الســادس  ,العــدد
الثــاين ,كانــون األول  .1979 ,وانظــر اســاعيل عاميــرة  ,تعليــم
اللغــة العربيــة يف مرحلــة التعليــم العــايل دار وائــل 2001م.

Alosh, Mahdi Ahlan Wa Shlan The Ohio State ،2005
University

مصلــوح ,ســعد ,الدراســة اإلحصائيــة لألســلوب (بحــث يف املفهــوم
واإلجــراء والوظيفــة) ,عــامل الفكــر  ,املجلــد العــرون ,العــدد
الثالــث1989 ,م .وانظــر املــوىس نهــاد ,العربيــة نحــو توصيــف
جد يــد يف ضــوء اللســانيات الحا ســوبية املؤسســة العربيــة
للدراســات والنــر 200م.وانظــر عــي .نبيــل .اللغــة العربيــة
والحاســوب ,مجلــة عــامل الفكــر املجلــد  , 13العــدد 1983 , 3م.
2

9

عام يــرة  ,حليمة.أســلوب التمييــز يف العربيــة  ,درا ســة تحليليــة
احصائية ,حوليات اآلداب والعلوم االجتامعية ,جامعة الكويت,
مجلــس النــر العلمــي  ,الحوليــة .2007 , 28

 10ســيبويه ،الكتــاب .تحقيــق عبــد الســام هــارون ،الهيئــة املرصيــة

78

العامــة للكتــاب 1973 ،م.

ـراج ،األصــول يف علــم النحــو ،تحقيــق عبــد الســام
 11ابــن الـ ّ
الفتــي ،مؤسســة الرســالة – بــروت.
 12ابن يعيش ،رشح املفصل ،عامل الكتب – بريوت.

 13ابن هشام ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد
محيــي عبــد الحميــد ،دار إحيــاء الــراث العربيــة – القاهــرة 1966
م.
 14الســيوطي (جــال الديــن) ،همــع الهوامــع ،تحقيــق عبــد العــال
ســامل مكــرم ،دار البحــوث العلميــة ،الكويــت  1979م
 15أباظــة ،نــزار ،العربيــة لغــر أبنائهــا دراســة وحــوار يف شــؤون الحيــاة
اليومية وأساسيات اللغة والفكر والحضارة .منشورات دار الفكر
دمشــق2007 ،م ،ج /2ص 178
 16الرقم ونص النمط كام هو وارد يف الدراسة اإلحصائية.

 17محجــوب صالــح وآخــرون ،تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
الكتــاب األســايس منشــورات مركــز اللغــات والتنميــة العلميــة
ملرحلة اإلعداد الجامعي /الجامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا،
جــ ،3ص .90
 18انظــر ســيبوية ,عمــرو بــن عثــان بــن قمــر ,الكتــاب ,تحقيــق عبــد
الســام  ,هــارون  ,الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ,ح156 / 2
وانظــر :ابــن رساج ,األصــول يف النحــو ص .223
 19ابن هشام (أبو محمد عبد الله جامل الدين بن يوسف) أوضح
املسالك يف رشح ألفية بن مالك  ,تحقيق محمد محيي الدين
عبد الحميد  ,دار إحياء الرتاث العريب  ,ط 1986 , 8م.
 20انظر :القرالة ،زيد ،العربية الوظيفية ،املســتوى الرابع ،سلســلة
جامعة آل البيت يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،منشورات
جامعــة آل البيــت ،1998 ،ص .84
 21مقابلــة ،جــال ،و محمــود بــركات .العربيــة الوظيفيــة ،املســتوى
الخامس ،سلسلة جامعة آل البيت يف تعليم العربية للناطقني
بغريهــا ،منشــورات جامعــة آل البيــت ،1998 ،ص .93
22

 23كرســن بروســتاد وآخــرون ،الكتــاب يف تعليــم العربيــة ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة2007 ،م.ص 159
 24وحــدة البحــوث واملناهــج يف معهــد اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا ،جامعــة أم القــرى ،الكتــاب الســادس ،الجــزء الثالــث ط
.2008 ،3ص 386
 25علوش ،مهدي ،أهال وسهال ،جامعة ييل ،لندن2005 ،

اجذومنأ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت بتك نم ةنِّيع يف زييمتلا بولسأ ةيبرعلا ميلعت ريوطت يف ةثيدحلا تايناسللا فيظوت

2005, Alosh,Mahdi Ahlan Wa Shlan The Ohio State University

 26خرما.نايــف  ,أضــواء عــى الدراســات اللغويــة املعــارصة ,
منشــورات عــامل املعرفــة الكو يــت ص 290
 27انظر املوىس .نهاد ,األساليب مناهج ومناذج يف تعليم العربية
دار الرشوق  2003ص  , 208وانظر عمر أحمد مختار علم الداللة
 ,بريوت  ,ص 25,1972
 28السعران  ,محمود ,علم اللغة ,ص  ,238وانظر الحسن ,شاهر,
علــم الســيامنيكتية والرباجامتيــة يف اللغــة العربيــة ,ص 163-157
 29عاميرة .خليل .يف نحو اللغة وتراكيبها  .,ص ,50عامن1982 ،
م وانظــر كتابــه يف التحليــل اللغــوي ص  ،60جــدة  1987م.
 30عمر أحمد مختار:علم الداللة .القاهرة ص 68

 31أنظر زكريا ,ميشــال .األلســنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة
العربيــة ,بــروت املؤسســة الجامعيــة للدراســات  ,ص 80
 32انظر 1971.)Crystal Linguistics (Penguin

 1انظــر ســيبويه .الكتــاب ،تحقيــق عبــد الســام هــارون ،الهيئــة املرصيــة
العامــة للكتــاب ،1989 ،ص .8
 34سورة مريم اآلية 4

 35انظــر الجرجــاين دالئــل اإلعجــاز ,تحقيــق عبــد املنعــم خفاجــي,
ص  ,311وانظــر الزمخــري .الكشــاف ح 158 3
 - 36محمــود كامــل ،1985 ،خطــط مقرتحــة لتأليــف كتــاب أســايس
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الرتجمة اآللية للغة العربية
أ.د .محمد زيك خرض
الجامعة األردنية

ما هي الرتجمة اآللية ؟
وكيف تتم؟ وأي يشء يجب عىل املرتجم الرتكيز عليه
حينــا يــرع يف مهمتــه؟ هــل يجــب الرتكيــز عــى أســلوب
صياغــة النــص؛ أم عــى معنــاه؟ لــي نســتطيع اإلجابــة عــى
هذه األسئلة ،نحاول أن نتتبع اآلن التعريفات املختلفة التي
وضعهــا علــاء اللغــة والرتجمــة يف هــذا الصدد:
تعــرف الرتجمــة كــا يقــول ‹ › Catfordأنهــا“ :عمليــة
إحــال النــص املكتــوب بإحــدى اللغــات ‹اللغــة املصــدر›
إىل نــص يعادلــه مكتــوب لغــة أخــرى” 1أ.ه ـ
فيــا يــرى فيجــادل  Newmarkبــأن “الرتجمــة هــي
مهــارة تتمثــل يف محاولــة إحــال رســالة و/أو بيــان مكتــوب
بإحــدى اللغــات برســالة و/أو بيــان مكتــوب بلغــة أخــرى”.
ويقــول  Catfordإن الرتجمــة هــي “عمليــة إحــال النــص
املكتــوب بإ حــدى اللغــات (ويســميها اللغــة املصــدر
 )”source language “SLإىل نــص يعادلــه مكتــوب
بلغــة أخــرى (ويســميها اللغــة املســتهدف النقــل إليهــا – أو
باختصــار اللغــة املنقــول إليهــا – target language
 .“ )”“TLوبذلــك التعريــف فهــو يركــز عــى نقــل األثــر الــذي
ينتــج عــن النــص املكتــوب ،وليــس مجــرد نقــل املكونــات
اللغويــة عــى مســتوى املفــردات أو القواعــد.
أمــا  Hallidayفيعتقــد أن “املعــادل النــي فيــا
بــن نــي اللغــة املصــدر  SLواللغــة املنقــول إليهــا TL
ال يتطلــب بالــرورة إيجــاد املقابــل الشــكيل بــن هذيــن
النصــن عــى مســتوى املفــردات أو القواعــد ،ولكــن إيجــاد
معــادل عــى مســتوى النــص بأكملــه “2 .
وميكن أن نبسط هذا التعريف لنقول أن الرتجمة هي:
“نقل نتاج لغوي من لغة إىل لغة أخرى”.2
أمــا الرتجمــة اآلليــة فتعــرف بأنهــا ‹ عمليــة تحويــل نــص
80
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مكتــوب أو منطــوق مــن لغــة إىل أخــرى باســتخدام تقنيــات
متطــورة عــن طر يــق أجهــزة إلكرتونيــة وحوا ســيب ودون
االســتعانة بالعنــر البــري ›.
وقــد عــرف موقــع قوقــل للرتجمــة الرتجمــة اآلليــة عــى
أنها ‹ ترجمة يتم تقدميها بواسطة تقنية متقدمة دون تدخل
3
مرتجمــن برشيــن ›
ومــا ينبغــي التنبــه إليــه يف تعريــف الرتجمــة اآلليــة أن
الجهــود املبذولــة يف األغلــب متوجــه نحــو الرتجمــة اآلليــة
للنصــوص املكتوبــة.
إن الرتجمــة هــي عمليــة تفســر معــاين نــص مكتــوب
(اللغــة املصــدر) مبــا يعدلهــا مــن اللغــة املرتجــم إليهــا
(اللغــة الهــدف) .فهــي نقــل لحضــارة وثقافــة وعلــم وفكــر
وأســلوب ولغــة .والرتجمــة بشــكل بحــت ليســت مجــرد نقــل
كل كلمــة مبــا يقابلهــا يف اللغــة األخــرى ولكــن نقــل لقواعــد
اللغــة التــي توصــل املعلومــة ونقــل للمعلومــة ذاتهــا ونقــل
لفكــر الكاتــب وثقافتــه وأســلوبه أيضا.واعتامدأعــى ذلــك
البدمن وجود عنارص أساسية يجب اتباعها للقيام بعملية
ترجمــة صحيحــة...
وتعتــر الرتجمــة فنــا مســتقال بذاتــه حيــث انــه يعتمــد
عىل االبداع والحس اللغوي والقدرة عىل تقريب الثقافات
وهــو ميكــن جميــع البرشيــة مــن التواصــل واالســتفادة مــن
خــرات بعضهــم البعــض .فهــي فــن قديــم قــدم األدب
املكتــوب .فقــد تــم ترجمــة أجــزاء مــن ملحمــة جلجامــش
الســومرية ،مــن بــن أقــدم األعــال األدبيــة املعروفــة ،إىل
عــدة لغــات آســيوية منــذ األلفيــة الثانيــة قبــل امليــاد.
ومع ظهور الحواسب ،جرت محاوالت الستخدام الحاسوب
اآليل أو ترجمة النصوص من اللغة الطبيعية الرتجمة اآللية
4
أو الستخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة للرتجمة

النظرة التاريخية عىل الرتجمة اآللية
نعــم ،الرتجمــة اآلليــة بــدأت منــذ الســتينات مــن
القــرن العرشيــن ورمبــا قبــل ذلــك .ولكنهــا بــدأت بالرتجمــة
اآلليــة بــن اللغــات العامليــة الرئيســية يف حينــه وألســباب
عســكرية واســراتيجية كــا جــاء يف املقالــة .ولكــن نتــاج
اآللــة كان ناقصــا مــن الناحيــة اللغويــة وكان بحا جــة إىل
التنقيــح مــن قبــل مرتجمــن اختصاصيــن .وعندمــا تطــورت
برامــج الرتجمــة اآلليــة الســتخدامها ألغــراض تجاريــة كان
نتاجهــا ،قبــل تنقيحــه ،عرضــة للتنــدر بــن املرتجمــن
ألن الرتجمــة كانــت تبعــث عــى االبتســامات الســاخرة.
منهــا ترجمــة مصطلــح «الــروح» يف اللغــة اإلنجليزيــة إىل
«فــودكا» باللغــة الروســية.
وكانــت برامــج الرتجمــة األوىل تركــب عــى حواســيب
قدميــة غاليــة الثمــن  Mainframeومل تكــن عــى شــكل
برمجيــات  Softwareكــا نراهــا حاليــا .وكانــت أمثانهــا
غاليــة جــدا ً ومل يكــن يف متنــاول األفــراد رشاءهــا .ومبــرور
الزمــن تحســنت تلــك الربامــج وانخفضــت امثانهــا تدريجيــا
بعــد أن انتقلــت إىل برمجيــات.
وظهــرت برامــج بلغــات مختلفــة مــن بينهــا برامــج عربيــة،
ولكن استعاملها كان محدودا ً .ومرت بنفس املراحل التي
مــرت بهــا الرتجمــة اآلليــة مــن وإىل اللغــات األوروبيــة.
وتوجــد حاليـاً برامــج تقــدم ترجمــة ال بــأس بهــا مــن وإىل
اللغة العربية/اللغات األجنبية إذا استخدمها مرتجم قدير
يعرف عيوبها ويتمكن من تنقيح الرتجمة .أما إذا استخدمها
مرتجــم مبتــدئ وقــدم نتاجهــا بــدون تدقيــق وتنقيــح فإنــه
ســوف يعــرض نفســه إىل مشــاكل كثــرة هــو يف غنــى عنهــا.
قبل حوايل اسبوعني أو ثالثة أسابيع حاول أحد املرتجمني
اســتخدام برنامــج ترجمــة آليــة برتجمــة قصيــدة مــن اللغــة
العربيــة إىل اللغــة اإلنجليزيــة ألحــد شــعراء واتــا ونرشهــا
يف منتــدى ترجمــة الشــعر لدينــا .فتحولــت الرتجمــة إىل
كوميديــة مضحكــة مبكيــة.
وللدال لــة عــى ركا كــة الرتجمــة ذيل ّــت القصيــدة
بأســم الشــاعر باللغــة اإلنجليزيــة :الشــاعر **** .Hair
وفــرح الشــاعر بالرتجمــة ملــدة قصــرة ،ومل يكــن ملـاً باللغــة
اإلنجليزيــة ،وق ـدّم الشــكر إىل املرتجــم ،إىل أن اكتشــف
كتاب المؤتمر ()1

املــرف عــى املنتــدى ركاكــة الرتجمــة فعمــد إىل إلغائهــا.
وســوف متــي مــدة طويلــة ،تصــل إىل عقــود،
قبــل أن تتطــور برامــج الرتجمــة اآلليــة مــن اللغــة العربيــة
إىل اللغــات األجنبيــة وبالعكــس لتعطــي نتاج ـاً يعتمــد
عليــه كــا يحصــل مــع اللغــات األوروبيــة حالي ـاً.
لذلك يحذر من استخدام برامج الرتجمة اآللية من اللغات
األجنبية إىل اللغة العربية وبالعكس بدون أن يتوىل مرتجم
متمكن من اللغتني تدقيق الرتجمة وتنقيحها.
مع خالص الود،
سامي خمو
ـخصا
نحتــاج إىل ترجمــة آل ّيــة ألنّنــا ببســاطة إذا علّ ــمنا شـ ً
بلغتــه فقــد نقلنــا العلـ َم إىل تلــك اللّغـ ِة ،أ ّمــا إذا علّمنــاه بلغـ ٍة
ـخص
أخــرى فإن ّ ــنا مل نفعـ ْـل شــيئًا ســوى أنّنــا نقلْنــا ذلــك الشّ ـ َ
إليهــا .ونحــن مل نعــد ننتــج مــن العلــم يف بالدنــا إال القليــل إن
ك ّنا نفعل ،والكثري الكثري ينتج خارج أرضنا وبلغات غري لغتنا.
ـري
ث ـ ّم هــل ميكــن لنــا أن نتخ ّيــل حجــم الـ ّـراث الفكـ ّ
ين املرتاكــم حتّــى هــذه اللّحظــة؟ وهــل مــن املمكــن ـ
اإلنســا ّ
التاكــم ســنويًّا أو حتّــى
فعـاًـ حــر املســتجدّات عــى هــذا ّ
شهريًّا واستيعابها ،مع العلم بأ ّن رسعة إنتاج املعرفة تزداد
كل ع ـدّة أشــهر كحصيلــة لتط ـ ّور البحــث
أضعافًــا مضاعفــة ّ
العلمـ ّـي ويف ظــل ثــورة املعلومــات ووســائل االتّصــاالت،
وال ّ
أدل عــى هــذا الكـ ّم مــن بعــض األرقــام الّتــي ظهــرت هــذا
العــام وبــدت لنــا يف منتهــى الكــر لك ّنهــا ســتبدو خــال
ســنوات قليلــة أرقا ًمــا بســيطة.
إ ّن ك ّم ّية املعلومات املتداولة عرب شبكة اإلنرتنت يف
جميع أنحاء العامل سوف تقفز إىل  1,5مليار تريابايت يف
العــام  ،2009أي  1,5وأمامهــا واحــد وعــرون صفـ ًرا ،فــإذا
كان كل بايت ميثّل حرفًا وإذا كانت صفحة الكتاب تتك ّون
املتوسط من  2000حرف ،فإ ّن هذا يعني عىل سبيل
يف
ّ
التّمثيل تبادل  75مليون مليار صفحة كتاب.
وقــد أعلنــت رشكــة جوجــل أنّهــا مت ّكنــت مــن فهرســة
تريليــون صفحــة مــن  26بليــون موقــع وجــدت عــى شــبكة
اإلنرتنــت منــذ ظهــور الشّ ــبكة حتّــى شــهر متوز/يوليــو 2008
الشكــة املعلنــة جعــل محـ ّرك
ويــأيت ذلــك يف ســياق غايــة ّ
الفكري.
البحث جوجل أرشيف البرشيّة وتراثها
ّ
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فــإذا تســاءلنا كــم صفحــة مــن هــذا باللُّغــة العرب ّيــة؟ وكم
الصفحــات يحمــل قيمــة معرف ّيــة علم ّيــة مفيــدة؟
مــن هــذه ّ
كل املحتــوى
كانــت اإلجابــة مــن رشكــة جوجــل أيضً ــا أ ّن ّ
يب ميثّــل  0.00016مــن محتــوى الشّ ــبكة الحــايل،
العــر ّ
يف مقارنــة بأرشــيف البرشيّــة
فهــل هــذا هــو ثقلنــا املعــر ّ
ـري؟
وتراثهــا الفكـ ّ
ملاذا نحتاج إىل ترجمة آلية؟ سؤال تسهل اإلجابة عنه
يف ظـ ّـل هــذه املعلومــات ،فنحــن بحاجــة إىل الوقــت يك
ندرك ما فات وما يجري اآلن من حولنا ،كام أننا نحتاج إىل
رسعــة اإلنجــاز وتوفــر الوقــت والجهــد ،إضافــة إىل الحاجــة
التجمة واالطّراد يف ترجمة املصطلحات واالستفادة
لدقّة ّ
من مصادر املعرفة املختلفة.
هــل ميكــن لنــا أن ننتــج ك ّميّــة مــن املحتــوى املفيــد
معرفيًّــا وعلميًّــا تغنينــا عــن املحتــوى املوجــود يف العــامل؟
أم هــل نســتطيع أن نكتفــي باملحتــوى املوجــود لدينــا؟ إذن
ال ب ـ ّد لنــا أن نرتجــم.
الرتجمــة اآلليــة للغــة العربيــة  /قضايــا وحلــول .أســتاذ
مأمــون الحطــاب .مقــال الشــبكة

النتايج

ـن هــذا البحــث أن العديــد مــن نواحــي القصــور يف ناتــج
بـ َّ
الرتجمة اآللية قد يحدث إما بسبب خطأ يف تحليل الجملة
امل ُدخلة أو بسبب خطأ يف بناء الجملة الخارجة .وتحسني
هذه الرتجمة يعتمد إىل حد كبري عىل تقنني معرفتنا باللغة
وتزويد الحاسب اآليل بالقواعد الالزمة للتعامل مع اللغة.
إن الرتجمــة اآلليــة ذات الدقــة العاليــة مل تتحقــق حتــى اآلن
وليس منظورا أن تتحقق يف املستقبل القريب ،ولكن ما زال

أمامنا الكثري الذي نستطيع أن نفعله لتحسنيجودة الرتجمة
والزيادة من فعاليتها وإمكانية االستفادة منها.
ويتعامل البحث مع واحدة من أهم السامت النحوية
التــي تؤثــر عــى جــودة الرتجمــة ،أال وهــي املطابقــة .ومبــا
أن هنــاك بعــض اللغــات التــي تتطلــب قــدرا مــن املطابقــة
بــن أجــزاء الجملــة أكــر مــن لغــات أخــرى ،فالبــد عندئــذ مــن
وضــع اللغــة الهــدف يف االعتبــار أثنــاء عمليــة التحليــل للغــة
املصــدر وتطبيــق كل قواعــد املطابقــة أثنــاء بنــاء الجملــة
يف اللغــة الهــدف.
وقد خلصت هذه الرسالة إىل أن اللغة اإلنجليزية يوجد
بها تسع من سامت املطابقة مقارنة بأربع وعرشين  24سمة
تســتخدمها اللغة العربية .وهذا يبني كيف أن اللغة العربية
تركز عىل املطابقة بشكل أكرب من اللغة اإلنجليزية .وميكننا
أن نقول إىل حد كبري أن التنوع الكبري لالشتقاق الرصيف يف
اللغة العربية يعود إىل متطلبات سامت املطابقة.
كــا خلصــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى إحــدى
عــرة إشــكالية مــن إشــكاليات املطابقــة يف الرتجمــة مــن
العربية إىل اإلنجليزية .وقد تم رشح كل إشكالية بالتفصيل
وتوضيحهــا باألمثلــة ووضــع حلــول مقرتحــة للتغلــب عليهــا.
ومن اإلسهامات العملية التي يقدمها هذا البحث بناء
مجموعة اختبار من مائتني وسبعون مثاال .وهذه املجموعة
هــي عبــارة عــن عــدد مــن األمثلــة التــي ميكــن أن تســتخدم
يف اختبــار ســات املطابقــة يف الرتجمــة مــن اإلنجليزيــة
إىل العربيــة .وقــد تــم بنــاء هــذه األمثلــة واســتخدامها يف
استكشــاف مشــاكل الرتجمــة .وتعتــر مجموعــات االختبــار
يف الرتجمــة اآلليــة ذات أهميــة كبــرة حيــث تســتخدم يف
االختبار والتقييم وقياس درجة التحسن يف برامج الرتجمة.

الهوامش
1

محمد حسن يوسف ،صيد الفوائدhttp://saaid.net/Doat/ ‹ ،
html › URL.42/hasn

2
3
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محمد حسن يوسف ،مقال :أهمية الرتجمة ودورها يف املرحلة
الراهنــة .الشــبكة العنكبوتيــة.

نــزار الطويــي ،جمعيــة الرتجمــة العربيــة وحــوار الثقافــة ،تعريــف
الرتجمة وأنواعها ‹ http://www.atida.org/forms/showhread.
يبرعلا ةغلل ةيلآلا ةمجرتلا

URL› 6204=php?p

4

تعريف قوقل للرتجمة اآللية عىل الرابط ‹ http://www.google.
com/intl/ar/help/faq_translation.html › URL

وانظــر الشــبكة العنكبوتيــة منتــدى ســنام الر يــاض
montadamoslim.com

sanam.

الصياغات املنهجية التي اتبعها الصويل(ت335هـ)
يف الكتابة األدبية/دراسة موازنة مع بعض املناهج الحديثة
أ.د.فاطمة زبارعنيزان

مركز إحياء الرتاث العلمي العريب ،جامعة بغداد
Fatema_zabar@yahoo.com

تاخــذ الكتابــة األدبيــة ومناهجهــا أهميــة كبــرة يف الثقافــة
العربيــة اإلســامية بصــورة خاصــة ،إذ يســتطيع مــن خاللهــا
الوصــول إىل نتائــج ســليمة وأحــكام ثابتــة مــن غــر أن يواكــب
مســرة الكتا بــة نفســها كفــن أســايس ولــد يف أحضــان
الحضــارة العربيــة اإلســامية واخــذ بالنمــو والتطــور إىل أن
اصــح منهجــا وفنــا قائــم بذاتــه ألنــه األداة التــي ميكــن التعبــر
فيهــا عــن الفكــر وتســطريه ،ومــن رواد هــذا املجــال هــو
الصــويل (ت335هــ) ،الــذي ولــد يف أحضــان هــذا الفكــر
األديب وصــاغ منــه وســائله األدبيــة التــي اعتمــد فيهــا بالدرجــة
األوىل عــى القــران الكريــم والحديــث النبــوي الرشيــف
والشــعر وأراء اللغويــن والنقــاد واألدبــاء يف املســائل التــي
كانــت تطــرح آنــذاك للبحــث ،مرتبطــة بعوامــل كان لهــا أثرهــا
عــى ثقافتــه يقــف عــى رأســها طبيعــة الحكــم يف الدولــة
العباســية التــي كانــت تغلــب عــى أجوائهــا االضطرابــات
السياســية والفــن والبطــش والقتــل وغريهــا ،هــذه األمــور
دفعــت الصــويل إىل االعتــكاف واالنشــغال بالدرا ســة
والتحليل مبتعدا عن األجواء العامة للدولة وســاعده األمر
كذلــك تلــك الخزانــة العامــرة لديــه التــي أمدتــه مبــا يحتاجــه
عنــد الدراســة والبحــث.
أمــا ماعملــه مــن اجــل تطويــر الصياغــات املنهجيــة يف
الكتابــة فيمكــن إرجاعــه يف اعتــاده عــى املــادة األساســية
للكتابة وهي الروايات الشفوية قبل اإلسالم عىل الرغم من
وجــود األدلــة عــى تدويــن الروايــة يف تلــك الحقبــة الزمنيــة
إال إن تلــك املرويــات الميكــن عدهــا تأليفــا أدبيــا مبعنــى
البحــث ،واســتمرت عــى نفــس الحــال يف القــرن األول
للهجــرة ومــا تــاه مــن العصــور التــي شــهدت التدويــن وفــق
كتاب المؤتمر ()1

منهجيــات ســار عليهــا مؤلفوهــا إىل أن وصلــت إىل القــرن
الثالــث الهجــري التــي أفــرزت لنــا جملــة مــن املؤلفــن الذين
صاغــوا وأضافــوا عــى ماتقدمهــم ومنهــم الصــويل الــذي
وضــف الروايــات املختلفــة برباعــة عرضــا وتبويبــا ناســبا كل
روايــة إىل صاحبهــا مــع تركــه التعليــق للقــارئ يحــدد حكمــه
عليها مراعيا عنارص متعددة منها األمانة والصحة والتثبت
والدقة وغريها من األصول ونعزو تطور املنهج األديب عىل
يــده إذ كشــف لنــا عــن أســلوب ومنهــج جديديــن يف كتبــة
وتدويــن الدواويــن مرتبــا إياهــا عــى حــروف املعجــم حســب
قوايف القصائد ذاكرا اسمه إىل جانب دواوين شعراء كبار
وبذلــك يكــون اســمه طغــى عــى أســاء غــره مــن األدبــاء
الذيــن عنــوا بجمــع الدواويــن قبلــه مســهال يف ذلــك عمليــة
البحــث بالنســبة إىل كثــر مــن األدبــاء ،وبــذا تكــون الكتابــة
األدبيــة ابــرز أعــال الصــويل ومل يكــن هــذا العمــل ســهال،
وقــد وقــع البحــث يف ثالثــة مباحــث هــا:
األول :الصويل السرية واملكانة العلمية.
الثــاين :الصياغــات املنهجيــة التــي اتبعهــا الصــويل
يف الكتابــة األدبيــة.
الثالــث :املوازنــة مــع بعــض املناهــج الحديثــة يف
األدب العــريب.

أوال :الصويل السرية واملكانة العلمية
 .1اسمه:
محمــد بــن يحيــى بــن عبــد اللــه بــن العبــاس بــن محمــد
بــن صــول تكــن( ،)1وهنــاك ألقــاب ألحقــت باســمه ســواء
كانــت علميــة أو عــى مســتوى شــهرته التــي اشــتهر بهــا
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آنــذاك ومنهــا :الصــويل الــذي اشــتهر بــه نســبة إىل صــول
( ،)2والبغــدادي( ،)3والشــطرنجي( ،)4وكان يكنــى ب ـ أيب بكــر
وهــي التــي اشــتهر بهــا(.)5

متــام( ،)16والكنــدي(مل يحــدد ســنة وفاتــه) ،الــذي روى عنــه
الصــويل فأكــر مــن أخبــار أيب متــام وأخبــار البحــري وأشــعار
أوالد الخلفــاء(.)17

 .2والدته:

 .4تالميذه:

مل تحدد املصادر التاريخية سنة والدة ألصويل سوى
ماعــر عــى نــص يف ديــوان إبراهيــم بــن العبــاس الصــويل
مكتوب يف هامشه انه تويف يف شهر رمضان سنة 243هـ
أي يف اليــوم الــذي ولــد فيــه أبــو بكــر الصــويل وهــذا يعنــي
إن والدتــه يف ســنة 243ه ــوفقا ملــا ورد يف هــذا النــص(،)6
وهنــاك مــن يذكــر انــه ولــد يف ســنة 255ه ـ( ،)7أمــا مــكان
والدتــه فــكان يف بغــداد التــي بقــي فيهــا إىل وفــاة الخليفــة
الــرايض باللــه ســنة 329ه ـ(.)8
 .3شيوخه:

تلقى الصويل تربية قامئة عىل أساس الرتبية والتعلم
منــذ نعومــة أظفــاره ،فــكان لــه حــظ كبــر من التعلم واإلفادة،
إذ تتلمــذ عــى يــد عــدد كبــر مــن الشــيوخ كانــت لهــم شــهرة
واســعة آنــذاك أدت إىل تنــوع ثقافتــه يف مجــاالت اللغــة
واألدب والشــعر والنحــو والحديــث والفقــه والتاريــخ وغريهــا
مــن العلــوم ،وتوافــده عــى املجالــس العلميــة والحلقــات
الدراســية التــي كانــت تعقــد يف بغــداد والبــرة ،ومــن ابــرز
شــيوخه الذيــن نهــل منهــم الحديــث ،عــى ســبيل املثــال ال
الحرص:السجســتاين(275هـ) الــذي روى الســنن عنــه(،)9
وأبــو العيناء(282هــ) ،الــذي حــدث عنــه الصــويل( ،)10و
شــيوخه يف اللغــة واألدب املربد(ت285هــ) ،الــذي روى
عنه واخذ الشعر واللغة منه( ،)11والكدميي(286هـ) ،الذي
اخــذ منــه اللغــة واألدب( ،)12وابــن يســار الشــيباين املعــروف
ب ـ ثعلب(ت291هــ) ،الــذي روى عنــه أبــو بكــر الصــويل كونــه
محدثا مشهور وراوية للشعر( ،)*12وابن املعتز (ت296هـ)،
الذي روى أبو بكر ألصويل معظم أشعاره وإخباره وانه أكرث
من لقاءاته إذ كانت تربطهام صداقة أدبية وشيجة( ،)13وأبو
عبــد اللــه الفاليب(ت298هــ) ،الــذي روى عنــه الصــويل،
وأ كــر يف كتابيــه أخبــار ا لــرايض واملتقــي ،وأخبــار أيب
متام(,)14وابــن الزرع(ت304هــ)( ،)15والفضــل بــن الحبــاب
(ت305هــ) ،الــذي اتصــل بــه الصــويل وروى عنــه أخبــار أيب
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نتيجــة للشــهرة التــي حصــل عليهــا أبــو بكــر الصــويل ومــا
وصــل إليــه مــن ثقافــة أهلتــه الن يكــون محــط أنظــار طــاب
العلــم الذيــن توافــدوا عليــه مــن أرجــاء البــاد لينهلــوا مــن
علومــه ،لــذا تتلمــذ عــى يديــه عــدد كبــر مــن أمئــة األدب
واللغــة والحديــث وغريهــا مــن العلــوم ،ومــن هــؤالء عــى
ســبيل املثــال ال الحــر :االصبهاين(ت356هــ)( ،)18الــذي
حدث عن الصويل يف أكرث من  350موضعا من مصنفاته
( ،)19واملرزباين(ت384هــ) ،الــذي اخــذ مــن الصــويل وأكــر
من رواياته والسيام يف كتابه املوشح الذي يكاد يكون من
عمل الصويل( ،)20وكتابه نور القبس ومعجم الشعراء الذي
ذكر فيه انه تتلمذ عىل يد الصويل وكان يسميه شيخنا(،)21
والكلــوذاين (ت340هــ)( ،)22والــدار قطني(ت385هــ)(،)23
وابــن حيوية(ت355هــ) ،الــذي روى عنــه الصــويل يف كتابــه
()24
أشــعار أوالد الخلفــاء وكتابــه أخبــار أيب متــام
 .5مؤلفاته

حصــل أبــو بكــر ألصــويل عــى شــهرة واســعة لكونــه
واحــدا مــن املصنفــن الذيــن عرفــوا بغــزارة النتــاج العلمــي،
إذ إن عــددا كبــرا مــن املؤلفــات نالــت ثنــاء واستحســان
علــاء عــره مــن مختلــف االختصاصــات العلميــة والســيام
يف مجــاالت الحديــث والفقــه واألدب ،التــي جعلــت منــه
مؤلفــا يشــار لــه بالبنــان ،وقــد وصفــت مؤلفاتــه بأنهــا ذات
طبيعة خاصة حملت بصامت ثقافية عالجت موضوعات
متعددة ومتنوعة والسيام مايخص األدب منها ،لذا سنذكر
منهــا عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر:
1 .1كتــاب األوراق أو كــا ســمي(الورقة)( ،)25الــذي يضــم
أخبــار الخلفــاء وأشــعارهم(.)26
2 .2كتاب الخلفاء(.)27
3 .3أخبار القرامطة(.)28
4 .4أخبار أيب سعيد الجبايئ(.)29
5 .5أخبار السيد الحمريي(.)30

ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلاصلاا ةباتكلا يف )ـه335ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلا

6 .6أخبار البحرتي(.)31
7 .7أخبار أيب متام(.)32
8 .8رسالة يف وقعة الجمل(.)33
9 .9أخبار احمد بن يوسف(.)34
1010أخبار الشعراء واملحدثني(.)35
1111أدب الكتاب(.)36
1212رشح ديوان أيب متام(.)37
1313الشامل يف علوم القران(.)38
1414رسالة يف شعرايب نؤاس(.)39
1515كتاب العبادة(.)40
1616كتاب رمضان(.)41
1717سؤال وجواب رمضان(.)42
1818كتاب شوال(.)43
1919أخبار ابن أهرمة(.)44
وغريهــا مــن الكتــب التــي يطــول بنــا ذكرهــا ،وهــي ثــروة
تــدل عــى غــزارة علومــه وموســوعيته التــي كانــت نتيجــة ملــا
نهلــه يف نشــأته وتربيتــه وثقافتــه.
 .6وفاته:

تــويف أبــو بكــر الصــويل ســنة (335هــ) بعــد ضائقــة
أملــت بــه ودعــت إىل خروجــه مــن بغــداد( ،)45إال إن هنــا
مــن يخالــف هــذه الروايــة فيذكــر إن ســنة وفاتــه كانــت يف
(336هــ)( ،)46أو كال التاريخــن( ،)47إال إن التنوخــي أشــار
يف كتابــه الفــرج بعــد الشــدة كــا نقــل لنــا صبحــي نــارص انــه
تــويف يف ســتة 335ه ـ عندمــا كان يف البــرة ( ،)48وبهــذه
املعلومــة يؤكــد لنــا التاريــخ املضبــوط لســنة وفــاة أيب بكــر
الصــويل.

ثانيا :الصياغات املنهجية التي اتبعها أبو بكر
الصويل يف الكتابة األدبية.
األسباب والدوافع للكتابة األدبية

تعــد الكتابــة األدبيــة ودراســتها مــن أكــر املوضوعــات
أهمية عند أيب بكر الصويل ،إذ كانت له وقفه كبرية ومثمرة
عند األدب العريب وأدائه والسيام الشعراء منهم ،مستفيدا
بذلــك مــن خربتــه يف هــذا املجــال مــن خــال معرفتــه
كتاب المؤتمر ()1

باآلداب التي تشمل أخبار امللوك والخلفاء وغريهم ،وكان
لديــه مهــارة كبــرة يف تصنيــف الكتــب ومنهــا التــي تخــص
الشــعراء وطبقاتهــم كــا تــدل عــى ذلــك موهبتــه يف هــذا
االختصاص ،كام وصفه ابن الخطيب البغدادي وميزه يف
هــذا املجــال فيــا يخــص روايتــه واألشــعار قائــا﴿ ...وهــو
واســع الروايــة ،جيــد الحفــظ ،حســن املذاكــرة باألشــعار ،بــل
كان رأســا يف تصنيــف أخبــار الشــعراء﴾( ،)49مســتفيدا يف
ذلــك مــن خــال منادمتــه للخلفــاء والــوزراء والكتــاب ودون
أخبارهــم ،كــا يقــول الخطيــب البغــدادي﴿...كان مقبــول
القــول ،حســن العــرض ،نــادم الخلفــاء ،وصنــف أخبارهــم
وســرهم وجمــع شــعرهم ودون أخبــار ا لــوزراء والكتــاب
والرؤســاء﴾( ،)50أي انــه اســتفاد يف ذلــك مــن خــال تقلــد
أرستــه األعــال الســلطانية يف أيــام الدولــة العباســية التــي
أرىس دواوينها من اجل خدمة األدب ،كام يقول املرزباين
﴿ ...وقــد تقلــدت أرسة الصــويل األعــال الســلطانية
الجليلــة ،وأرســت دواويــن الخالفــة العباســية وشــاركت يف
خدمة األدب واملعرفة﴾( ،)51ولذلك نجده يقدم لنا صورة
فنيــه واضحــة عــن تلــك املجالســات األدبيــة واملطارحــات
العلميــة واللقــاءات الفكريــة مــن خــال قيــام بعــض الخلفــاء
يف تقريبــه إليهــم وصــار املعــول عليــه يف تربيــة بعــض أوالء
الخلفــاء والخلفــاء أنفســهم وتعليمهــم ،ومل يكتــف بهــذا
القــدر وإمنــا قــدم لنــا مصنفــات يف أخبارهــم وســرهم
وجمــع أشــعارهم وهــم املكتفــي باللــه ( ،)52واملقتــدر عــى
اللــه( ،)53والــرايض باللــه( ،)54الــذي عمــل لــه كتابــا جمــع فيــه
أخبــاره وأشــعاره ورتــب أشــعاره عــى األنــواع والقــوايف(،)55
رغم انه مل يكن هناك طابع تخصيص عىل نوع من العلوم
إذ كان هــذا األمــر ســائدا لــدى علــاء عــره إال إن أبــا بكــر
الصــويل عمــل جاهــدا مــن اجــل تنويــع منهجــه األديب يف
هــذا الخصــوص وهــذا األمــر نابــع مــن ثقافتــه املوســوعية
الــذي عمــل عــى إضفــاء بعــض الصيــغ التــي امل بهــا هدفــه
مــن ذلــك جعلهــا ذات ثقافــة شــاملة متطابقــة مــع التطــور
الــذي شــهدته الثقافــة العربيــة اإلســامية مــن تطــور يف
العلــوم والفنــون واآلداب التــي اختمــرت يف ذاتــه مــن خــال
اطالعــه عــى تلــك الثقافــات التــي كان لهــا اثــر كبــر يف
وجهته الفكرية والعلمية( ،)56وكان لهذه الثقافة املوسوعية
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اثــر كبــر يف تفوقــه يف حياتــه وأظهــرت قدرتــه يف املجــال
األديب التــي أمثــرت تلــك الجهــود الكبــرة يف تأليــف عــدد
كبــر مــن الكتــب والرســائل عــى اختــاف علومهــا وفنونهــا
وتنــوع أغراضهــا ومضامينهــا(.)57
لذلــك كان أليب بكــر الصــويل اتجاهــا أدبيــا واســعا
عكــس لنــا ذلــك اطالعــه الواســع عــى الشــعر وفنونــه ،كــا
يقــول ابــن خلكان﴿...وقــد جمــع الصــويل يف مؤلفاتــه ثــروة
غزيــرة د لــت عــى معرفتــه الواســعة بالشــعر واستشــهد
مبئات األبيات من الشعر القديم والحديث...وهي معرفة
واســعة تــدل عــى إن صاحبهــا كثــر االطــاع شــديد االتصــال
بالشعر وفنونه ،)58(﴾...ولعل ذلك يرجع إىل عمق ثقافته
األدبيــة التــي اطلــع مــن خاللهــا عــى شــعراء ماقبــل اإلســام
ودراســة لغاتهــم التــي ولــدت لديــه معرفــة بلهجاتهــم وظهــر
ذلــك واضحــا مــن خــال رشوحــه ألشــعار الشــعراء ،فقــد
رشح األلفــاظ وميــز اللغــات متيــز العــامل العــرف وكذلــك
تحــدث طويــا عــن اللغــة والقواعــد الرصفيــة يف كتابــه أدب
الكتــاب( ،)59فقــد تبلــورت هــذه الثقافــة النحويــة والرصفيــة
مــن خــال اتصالــه بأســاتذته ومنهــم عــى ســبيل املثــال
ال الحرص:ثعلــب واملربد()60كــا كانــت لــه معرفــة واســعة
بالبالغــة وتجــى ذلــك يف رشحــه لديــوان أيب متــام النــي
اظهــر فيهــا بالغــة واســعة يف كل أبوابهــا وموضوعاتهــا(.)61

 .2الصياغات املنهجية عند الصويل
يف الكتابة األدبية

اتبــع أبــو بكــر الصــويل يف الكتابــة األدبيــة منهجــا قامئــا عــى
أساس الدراسة والتحليل مستعمال يف ذلك صيغ وألفاظ
دالــة عــى ذلــك املنهــج الــذي اتبعــه يف كتاباتــه والســيام
األدبيــة منهــا ،ولعــل ذلــك نابعــا مــن موهبتــه وثقافتــه األدبيــة
والجــذور التاريخيــة ألرستــه التــي اشــتهرت بهــذا االتجــاه،
وكذلــك حضــوره املجالــس العلميــة وكذلــك تقربــه مــن
الخلفــاء العباســيني ،فضــا عــن أســباب أخــرى كان لهــا
أثرهــا يف بلــورة هــذا االتجــاه األديب عنــد أيب بكــر الصــويل،
ولســنا هنــا بصــدد ا ســتعراض الحقــب التاريخيــة التــي
مــرت بهــا الكتابــة ،وإمنــا نجــد إن عــر أيب بكــر الصــويل
مثــل قمــة التطــور يف الكتابــة والســيام األدبيــة منهــا الن هــذا
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العمــل متثــل يف وجــود التيــارات الفكريــة وتوجهاتهــا نحــو
األدب والفلســفة إذ قــام أكــر علــاء عــره بجمــع الدواويــن
الشعرية بشكل واسع( ،)62ألنها كانت متثل مادة وفرية من
الشــعر القديــم ممزوجــة باألخبــار مــن غــر تنســيق أوتبويــب،
فاملؤلــف يذكــر مالديــه مــن أشــعار تتلوهــا أخبــار تتعلــق
بهــا( ،)63أو يذكــر أشــعارا عــن موضــوع معــن مــن خــال إيــراد
الخرب عنه( ،)64إال انه من املالحظ يف هذه ألحقبة الزمنية
أن االتجــاه اللغــوي اخــذ يشــتغل يف كتــب خاصــة قصــد
فيهــا مؤلفوهــا جمــع اللغــات الغريبــة والنــادرة أو املتشــابهة
أو املتضــادة يف املعنــى مــا يــورد يف األشــعار واألقــوال،
منهــا علــة ســبيل املثــال ال الحــر كتــاب النــوادر أليب زيــد
األنصاري(ت280هــ)(.)65
ثــم آخــذت هــذه الكتــب يف التطــور إىل نهايــة القــرن
الثالث الذي شهد تطورا هائال يف التأليف تم من خاللها
التحديــد الزمنــي ملوضــوع الكتــاب كــا يف كتــاب الورقــة
البــن الجراح(ت296هــ) ،وهــو مــن الشــعراء املحدثــن
فقــط( ،)66وكذلــك كتــاب األوراق للصــويل الــذي يعــد مــن
خــرة الكتــب التــي أفــردت أخبــار العباســيني وأشــعارهم ،إذ
عــرض فيــه مؤلفــه الروايــات التاريخيــة املختلفــة برباعــة مــن
حيث العرض والتبويب ناســبا كل رواية إىل صاحبها تاركا
التعليــق عليهــا للقــارئ يحكــم عليهــا وهــذا جــزء مــن منهجــه
الــذي وضعــه وســار عليــه متمثــا فيــه عنــر األمانة والصحة
والتثبيــت والدقــة وكانــت روايتــه متنوعــة وابــرز مافيهــا الرواية
الشــفوية التــي أخذهــا ســاعا مــن مشــايخه ومنهــا مااجيــز
بروايتهــا فاخــذ منهــا مســتمدا معلوماتــه مــن مصــادر متنوعــة
وعديــدة( ،)67ويعــد مــن أفضــل املؤلفــات التــي وفقــت بــن
املــواد املســتمدة مــن التفســر والحديــث اللغــة واألدب
والســرة وتاريــخ األحــداث وتواريــخ الخلفــاء التــي جمعهــا يف
اتجــاه واحــد فيكــون بذلــك قــد حفــظ لنــا منــاذج مــن الكتــب
ألتي أىت عليها الدهر( ،)68رغم إن ماساد عليه يف القرنني
الثاين والثالث الهجريني من تطور يف عملية جمع الشــعر
وتدوينــه األمــر الــذي أدى إىل تراكــم هــذا اإلنتــاج الضخــم
وتزايد اهتامم الناس واألوساط األدبية مبزايا الشعر املولد
مــن حيــث املوضوعــات واملعــاين(.)69

ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلاصلاا ةباتكلا يف )ـه335ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلا
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كان أليب بكــر الصــويل دور كبــر يف تطــور املنهــج األديب يف
عرصه وذلك من خالل الصياغات الفنية التي أضافها أو طور
القســم منهــا ،إذ تطــورت طــرق ترتيــب الشــعر وتبويبــه وذلــك
جزء من تطور األعامل األدبية يف مجاالتها املختلفة( ،)70لذا
كان له وقفة كبرية يف مواكبة تطور املنهج األديب فقد ظهر
أســلوب جديــد يف تدويــن الدواويــن إذ كان ميثــل رائــد هــذه
النهضة األدبية يف تطوير املنهج األديب ويعود له الفضل يف
ترتيب تدوين الدواوين عىل حروف املعجم حسب قوايف
القصائد جامعا يف ذلك دواوين أشهر شعراء القرنني الثاين
والثالــث الهجريــن وذكــر اســمه إىل جانــب دواويــن شــعراء
كبــار ،كــا يــورد الدكتــور صبحــي نــارص﴿ ...وهكــذا غطــى
اســمه أســاء غــره مــن األدبــاء الذيــن عنــوا بجمــع الدواويــن
قبلــه ،وهــذا ســبب شــهرته وشــهرة دواوينــه التــي صنفهــا
ودققهــا ،)71(﴾...مســهال عــى الباحثــن مهمــة البحــث كــا
يشري نارص﴿...أما سبب إقبال الناس عىل دواوينه فسبب
أن طريقــة كهــذه ســهلت عليهــم مهمــة البحــث والتنقيــب
بســبب كــرة الشــعراء وغــزارة شــعرهم﴾(.)72
تعــد الدواويــن ابــرز أعــال أيب بكــر الصــويل األدبيــة
ومنهجــه واضــح يف ذلــك إذ طــور هــذه الصناعــة بطريقتــه
التــي جعلتــه ينســب إليــه صنــع الدواويــن ،رمبــا مل يكــن
صانعهــا مــن ذلــك نســبة إىل ديــوان الخــر أرزي إليــه(،)73
ومــن خــال هــذه األعــال األدبيــة أشــار أبــو بكــر الصــويل إىل
بعــض املالحظــات املنهجيــة عنــد جمــع الديــوان مبينا فيها
الجوايب االيجابية والسلبية كام هو موضح يف جمع ديوان
أيب نــؤاس آذ اثبــت املنحــول مــن الشــعر عــى كل حــرف
مــن الحــروف مشــرا إليــه( ،)74قاصــدا مــن ذلــك إثبــات حالــة
منهجيــة معينــة خاصــة باالنتحــال والعبــث يف الشــعر كــا
يقــول الزبيــدي﴿ ...الن االنتحــال والعبــث دخــا دواويــن
الشــعراء املحدثــن العباســيني منــذ ذلــك الوقــت﴾(.)75

ثالثا :املوازنة مع بعض املناهج الحديثة
يف األدب العريب

كان منهــج أيب بكــر الصــويل واضحــا يف جمــع الدواويــن
والســيام عندمــا يكــون هنالــك أي إشــكال عنــده مــن خــال
كتاب المؤتمر ()1

هــذا االتجــاه فانــه ينبــه إىل ذلــك وهــذا جــزء مــن منهجــه
الــذي ســار عليــه ،كــا يقــول ﴿ ...يقــول يف شــعر “أشــجع
الســلمي” وهــذا مختــار مــن مديحــه عــى غــر ماســبق مــن
تــوايل الحــروف﴾( ،)76وانــه أراد أن يكــون اقــرب إىل حاجــة
مــا دفعتــه أن يوصــل أو يقــود إىل التوصــل أو عــرض منهــج
ســهل يجعل الشــعر قريبا إىل الناس كام يقول﴿ ...لتكون
اقــرب ملــن يطلبهــا وأســهل عــى مــن يحفظهــا﴾( ،)77وبــذا
يكــون قــد قــدم لنــا صــور شــعرية يف كتابه”أخبــار الشــعراء
املحدثني”لهــوالء بصيــغ منهجيــة موضحــا أســباب وضعــه
هــذه املختــارات كــا يقــول﴿ ...الن النــاس اليعرفونهــم وال
يعرفــون أشــعارهم وأخبارهــم ،واىت بجيــد شــعرهم الن ذلــك
أخفــى عــى النــاس﴾( ،)78كــا أشــار أيضــا بــان أشــعارهم
نســبت إىل غريهــم وأشــعار غريهــم نســبت إليهــم( ،)79وكان
منهجــه واضحــا يف الدواويــن إيجــاد كثــر الشــعر( ،)80مرتبــا
إيــاه عــى الحــروف ،كــا يقــول يف مقدمــة كتابــه ﴿أخبــار
الشــعراء﴾﴿ ...وهــو كتــاب األوراق إىل ذكــر الشــعراء الذيــن
أول أســائهم ألــف ،فذكــرت منهــم جامعــة ،ثــم رأيــت بعــض
األجــاء يجــب إن أقــدم لــه ذكــر احمــد بــن يوســف الكاتــب
واله جميعا ،ومن قال الشــعر فن آبائه وولده ،فآثرت مراده
واتبعــت محبتــه﴾(.)81
ومــن الطــرق الفنيــة لالتجــاه املنهجــي الــذي ســلكه أبــو
بكــر الصــوىل والــذي يالحــظ عــى مؤلفاتــه بشــكل عــام انــه
اتبــع منهجــا موحــدا يف كل كتبــه قاصــدا بذلــك االختصــار
مع مراعاة اغلب الســياقات التي ميكن مراعاتها يف ذلك
ســواء كانــت بشــكل مبــارش اوغــر ذلــك ،كــا يقــول يف
كتابــه﴿أدب الكتــاب﴾﴿ وقــد اختــرت كتــايب هذا جهدي
غــر تــارك مايحتــاج إليــه فيــه ،ولكنــي أخرجــت املعــاين
يف أقوالهــا مــن األلفــاظ ،وأســقطت أكرثهــا مــن األســانيد
ليقــرب عــى طالبــه وينــال بغــر كلفــة مــااراد وال تبعــد أقطــاره
عنه﴾( ،)82أما يف كتابه ﴿أشعار أوالد الخلفاء﴾ ،فقد سار
عــى نفــس النهــج موضحــا مــاكان قــد أبهــم عــى غــره وانــه
ذكــر فيــه مــاكان يف أهلــه مــن الشــعراء ،كــا يقــول﴿ ...كــا
رشطنــا يف الرســالة التــي يف صــدر الكتــاب ،إنــا إذا ذكرنــا
شــاعرا فــكان يف أهلــه شــعراء ،ذكرناهــم جميعــا يعقــب
ذكــره ليكــون أمرهــم اقــرب إىل ملتمســه ،)83(﴾...أمــا إذا أراد
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أن تكــون كتبــه ذات منهــج يحتــاج إليــه الباحث﴿الكاتــب﴾
حســب الدرجــة فيــا إذا كان أعــى درجــة أو اقلهــا ،كــا
يقــول﴿ ...يحتــاج إليــه أعــى الكتــاب درجــة ،واقلهــم فيــه
منزلــة وجعلتــه جامعــا لــكل مايحتــاج الكتــاب إليــه ،حتــى
اليعــول عليــه يف جميعــه عليــه﴾(.)84
وعزز أبو بكر الصويل منهجه يف كتبه مدفوعا يف ذلك
إىل أهميــة روايتــه التــي اســتند عليهــا يف اتجاهــه النقــدي
للروايات التي كان يعززها يف مصادره إذ يعد أبو بكر الصويل
مــن ابــرز نقــاد القــرن الرابــع الهجــري( ،)85وكان لرواياتــه تلــك
قيمــة أدبيــة كبــرة مقدمــا مــن خاللهــا معلومــات تحــوي عــى
التعليــق والــروح( ،)86ألنــه كان يــرد بثقــة عــى الطاعنــن(،)87
والسيام انه مل يركز نشاطه يف تدوين شعر شاعراو شاعرين
الن هــذه األعــال تضعــف عملــه يف روايــة الدواويــن مــن
خــال إهــال بعــض الروايــات كــا يقــول الزبيــدي( .)88وهــذا
أمــر كثــر زاولــه أبــو بكــر الصــويل( ،)89والســيام فيــا يخــص
مــاكان مجهــوال أو شــبه ذلــك مــن املنحــول ،كــا يقــول﴿...
وماكان من املنحول مجهوال ،ذكرت أوائل قصائده وقوافيه،
ومااشبه ذلك منه ،وماكان صالحا من املنحول ذكرته أجمع
وأعلمــت انــه منحــول﴾( ،،)90ويف بعــض األحيــان يوضــح لنــا
األســباب التــي دعتــه إىل تقســيم شــعر أبــو نــؤاس إىل عــرة
فنــون( ،)91ذاكــرا بــان ذلــك قــد يذهــب عــى نقــاد الشــعر كــا
يقول﴿ ...وظنوا إن ذلك يذهب عىل نقاد الشعر ،العلامء
بــه ،املميزيــن لــه ،كــا ذهــب ذلــك عليهــم﴾( ،)92وكجــزء مــن
منهجــه النقــدي الــذي ســار عليــه يف الكتابــة األدبيــة وعــزز
ذلــك يف مواطــن أعاملــه منهــا نقــده للشــعر ،كــا يقــول فيــا
يخــص صحيحــة وســقيمة﴿...وان مل يكــن كذلــك ملــا ذهــب
أيضــا عــى العلــاء بالشــعر ،وال يخفــى عليهــم صحيحــة مــن
ســقيمة﴾( ،)93ويف نقــده ألحــد منهــم مفضــا الواحــد عــى
اآلخر ،كام يقول﴿ ...أن دعبال اشعر من أيب متام فقلت له
بــأي يشء تقــدم ؟فلــم يــأت مبقنــع﴾( ،)94موضحــا يف ذلــك
بــان اتجاهــه النقــدي يف الشــعر نابــع مــن نقــد الشــعر نفســه
والسيام شعر األوائل كام يقول﴿ ...وأنا ذاكرا شيئا من نقد
األوائل للشعر لتعلم إين أسري عىل سنن واضح فيام ذكرت،
واتبع قوما “ليست للعيب “عليهم طريق﴾( ،)95مستشهدا
بوقائع جرت ماقبل اإلسالم منها نقائض جرير والفرزدق(،)96
88

ويعلــل أبــو بكــر الصــويل ذلــك النهــج يف رســالة كتبهــا دفاعــا
عــن أيب متــام مســتعمال صيــغ منهجيــة ثابتــة وقاطعــة إذا مل
يصح الدليل يف ذلك ،كام يقول﴿ ...ويطعنون يف كثري من
شعره ويسندون ذلك إىل بعض العلامء ،وقولونه بالتقليد
واالدعــاء إذ مل يصــح فيــه دليــل ،وال إجاباتهــم إليــه﴾( ،)97وان
الــرد عــى الكتــاب الذيــن ادعــوا العلــم وهــم الجهــاء ،كــا
يقــول﴿ ...واذكــر جميــع ماقيــل فيــه ،وان كان قصــدي يشء
فضلــه ،والــرد عــى مــن جهــل الحــق فيــه﴾(.)98

الخالصة

ومــا تقــدم نخلــص بــان أبــا بكــر الصــويل مــن ابــرز علــاء
العــرب املســلمني الذيــن بــرزوا عــى ســاحة الثقافــة العربيــة
اإلسالمية ،وكان له دور يف رفد الحضارة العربية اإلسالمية
بأســس ومقومــات املنهــج العلمــي الســليم ا لــذي كان
لــه أثــرة يف تطــور الثقافــة العربيــة اإلســامية والســيام يف
مجــال الكتابــة األدبيــة ،إذ لعــب دور يف عمليــة صياغــة
وبنــاء بعــض األســس املنهجيــة لتحديــث الدواويــن العربيــة
اإلســامية للشــعراء ،،وذلــك مــن خــال األســس التــي عمــل
عليهــا وطورهــا لصالــح العمــل األديب وتطــوره ،وقــد تظافــرت
عوامل عدة ساعدت عىل بلورة شخصية أيب بكر الصويل
التــي كان نتاجهــا تلــك املؤلفــات التــي مكنهــا يف صياغــات
منهجيــة حــاول يف كل واحــد منهــا ان يعــرض نوعــا يختلــف
عــن اآلخــر مدفوعــا يف ذلــك بدوافــع مبــارشة أو غــر مبــارشة
مســتعمال يف ذلــك صيــغ وألفــاظ منهجيــة قامئــة عــى
أســاس التحليــل العمــي أو النظــري والســيام انــه وظــف كل
مااختمــر ونضــج لديــه مــن معلومــات يف كافــة العلــوم كونــه
موســوعيا ،فقــد اســتفاد مــن كل هــذا يف إيجــاد صياغــات
ألعاملــه األدبيــة التــي تجســمت مابــن الواقــع والتطبيــق
مدفوعــا يف ذلــك مــن خــال نقــده لبعــض الروايــات أحيانــا
ودفاعه يف أحيان أخرى ويعود سبب ذلك إىل تفاعله مع
طبقــات املجتمــع آنــذاك كافــة مــن مختلــف الطبقــات مــن
الخلفــاء واألمــراء والشــعراء والعلــاء وغريهــم ،مــا ولــدت
لنــا يف النهايــة هــذا العــامل الجليــل ومؤلفاتــه التــي كان لهــا
طابــع خــاص وســمته األدبيــة التــي حــاىك الزمــان وحــاك عليه
بأســلوبه األديب والصياغــات العلميــة يف كل حاالتهــا.

ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلاصلاا ةباتكلا يف )ـه335ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلا

الهوامش
1 .1الخطيــب البغــدادي:أيب بكــر احمــد بــن عيل(ت463هــ) ،تاريــخ
بغــداد ،تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط(1بــروت ،دار
الكتــب1987 ،م)198/4 ،؛ا بــن خلكان :شــمس الد يــن أبــو
العباس احمد بن إبراهيم(ت681هـ) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ،تحقيق د.إحسان عباس(،بريوت ،دار الثقافة1968 ،م)،
296/3؛ابن األثري:عز الدين أبو الحســن عيل بن محمد بن عبد
الكريم الشيباين(ت630هـ) ،الكامل يف التاريخ(،بغداد ،مكتبة
املثنــى)468/8 ،؛رسكيس:يوســف آليــان ،معجــم املطبوعــات
العربيــة واملعربة(،قــم ،مكتبــة آيــة اللــه املرعشــي1351 ،هــ)،
.1218/2

2 .2بضــم الصــاد وســكون ا لــواو ويف اآلخــر الم نســبة إىل صــول
احــد ملــوك جرجــان ،الســمعاين:أبو ســعيد عبــد الكريــم بــن
محمد(ت562هــ) ،األنســاب ،تقديــم وتعليــق عبــد اللــه عمــر
البــارودي ،ط(1بــروت ،دار الجيــان1988 ،م).567/3 ،
3 .3الذهبي:أبــو عبــد اللــه شــمس الد يــن محمــد بــن احمــد بــن
عثــان بــن قامياز(ت748هــ) ،العــر يف خــر مــن غرب(،الكويــت،
1961م)241/2 ،؛وسري أعالم النبالء ،تحقيق شعيب االرناؤوط
وإبراهيــم الزيبــق ،ط(9بــروت ،مؤسســة الرســالة1933 ،م)،
.301/15
4 .4ابــن النديم:محمــد بــن إســحاق(ت438هـ) ،الفهرســت(،طهران،
مكتبــة رضــا تجــدد1971 ،م) ،ص167؛ابــن العــاد الحنبيل:أبــو
الفــاح عبــد الحــي (ت 1089هــ) ،شــذرات الذ هــب يف
أخبــار مــن ذهب(،القا هــرة ،مكتبــة القــديس1350 ،هــ)،
393/2؛الزركيل:خــر الديــن ،األعــام ،ط(5بــروت ،دار العلــم
للماليــن).136/7 ،
5 .5ابن خلكان:م.ن.296/3 ،

6 .6حســن:صبحي نــارص ،أبــو بكــر الصــويل ناقدا(،بغــداد ،دار
الجا حــظ1975 ،م) ،ص.17
7 .7العاميل:محســن أمني(ت1033هــ) ،أعيــان الشــيعة ،تحقيــق
حســن العاميل(،بــروت1960 ،م).147/47
8 .8ياقوت الحموي:أبو عبد الله الرومي(ت626هـ) ،معجم األدباء،
تحقيق مارغليوث(،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب).136/3 ،
9 .9الخطيب البغدادي:م.ن.559/4 ،

1010الذهبي:سري أعالم النبالء.309/14 ،13/13 ،

1111الزبيدي:أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبــد اللــه (ت379هــ)،
طبقــات النحويــن ،نــر باعتنــاء مريتــز كزنكو(،القاهــرة ،بــوالق،
1285هــ) ،ص ص 120-108؛ا بــن حجر:احمــد بــن عــي
كتاب المؤتمر ()1

العســقالين(ت852هـ) ،لســان امليزان(،الهنــد ،حيــدر أبــاد
الدكــن1331 ،هــ).430/5 ،

1212ابــن الجوزي:أبــو الفــرج محمــد بــن عبــد الرحمن(ت597هــ)،
املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمم(،الهنــد ،حيــدر أبــاد الدكــن،
1357هــ).22/6 ،
1313الذهبي:تذكــرة الحفاظ(،بــروت ،دار احيــاء الــراث العــريب)،
.421/2
1414ابن خلكان:م.ن.263/1 ،

1515الذهبي:ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،تحقيــق عــي محمــد
البجاوي(،بــروت ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر1382 ،هــ)،
.550/2
1616الخطيب البغدادي:م.ن.358/4 ،
1717ياقوت الحموي:م.ن.134/6 ،

1818الخطيب البغدادي:م.ن427/3 ،؛ابن خلكان:م.ن.477/3 ،

1919االصبهاين:أبــو الفــرج عــي بــن الحســن بــن محمــد بــن احمــد بــن
الهيثم(ت356هـ) ،األغاين ،تحقيق محمد عبد الجواد(،القاهرة،
بــوالق)22 /18 ،؛الثعالبي:أ بــو منصور(ت 459هــ) ،يتيمــة
الدهر(،بــروت ،دار إحيــاء الــراث العــريب).278/2 ،
2020الصويل:أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن عبــد اللــه (ت335هــ)
أخبــار الشــعراء ،تحقيــق ج.هيــورث دن ،ط(5القاهــرة ،األمــل،
2004م) ،ص.30
2121املرزباين:أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمران(ت384هــ) ،معجــم
الشــعراء ،تحقيــق احمــد عبــد الســتار فراج(،القاهــرة1960 ،م)،
ص.431
2222ابن النجار البغدادي :محمد بن محمود(ت643هـ) ،ذيل تاريخ
بغــداد ،تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر ،ط(1بــروت ،دار الكتــب
العلمية1417 ،هـ).17/2 ،
2323ابن خلكان:م.ن.279/3 ،

2424الخطيب البغدادي:م.ن.121/3 ،

2525املســعودي:عيل بــن الحســن(ت346هـ) ،مــروج الذ هــب
ومعــادن الجوهــر ،تحقيــق محــي الديــن عبــد الحميد(،،القاهــرة،
السعادة1958 ،م)15/1 ،؛الثعالبي :لطائف املعارف ،تحقيق
إبراهيــم االبيــاري وحســن كامل(،القاهــرة1960 ،م) ،ص.118

2626طبــع يف كتــاب األوراق(ثالثــة أجــزاء) عنــي بنرشهــا ج.هيــورث،
األول يف ســنة 1934م ،تحــت عنــوان (أخبــار الشــعراء
واملحدثــن) ،والثــاين(1935م) تحــت عنــوان (أخبــار الــرايض
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واملتقــي) ،والثالــث ســنة 1936م ،تحــت عنــوان (أشــعار أوالد
الخلفــاء وأخبارهــم).

5252املسعودي:م.ن.382/3 ،
5353م.ن.186/2 ،

2727ابن عباد:الصاحب(ت385هـ) ،الكشــف عن مســاوئ املتنبي،
تحقيــق محمــد حســن آل ياســن(،بغداد ،النهضــة1965 ،م)،
ص.142

5555الصويل:أخبــار ا لــرايض واملتقــي ،تحقيــق ج.هيــورث.د
ن(،القا هــرة ،رشكــة األمــل للطبا عــة والنــر) ،ص .50

2929ابن النديم:م.ن ،ص.215

5757ابن خلكان:م.ن.331/1 ،

2828ابن العامد:م.ن.342/2 ،

3030طبــع هــذا الكتــاب ســنة 1965م ،تحقيــق محمــد هــادي االمينــي،
املرزباين:أخبــار الســيد الحمــري ،تحقيــق محمــد هــادي
االميني(،النجــف ،النعــان1960 ،م).
3131طبع سنة 1958م بدمشق ،تحقيق الدكتور صالح االشرت.

3232طبــع بتحقيــق محمــد عــزام ومحمــود عســاكر ونظــر اإلســام
الهنــدي ،ســنة 1936م ،يف مــر.
3333املسعودي:م.ن.74/4 ،
3434الحموي:م.ن.136/7 ،

3535ابن النديم:م.ن ،ص.215

5454الخطيب البغدادي:م.ن.307/3 ،

5656الخطيب البغدادي:م.ن.34/12 ،
5858م,ن.356/4 ،

5959الصويل:م.ن ،ص 242 ،178وما بعدها.
6060ابن خلكان:م.ن.263/1 ،

6161الصويل:أخبــار أيب متــام ،تحقيــق خليــل محمــود عســاكر
وآخرون (،بــروت ،املكتــب التجــاري) ،ص .55
6262األسد:نارص الدين ،مصادر الشعر الجاهيل وقيمتها التاريخية،
ط(4القاهرة ،دار املعارف1969 ،م) ،صص.547-543
6363م.ن.
6464م.ن.

3636طبــع ســنة 1341ه ـ بالقاهــرة ،تحقيــق محمــد بهجــة األثــري ،إال إن
املصــادر ذكرتــه باســم ﴿أدب الكاتــب﴾ ،الحمــوي:م.ن.236/7 ،

6565الشــقالين:عبد الحميــد ،روايــة اللغة(،القاهــرة ،دار املعــارف،
1971م) ،ص.110-93

3838ابن النديم:م.ن ،ص.215

6767الصويل:أخبار الرايض واملتقي ،ص.27

3737الحموي:م.ن7 ،م.236

3939حاجــي خليفــة ،عبــد اللــه القســطنطيني(ت1067هـ) ،كشــف
الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنون(،اســطنبول).774/1 ،
4040ابن النديم:م.ن ،ص.215

6666ابن النديم:م.ن ،ص.161
6868م.ن ،ص.20

6969الزبيدي :عــى ،األدب العبايس(،القا هــرة ،دار املعرفــة،
1959م) ،ص .161

4141حاجي خليفة:م.ن.692/1 ،

7070م.ن ،ص.61

4343م.ن.

7272م.ن.

4242م.ن.

7171م.ن.

4444ياقوت الحموي:م.ن.136/7 ،

7373ابن النديم:م.ن ،ص.161

4545يا قــوت الحمــوي:م.ن136/7 ،؛أ بــو الفداء:إ ســاعيل بــن
عيل(ت732هــ) ،تار يــخ أيب الفداء (،بــروت ،دار الكتــاب
اللبنــاين)221/3 ،؛الذهبي:العــر241/2 ،؛ابــن العــاد:م.
ن .339 /2
4646ابن الجوزي:م.ن.316/6 ،
4747السمعاين:م.ن.357/3 ،

4848أبو بكر الصويل ناقدا ،ص.27

4949الخطيب البغدادي:م.نن.198/4
5050م.ن.

5151معجم الشعراء ،ص\.431
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7474الحديثي:بهجــت عبــد الغفــور ،مقدمــة ديــوان أيب نــؤاس بروايــة
الصويل(،بغــداد ،دار الرســالة1980 ،م) ،ص.21
7575ديوان أيب نؤاس ،مجلة كلية اآلداب ،العدد 1957 ،2م ،ص.28
7676الصويل:أخبار الشعراء ،ص.117
7777ديوان أيب نؤاس ،ص.5

7878الصويل:أخبار الشعراء ،ص.55
7979م.ن ،ص.236

8080الصويل:أشعار أوالد الخلفاء ،ص.278-107
8181م.ن ،ص.143

8282الصــويل:أدب الكتــاب تحقيــق محمــد بهجــة األثري(،القاهــرة،

ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلاصلاا ةباتكلا يف )ـه335ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلا

9090الصويل:ديوان أيب نؤاس ،ص.49-48

1341ه) ،ص.10

8383الصويل:أشعار أوالد الخلفاء ،ص.50

9191م.ن ،ص.49

8585إبراهيم:طــه احمــد ،تاريــخ النقــد األديب عنــد العرب(مــن العــر
الجاهــي إىل القــرن الرابــع الهجري)(،بــروت ،دار الحكمــة)،
ص.143-141

9393م.ن ،ص.41
9595م.ن ،ص.60

8787م.ن.

9797الصويل:أخبار آيب متام ،ص.4-3

8484الصويل:م.ن ،ص.9

9292م.ن ،ص.40
9494م.ن ،ص.42

8686الصويل:أخبار أيب متام ،ص.55

9696م.ن ،ص.61

8888ديوان أيب متام ،مجلة البالغ ،السنة الثالثة1959-م ،ص.13

9898م.ن ،ص.5

8989الحديثي:م.ن ،ص.24

املصادر واملراجع
1 .1إبراهيم:طه احمد.

1919مقدمــة ديــوان أيب نــؤاس بروايــة الصويل(،بغــداد ،دار الرســالة،
1980م)

2 .2تاريــخ النقــد األديب عنــد العرب(مــن العــر الجاهــي إىل القــرن
الرابــع الهجري)(،بــروت ،دار الحكمــة).

2020ديوان أيب نؤاس ،مجلة كلية اآلداب ،العدد 1957 ،2م.

4 .4الكامل يف التاريخ(،بغداد ،مكتبة املثنى).

2222أبو بكر الصويل ناقدا(،بغداد ،دار الجاحظ1975 ،م).

3 .3ابــن األثري:عــز الديــن أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن عبــد الكريــم
الشيباين(ت630هـ).
5 .5األسد:نارص الدين.

2121د يــوان أيب متــام ،مجلــة البــاغ ،الســنة الثالثــة1959 -م.
حســن  :صبحي نــا رص .
2323الخطيب البغدادي:أيب بكر احمد بن عيل(ت463هـ).

6 .6مصــادر الشــعر الجاهــي وقيمتهــا التاريخيــة ،ط(4القاهــرة ،دار
املعــارف1969 ،م).

2424تاريــخ بغــداد ،تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط(1بــروت،
دار الكتــب1987 ،م).

8 .8األغاين ،تحقيق محمد عبد الجواد(،القاهرة ،بوالق).

2626وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،تحقيــق د.إحســان
عباس (،بــروت ،دار الثقا فــة1968 ،م).

7 .7االصبهاين:أبــو الفــرج عــي بــن الحســن بــن محمــد بــن احمــد بــن
الهيثم(ت356هـ).
9 .9الثعالبي:أبو منصور(ت459هـ).

1010يتيمة الدهر(،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب).

1111لطا ئــف ا ملعــا رف  ،تحقيــق إ برا هيــم ا البيــا ري وحســن
كام ل  ( ،ا لقا هــرة 1 9 6 0 ،م ) .

1212ابن الجوزي:أبو الفرج محمد بن عبد الرحمن(ت597هـ).

1313املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمم(،الهنــد ،حيــدر أبــاد الدكــن،
1357هــ).
1414حاجي خليفة ،عبد الله القسطنطيني(ت1067هـ).

1515كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(،اسطنبول).
1616ابن حجر:احمد بن عيل العسقالين(ت852هـ).

1717لسان امليزان(،الهند ،حيدر أباد الدكن1331 ،هـ).
1818الحديثي:بهجت عبد الغفور.

كتاب المؤتمر ()1

2525ا بــن خلكا ن  :شــمس ا لد يــن أ بــو ا لعبــا س ا حمــد بــن
إ برا هيم ( ت 6 8 1ه ـ ) .

2727الذهبي:أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان
بن قامياز(ت748هـ).
2828العرب يف خرب من غرب(،الكويت1961 ،م).

2929ســر أعــام النبــاء ،تحقيــق شــعيب االرنــاؤوط وإبراهيــم الزيبــق،
ط( 9بــروت ،مؤسســة الرســالة1933 ،م).
3030تذكرة الحفاظ(،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب).421/2 ،

3131ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،تحقيــق عــي محمــد البجــاوي،
(بــروت ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر1382 ،هــ).
3232الزبيدي :أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله (ت379هـ).

3333طبقــات النحويــن ،نــر باعتنــاء مريتــز كزنكــو( ،القاهــرة ،بــوالق،
1285هــ).
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.)م1960 ،النعامن

.)هـ346عيل بن الحسني(ت:املسعودي5656

 تحقيــق محــي الديــن عبــد،مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر5757
.)م1958 ، الســعادة،(القا هــرة،،الحميد
.)هـ643محمد بن محمود(ت:ابن النجار البغدادي5858

. عىل:الزبيدي3434

خري: الزركيل.)م1959 ، دار املعرفة،(القاهرة،األدب العبايس3535
.الدين
.) دار العلم للماليني، (بريوت5 ط،األعالم3636
.يوسف آليان:رسكيس3737

،(بــروت1 ط، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر،ذيــل تاريــخ بغــداد5959
.)هــ1417 ،دار الكتــب العلميــة

 مكتبــة آيــة اللــه،( قــم،معجــم املطبوعــات العربيــة واملعربة3838
.)هــ1351 ،املرعشــي

.)م1971 ، مكتبة رضا تجدد،(طهران،الفهرست6161

،(بــروت1 ط، تقديــم وتعليــق عبــد اللــه عمــر البــارودي،األنســاب4040
.)م1988 ،دار الجيان

.)هـ438محمد بن إسحاق(ت:ابن النديم6060

.)هـ626أبو عبد الله الرومي(ت:ياقوت الحموي6262

 دار إحيــاء الــراث،(بــروت، تحقيــق مارغليوث،معجــم األدبــاء6363
.)العــريب

Conclusion
It offers surmise that Abu Bakr al-Souly of the most
prominent scholars of Muslim Arabs who emerged on
the Square Arab-Islamic culture, and was instrumental in
supplying the Arab-Islamic civilization foundations and
the foundations of the scientific method proper, which
had an impact in the evolution of Arab-Islamic culture,
especially in the field of literary writing, with play role in
the drafting process and build some foundations methodology to update divans Islamic Arab poets, through
foundations that worked on and developed for the benefit
of a literary work and its development, has combined
several factors helped to shape his character Abu Bakr
al-souly which was their productions of those works that
enabled formulations systematically tried In each one of
them to introduce a kind different from the other driven by
the motives directly or indirectly, using the formulas and
words methodology based on the analysis of the practical
or theoretical, especially that he hired all Maachtmr and
maturity of information in its possession in all of science
being encyclopedic, it has benefited from all This finding
formulations for its literary Tgesmt between reality and
application driven through the critique of some novels
and sometimes his defense at other times it is due to the
interaction with the strata of society at that time all of the
various classes of the caliphs and princes, poets, scientists
and others, which was born for us in the end this World
of Galilee, and his works that have had a special character
and called literary simulated time and itchy it his literary
style and scientific formulations at its all.

.)هـ562 أبو سعيد عبد الكريم بن محمد(ت:السمعاين3939

. عبد الحميد:الشقالين4141

.)م1971 ، دار املعارف، (القاهرة،رواية اللغة4242

.)هـ335(  أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله:الصويل4343

، األمل،(القاهرة5  ط،هيورث دن. تحقيق ج،أخبار الشعراء4444
.)م2004

، (بريوت، تحقيق خليل محمود عســاكر وآخرون،أخبار أيب متام4545
.)املكتب التجاري
.)ه1341 ،(القاهــرة،أدب الكتــاب تحقيــق محمــد بهجــة األثري4646
.)هــ1033(  محســن أمــن:العامــي
.)م1960 ،(بريوت، تحقيق حسن العاميل،أعيان الشيعة4747
.)هـ385 الصاحب (ت:ابن عباد4848

 تحقيــق محمــد حســن آل،الكشــف عــن مســاوئ املتنبــي4949
.)م1965 ، النهضــة،(بغداد،يا ســن
.)هـ1089 أبو الفالح عبد الحي (ت:ابن العامد الحنبيل5050

 مكتبــة،(القا هــرة،شــذرات الذ هــب يف أخبــار مــن ذهب5151
.)هــ1350 ،القــديس
.)هـ732( إسامعيل بن عيل:أبو الفداء5252

 أبــو: املرزبــاين.) دار الكتــاب اللبنــاين،(بــروت،تاريــخ أيب الفداء5353
.)هـ384عبــد اللــه محمــد بــن عمران(ت
،(القاهــرة، تحقيــق احمــد عبــد الســتار فراج،معجــم الشــعراء5454
.)م1960
،(النجف، تحقيق محمد هادي االميني،أخبار السيد الحمريي5555

ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلا335ت(يلوصلا اهعبتا يتلا ةيجهنملا تاغايصلاصلاا ةباتكلا يف )ـه
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اللغة العربية وأهميتها يف التعامل
مع النصوص القرآنية
الدكتور السيد عبد الحميد عيل املهديل األهدل

كلية أصول الدين ،جامعة السلطان الرشيف عيل اإلسالمية ،بروناي دار السالم

1436هـ = 2015م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني
سيدنا محمد النبي الكريم وعىل آله وصحبه أجمعني:

امللخص
فــإن هــذا البحــث يســعى إىل الكشــف عــن وظيفــة اللغــة بصفــة عامــة وأهميــة العربيــة ورس اختيارهــا :لغــة الرســالة
الخالــدة التــي تضمــن لإلنســانية جمعــاء ســعادتها يف الدنيــا واآلخــرة بصفــة خاصــة ،مــع التأكيــد عــى أن أي محاولــة
للخــروج عــن مســارها الصحيــح كــا كان عليــه أصحابهــا الخلــص الذيــن وقفــوا بإخــاص مــع صاحــب الرســالة – صــى
اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم – يف الدفــاع عــن الحــق ،خــروج عــن الجــادة التــي تهــدد مســتقبل البرشيــة ،فــإن هــذا
الدســتور األعظــم يرســم لنــا املعــامل الواضحــة للوصــول إىل الهــدف املنشــود بــا عنــت وال مشــقة ،وأنــه فتــح أمــام
البرشيــة بــاب االختيــار عــى مرصاعيــه؛ ليأخــذ التكليــف طريقــه الطبيعــي ،وتكــون االســتجابة عــن قناعــة تامــة؛ حفاظــا
عىل حرية اإلنسان املكرم عىل جميع الربية يف الوجود وأفضلهم عىل اإلطالق ما إن متسكوا بنور العلم واإلميان،
الذي ال ميكن  -بحال من األحوال – فتح مغاليقه إال مبعرفة أرسار لغة القرآن :لغة العلم والتقدم والحضارة ،عىل
املنهــج الــذي رســمه لنــا الســلف الصالــح – رضــوان اللــه تعــاىل عليهــم أجمعــن.-
وقــد اقتضــت منهجيــة البحــث العلمــي أن نرتــب بحثــي هــذا عــى مقدمــة ،تحدثــت فيهــا عــن أهميــة هــذا املوضــوع،
ثــم أردفتهــا بخمســة مطالب:
املطلب األول :مفهوم اللغة ووظيفتها
املطلب الثاين :الرس يف اختيار العربية :لغة الرسالة الخالدة
املطلب الثالث :وجوب االحتكام إىل أصحاب العربية الخلص ملعرفة دالالت ألفاظها
املطلب الرابع :املنهاج العلمي يف نقل العلوم واملعارف عن السلف الصالح
املطلب الخامس :منهاجية التعامل مع النصوص القرآنية
ثم ذيلتها بأهم ما توصلت إليه من خالل البحث ،وهو ﴿ الخامتة ﴾

كتاب المؤتمر ()1
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املطلب األول
﴿ مفهوم اللغة ووظيفتها ﴾
إن مفهوم اللغة عند القدامى واملحدثني ﴿ :أصوات يعرب
بها كل قوم عن أغراضهم ﴾ ،فهي قومية يف حد ذاتها ،ولها
قابليــة لالرتقــاء وتجــاوز الدائــرة القوميــة الضيقــة إىل اآلفــاق
الفســيحة بفضــل ارتقــاء أصحابهــا وقدرتهــم عــى التعامــل
مــع العــامل املفتــوح؛ إذ اللغــة صــورة صادقــة مــن حيــاة
أصحابها ترقى برقيهم ،وتتخلف بتخلفهم .فحني كان العرب
متقدمني بالقرآن الكريم تقدمت بهم لغتهم ،وحني تخلفوا
عنــه تخلفــت بهــم أيضــا؛ وذلــك أن قــدر اللغــة العربيــة أنهــا
وعــاء هــذا الدســتور العظيــم الــذي دفــع بالعربيــة إىل ارتيــاد
آفــاق العلــوم واملعــارف املتنوعــة التــي تؤهــل لإلنســان أن
يتصدر املكانة الالئقة يف األرض بوصفه خليفة عن ﴿ الله
تعــاىل ﴾ يبلــغ رســالته ،يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر.
ويف ســبيل تبليــغ هــذه الرســالة غــرز اللــه تعــاىل يف
هــذا اإلنســان قابليــة ﴿ البيــان ﴾ ومكنــه منــه ،وجعلــه أعــى
خصائصــه وصفاتــه ،قــال تعــاىل[ ﴾ ...﴿ :ســورة الرحمــن:
 .]4 -1واملقصــود بتمكــن اإلنســان مــن البيــان قدرتــه عــى
التفكــر ،والتعبــر عــن تفكــره ،ومامرســة نقــل تفكــره،
والتواصــل مــع اآلخريــن ،والتعــرف عــى أفكارهــم .وتتجــى
هــذه الحقائــق عنــد الوقــوف عــى قولــه تعــاىل[ ﴾ ﴿ :ســورة
البقــرة .]31 :قــال ســيد املفرسيــن عبــد اللــه بــن عبــاس –
ريض اللــه عنهــا – يف تفســر هــذه اآليــة ﴿ :علمــه اســم
الصحفــة ،والقــدر ،وكل يشء ،حتــى الفســوة والفســية ﴾.
ويلــزم مــن هــذا أن يعلمــه :أصــول التعامــل مــع اللــه تعــاىل
وكيفيــة تبليغهــا وبيانهــا ألوالده.
ويتكامــل هــذا البيــان عــر الرســاالت الســاوية ،مــن
رســول إىل آخــر ،حتــى انتهــى بخاتــم النبــوة والرســالة ســيد
البلغــاء والفصحــاء ،الــذي مــن أعــى صفاتــه التــي أهلتــه
لتلقــي الوحــي أن اللــه تعــاىل آتــاه ﴿ جوامــع الكلــم ﴾ ،قــال
رسول الله صىل الله عليه وسلم ﴿ :أعطيت جوامع الكلم
﴾ ،بأن جعل الله تعاىل هذا القرآن الكريم يف ألفاظ يسرية
تتفجــر منهــا معــاين كثــرة ،وكان كالم النبــي صــى اللــه عليــه
وعــى آلــه وســلم يتســم بالجوامــع.
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ونفهــم مــن هــذا أن اإلنســان هــو مصــدر اللغــة ومنبــع
البيان؛ لذلك فقد ال يكون مستغربا أن ميتلك نبي الرسالة
الخامتة القدوة ﴿ جوامع الكلم ﴾ وأن تكون معجزة الرسالة
الخامتــة بيانيــة ،وأن يكــون وحيهــا الخالــد قرآنــا ،وأن تتشــكل
أمتها من خالل ﴿ كتاب جامع ﴾ ،وأن تكون العربية لسانها
مؤهلــة الســتيعاب املعجــزة ،وأن تتســع العربيــة ألن تكــون
لغــة الوحــي ،فهــي خطــاب اللــه األخــر لإلنســان ،وأن تكــون
لغــة الديــن والعلــم والحضــارة ،وأن تتســع أيضــا لــكل العطــاء
اإلنساين املتنوع يف كل زمان ومكان ،وأن تستوعب التنوع
الحضاري واإلنساين ،وتستطيع أن تعرب عن كل األحاسيس
والعواطــف اإلنســانية والعطــاء الحضــاري ،ســواء يف مجــال
اإلنســان واالرتقــاء بقدراتــه وخصائصــه وصفاتــه أو بالرتقــي
بأشــياء اإلنســان ووســائله.
فاللغة يف بعض الوجوه معيار الحضارة ،وكل حصيلة
الحضــارات إمنــا هــو مثــرة للغــة؛ فهــي املحــرك الفكــري،
ومــزود عجلــة التقــدم واالرتقــاء ،وهــي مفتــاح التفا هــم
والتعــاون اإلنســاين ،وهــي الوطــن ،وهــي اإلنســان ،وهــي
اإلنتــاج ،وهــي العطــاء .ولقــد بــدأت النبــوة رحلتهــا ورســالتها
بـ ﴿ الكلمة ﴾ وكانت كلمة ﴿ اقرأ ﴾ مفتاحا ألرسار الوجود
كلها .وختمت رحلة النبوة ومعجزاتها بـ ﴿ البيان ﴾ .ولعلنا
نــدرك هنــا دالالت أن تكــون املعجــزة الخامتــة املمتــدة هــي
اللغة والبيان ،ولعلنا ندرك أيضا بعض أبعاد قوله تعاىل:
﴿ ﴾ [سورة األنعام ،]124 :حيث تعني هذه اآلية الخالدة،
إىل جانــب اختيــار ســيدنا محمــد – صــى اللــه عليــه وعــى
آله وســلم – ليكون محل الرســالة الخامتة ،واختيار الزمان،
واختيــار املــكان ،واختيــار اإلنســان حــول هــذا النبــي الكريــم،
تعنــي أيضــا اختيــار لغــة التنزيــل.

املطلب الثاين
﴿ الرس يف اختيار العربية لغة الرسالة الخالدة ﴾
وقــد تفطــن اإلمــام الشــافعي املطلبــي صاحــب املذهــب
إىل هــذا ا لــر العظيــم ،فقــال يف رســالته مبينــا فيهــا
خصائص هذه اللغة وعظمة فرسانها عند نزول هذا القرآن:
ـرب بلســانها ،عــى مــا
﴿ فإمنــا خاطــب اللــه بكتابــه العـ َ
تعــرف مــن معانيهــا ،وكان مــا تعــرف مــن معانيهــا اتســا ُع

لسانها .وأن فطرته أن يخاطب باليشء منه عاما ظاهرا يراد
ـتغنى بــأول هــذا منــه عــن آخــره .وعامــا
بــه العــام الظاهــر ،ويُسـ َ
ظاهــرا يــراد بــه العــام ويدخلــه الخــاص؛ فيُســتدل عــى هــذا
ببعــض مــا خوطــب بــه فيــه .وعامــا ظاهــرا يــراد بــه الخــاص.
وظاهــرا يعــرف يف ســياقه أنــه يــراد بــه غــر ظاهــره ...وتبتــدئ
الــيء مــن كالمهــا يبــن ُ
أول لفظهــا فيــه عــن آخــره .وتبتــدئ
اليشء يبني آخ ُر لفظها منه عن أوله .وت َ َكلَّ ُم باليشء ت ُع ّرفُه
باملعنــى دون اإليضــاح باللفــظ ،كــا تُع ـ ّر ُف اإلشــارةُ ،ثــم
يكــون هــذا عندهــا مــن أعــى كالمهــا؛ النفــراد أهــل علمهــا
بــه ،دون أهــل جهالتهــا .وتســمي الــيء الواحــد باألســاء
الكثــرة ،وتســمي باالســم الواحــد املعــاين الكثــرة .وكانــت
هذه الوجوه التي وصفت اجتامعها يف معرفة أهل العلم
منهــا بــه – وإن اختلفــت أســباب معرفتهــا – معرفــة واضحــة
عندها ،ومستنكرا عند غريها ،ممن جهل هذا من لسانها،
وبلســانها نــزل الكتــاب وجــاءت الســنة.﴾ ...،
وهــذا يعنــي أن هــذا االختيــار ليــس عبثــا ،وإمنــا ملــا
تتمتع به العربية التي اختريت لتكون لغة الله إىل اإلنسان،
مــن مؤهــات وخصائــص جعلتهــا محــا للخطــاب الخالــد
والتعبــر عــن الرســالة العامليــة اإلنســانية ،وأن يكــون فهــم
العرب ومعهودهم يف الخطاب هو املحدد لفهم خطاب
اللــه تعــاىل ،ودالالت النصــوص ،ومرجعيــة مناهــج االجتهــاد
واالستنباط ،وإبصار مقاصد الدين ،وبيان حدود التكليف.
فتحديــد معهــود العــرب للخطــاب ،األمــر الــذي يتحدد
به مراد الله بكتابه الذي أنزله بلســان عريب مبني ،أمر عىل
غايــة مــن األهميــة يف بيــان دالالت األلفــاظ ،تلــك الــدالالت
التي تشكل أدوات االجتهاد للوصول إىل حكم الله تعاىل
يف الحــوادث والقضايــا؛ ولذلــك وضعــت قواعــد اللغــة
لحاميتهــا مــن اللحــن والتحريــف؛ انطالقــا مــن أهميــة دالالت
النــص القــرآين ،كــا وضعــت املعاجــم التــي تشــكل مــن
بعــض الوجــوه حصونــا لحاميــة دالالت األلفــاظ وبيــان مــراد
العــرب منهــا ،باإلضافــة إىل ذلــك العطــاء الكبــر مــن كتــب
البالغــة والتفســر املتنوعــة الوســائل واألدوات.
واملعاجــم هــي مــن بعــض الوجــوه معــامل تبــن لنــا
فضــاء اللغــة وآفاقهــا أيضــا ،وأوعيــة بيــان للمعــاين ،ودليــل
عــى خصو بــة اللغــة العربيــة وحيويتهــا؛ فيكفــي لنــا أن
كتاب المؤتمر ()1

نأخــذ مفــردة أو لفظــة واحــدة ونرجــع فيهــا إىل القواميــس أو
معاجــم اللغــة لنــدرك الفضــاء الكبــر ،الــذي متلــؤه معــاين
هــذه اللفظــة واملــدى الواســع املــرن الــذي يتيــح لنــا الحركــة
املمتــدة .ولنــدرك أيضــا يف املقابــل :الصــورة املتخشــبة
التــي انتهــت إليهــا اللغــة عــى يدنــا ،واالنحســار واملحــارصة
التــي انتهــت إليهــا األلفــاظ واملعــاين ،وإذا حاولنــا اختبــار
واقعنــا اللغــوي ألدركنــا أننــا ال نســتخدم عــر معشــار
املعــاين التــي تســتخدم لهــا األلفــاظ.
فاملعاجم فضاءات مفتوحة ،وضعت أساسا لتحدد
معهــود العــرب يف الخطــاب وتحــول دون الخــروج باملعنــى
عام وضع له اللفظ ،فهي سبيل لتحديد دالالت األلفاظ.

املطلب الثالث
وجوب االحتكام إىل أصحاب العربية
الخلص ملعرفة دالالت ألفاظها
وإذا كان اختيــار العربيــة لغــة الرســالة ال يــأيت عــن طريــق
املصادفــة – كــا أرشنــا إليــه ســابقا  -كذلــك اختيــار رجــال
حــول الرســول  -صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم  ،-الذيــن
يحملــون لــواء هــذا الديــن ويبلغــون رســاالت ربهــم بكفــاءة
وإخــاص ،وخاصــة مبــن ينطبــق عليهــم قــول اللــه ســبحانه
وتعاىل[ ﴾ ﴿ :سورة األحزاب ]23 :؛ إذ هم السبيل ملعرفة
الــدالالت كســلم للتعامــل مــع النصــوص القرآنيــة؛ لكونهــم
شــاهدوا وعاينوا التنزيل ،وإذا أشــكل عليهم يشء عن أمور
دينهــم لجــأوا إىل النبــي صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم،
فــكان يبــن لهــم بالقــول والعمــل ،حتــى تســتقر عليهــم معرفــة
الصورة الحقيقية للمسائل والقضايا التي كانت تواجههم.
باإلضافــة أن جيــل الصحابــة متتعــوا مبزيتــن مل يتصــف
بهــا ،أو بواحــدة منهــا ،أي فئــة مــن املســلمني مــن بعــد،
وهــا اللتــان أغنتــا أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وعــى آلــه وســلم ،ال ســيام يف الصــدر األول ،عــن االحتــكام
إىل أي منهــج علمــي يتبــع يف معرفــة أصــول املعتقــدات
وجزئيــات األحــكام ،املأخــوذة مــن كتــاب اللــه تعــاىل وســنة
رســوله صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم.
وهاتان املزيتان هام:
أوال :السليقة العربية الخالصة عن شوائب العجمة.
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ثانيا :الفطرة اإلسالمية النقية الداعية إىل التسليم.
ومــن املعلــوم أن الحاجــة إىل تحكيــم أي ميــزان علمــي
يف التعامــل مــع النصــوص الدينيــة واالســتنباط منهــا ،إمنــا
تــأيت لســببني اثنــن:
األول :وليدة ضعف يف معرفة اللغة العربية وآدابها.
الثــاين :جــدل يثــور بــن األطــراف فيــا يحاولــون فهمــه
ويتداولــون الــرأي فيــه.
وكال هذيــن الســببني كانــا مفقوديــن متامــا يف عــر
الصحابة الســيام يف القســم األول منه ،باإلضافة إىل ذلك
أن املســائل الدينيــة التــي كانــت تواجههــم فعــا ،وتشــغل
بالهم لحاجتهم إىل معرفة حكم الدين فيها ،كانت محدودة
وقليلــة ،وال تخــرج يف غالــب األحيــان عــن دائــرة النصــوص
الرصيحــة الــواردة يف القــرآن أو الســنة ؛ فكانــوا طبيعيــا بهــذه
البيئــة الخالصــة النقيــة والظــروف اإلميانيــة الطاهــرة أن يكونوا
عىل معرفة النصوص الدينية معرفة إجاملية ،وبخاصة فيام
يتعلق بظاهرها وأحكامها .أما معرفتها عىل وجه التفصيل
وفقــه باطنهــا بحيــث ال يغيــب عنهــم شــاردة وال واردة فهــذا
غــر ميســور لهــم مبجــرد معرفتهــم للغــة القــرآن ،بــل ال بــد لهــم
من البحث والرجوع إىل النبي  -صىل الىل عليه وعىل آله
وسلم – فيام يشكل عليهم فهمه؛ وذلك ألن القرآن الكريم
فيه املجمل واملشكل واملتشابه وغري ذلك مام ال بد يف
معرفتــه مــن أمــور أخــرى يرجــع إليهــا.
ومن هنا اعترب األستاذ الدكتور محمد حسني الذهبي
أن العالمة ابن خلدون كان مجانبا للصواب عندما يقول﴿ :
إن القـرآن نــزل بلغــة العــرب وعــى أســاليب بالغتهــم ،فكانــوا
كلهــم يفهمونــه ويعلمــون معانيــه يف مفرداتــه وتراكيبــه ﴾؛
وذلك أن نزول القرآن بلغة العرب ال يقتيض أن العرب كلهم
كانــوا يفهمونــه يف مفرداتــه وتراكيبــه .وأقــرب دليــل عــى هــذا
ما نشاهده اليوم من الكتب املؤلفة عىل اختالف لغاتها،
وعجز كثري من أبناء هذه اللغات عن فهم كثري مام جاء فيها
بلغتهــم؛ إذ الفهــم ال يتوقــف عــى معرفــة اللغــة وحدهــا ،بــل
ال بــد ملــن يفتــش عــن املعــاين ويبحــث عنهــا مــن أن تكــون لــه
موهبة عقلية خاصة ،تتناسب مع درجة الكتاب وقوة تأليفه.
ويبــدو أن هجومــه عــى العالمــة ابــن خلــدون يحتــاج
إىل إعــادة النظــر والتوقــف عنــده بــكل دقــة وحــذر؛ وذلــك
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أن املقصــود بالعــرب عنــد العالمــة ابــن خلــدون هــم العــرب
وقــت التنزيــل ،الذيــن متتعــوا بخصائــص انفــردوا بهــا دون
غريهم ،وأن الله تعاىل اختارهم ليكونوا أول حامة لإلسالم
– كام أرشنا إليه ســابقا – وأن كلمة ﴿ الكل ﴾ تحتل صفة
األغلبيــة؛ إذ ال حكــم للشــاذ النــادر ،باإلضافــة إىل أن كالمــه
ال يســتلزم منــه معرفــة كل الصحابــة تفصيــات كتــاب اللــه
تعــاىل وبواطنــه ،فــإن هــذه األمــور العويصــة يتصــدى لهــا
العلامء منهم كســيدنا اإلمام عيل كرم الله وجهه ،وســيدنا
عبد الله بن مسعود ،وسيدنا أيب بن كعب ،وسيدنا عبد
الله بن عباس ،وغريهم من الصحابة األجالء املشهود لهم
بالعلــم واملعرفــة والفهــم الثاقــب.
ومــن أجــل التواصــل املعــريف مــع هــؤالء األعــام يتحتــم
علينا أن نقف عىل من تخرج عىل أيديهم ،وندرس سريتهم،
حتــى نتمكــن مــن وضــع قامئــة ألســائهم مرتبــة حســب
أفضليتهــم وأولويتهــم يف العلــم واملعرفــة والحــال ومــدى
ثقتهــم وتفانيهــم يف خدمــة هــذا الديــن ،وحتــى نخــرج منهــا
مــن ليــس منهــم؛ فــإن معرفــة أحــوال الــرواة وحملــة هذا الدين
مــن األمــور املقــررة املباركــة يف اإلســام؛ إذ كيــف أنقــل أمــور
ديني عن واحد ال يؤمتن فيها ،كمن يفتخر بدراسة اإلسالم
عــى أيــدي املســترشقني وأذنابهــم يف الجامعــات الغربيــة
وفروعهــا املنتــرة اآلن يف كثــر مــن الــدل اإلســامية ،وهــم
ال يحســنون فهــم أبجديــات اإلســام ،وإن فهموهــا فعــى
شــكل مشــوه ،ويكونــون أعــداء لهــذا الديــن شــعروا ذلــك
أم مل يشــعروا ،وإن اهتــدى بعضهــم يف آخــر رحلتهــم إىل
حظــرة اإلســام ،فإنهــم معــدودون باألصابــع ،ومــن هنــا علينا
أن ندرك أبعاد قول الســلف الصالح ﴿ :اإلســناد من الدين
﴾؛ فليس من املصلحة يف يشء أن نرسل أوالدنا لدراسة
هذا الدين إىل املدارس والجامعات واملؤسسات الغريبة
الشــاذة عــن املناهــج اإلســامية األصيلــة.

املطلب الرابع
﴿املنهج العلمي يف نقل العلوم واملعارف
عن السلف الصالح﴾
وال أظــن أن أحــدا اســتطاع أن يبتكــر منهجــا علميــا مثــل
علامئنــا املحدثــن يف نقــل مرويــات العلــوم واملعــارف،

وبذلــوا النفــس والنفيــس يف حفــظ هــذا الديــن وتشــييده
ونرشه يف العاملني ،وتبليغه ملن بعدهم جيال بعد جيل؛
مراعــن يف ذلــك األمانــة والدقــة والحــرص عــى التبليــغ
دون تحريــف أو تأويــل ،أو زيــادة أو نقصــان ،حتــى صــدق
فيمــن يحمــل علــم الكتــاب والســنة ممــن رووا أحاديــث
النبــي صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم ،وبلغوهــا للنــاس
قولــه عليــه الصــاة والســام ﴿ يحمــل هــذا العلــم مــن كل
خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالني وانتحال املبطلني
وتأويــل الجاهلــن ﴾.
ولقــد وفــق علامؤنــا العباقــرة مثــل اإلمــام ابــن الصــاح
واإلمــام النــووي واإلمــام الســبيك والحافــظ ابــن حجــر واإلمــام
الســيوطي يف إرســاء هــذا املنهــج العلمــي الدقيــق توفيقــا
باهــرا ،وإن كان اختــاف فيــا بينهــم فإنــه يدخــل يف دائــرة
الرحمــة التــي تكــون بابــا آمنــا يلــج منــه مــن كان مخلصــا يف
دينــه إىل تطويــر الدراســات يف هــذا املجــال ،ويكــون أصــا
مقيســا عليه يف دراســة أحوال الرواة املعارصين يف شــتى
مجــاالت العلــوم واملعــارف وخاصــة العلــوم اإلســامية؛
وذلــك حتــى يتــم نقلهــا إىل األجيــال الالحقــة بصفــة دقيقــة
موصونــة وصــورة موضوعيــة منصفــة بعيــدة عــن التعصــب
املذهبــي واالنحيــاز الســيايس.
وأنــا أرى شــخصيا أن االختصــار عــى منهــج معــن يف
هذا الفن للقياس عليه من هؤالء املذكورين هو األنسب
؛ وذلك تفاديا من تضييع الوقت ،وال نرى من بني الكتب
التــي تهتــم بدراســة الــرواة دراســة مســتفيضة مثــل كتــاب ﴿
تقريــب التهذيــب ﴾ لإلمــام الحافــظ ابــن حاجــر؛ إذ هــو يعــد
من أيرس الوسائل وأنفسها وأهمها يف إعانة الباحث عىل
دراســة األســانيد والحكم عليها.
فالحافــظ بعــد تأليــف هــذا الكتــاب القيــم ظــل ()23
عامــا يضيــف إليــه ،ويحــذف ،ويعــدل فيــه ،ويعيــد ضبــط مــا
ضبطــه قبــل ،أو يضبــط مــامل يضبطــه ،وإلذا شــاء القــارئ
أن يتحقــق ذلــك فليطالــع مقدمــة األســتاذ محمــد عوامــة
للتقريــب ،فقــد ســجل تواريــخ تلــك اإللحاقــات مــن ســنة
( )832حتــى ســنة (.)850
والكتــاب يف حــد ذاتــه هــو خالصــة مــا توصــل إليــه
الحافــظ مــن أحــكام عــى رواة الكتــب الســتة ومــا ألحــق بهــا،
كتاب المؤتمر ()1

وعصارة فكر متواصل البحث والدراسة والتحقيق والتحرير
مــدة زادت عــى الســتني عامــا مــن حيــاة عــامل موســوعي
يقــظ ذيك.
وأنــا بهــذا ا لــكالم أحــدو بالباحثــن وطــاب العلــم
واملعرفــة عــى دراســة هــذ الكتــاب القيــم دراســة مركــزة مــع
متابعــة تعليقــات العلــاء واملحققــن عليــه؛ ألن الحافــظ
مــح حبنــا واحرتامنــا لــه قــد وقــع يف قليــل مــن األخطــاء يف
التضعيــف؛ نتيجــة لحرصــه الشــديد واحتياطــه البالــغ يف
مجــال التعديــل.
وقــد نبــه بعــض العلــاء املحققــن األفاضــل إىل هــذه
األخطــاء القليلــة ،وأشــاروا إىل املصــادر التــي اســتقى منهــا
الحافــظ وأخطــأ يف النقــل عنهــا .وهــذا بالطبــع ال ينقــص
مــن قيمــة هــذا الكتــاب ،فالكــال للــه ســبحانه وحــده؛
ونســأل اللــه تعــاىل بقلــوب خاشــعة أن يجــزي الحافــظ عنــا
خــر الجــزاء ،ويجعــل مــا قدمــه لألمــة اإلســامية يف ســجل
حســناته يــوم القيامــة.
وأرى مــن نافلــة القــول أن أرسد لكــم قامئــة املراتــب
للرواة ،التي وضعها الحافظ يف مقدمة تقريب التهذيب؛
لتكون ضوابط ملعرفة أحوال الرواة وحملة العلم واملعرفة،
وهــي عــى النحــو اآليت:
قال الحافظ ابن حجر:

﴿فأولها :الصحابة :فأرصح بذلك لرشفهم.
الثانية :من أكد مدحه :إما بـ ﴿أفعل﴾ ،كأوثق الناس،
أو بتكريــر الصفــة لفظــا :ك ـ ﴿ثقــة ثقــة﴾ ،أو معنــى :ك ـ ﴿ثقــة
حافظ﴾.
الثالثــة :مــن أفــرد بصفــة ك ـ ﴿ ثقــة ﴾ ،أو ﴿ متقــن ﴾ ،أو
﴿ ثبــت ﴾ ،أو ﴿ عــدل ﴾.
الرابعة :من قرص عن درجة الثالثة قليال ،وإليه اإلشارة
بـ ﴿ صدوق ﴾ ،أو ﴿ ال بأس به ﴾ ،أو ﴿ ليس به بأس ﴾.
الخامســة :مــن قــر عــن درجــة الرابعــة قليــا ،وإليــه
اإلشــارة ب ـ ﴿ بصــدوق يسء الحفــظ ﴾ ،أو ﴿ صــدوق يهــم
﴾ ،أو ﴿ لــه أوهــام ﴾ ،أو ﴿ يخطــئ ﴾ ،أو ﴿ تغــر بآخــره
﴾ .ويلتحــق بذلــك مــن رمــي بنــوع مــن البدعــة ،كالتشــيع،
والقــدر ،والنصــب ،واإلرجــاء ،والتجهــم مــع بيــان الداعيــة
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مــن غــره.
السادســة :مــن ليــس لــه مــن الحديــث إال القليــل ،ومل
يثبــت فيــه مــا يــرك حديثــه مــن أجلــه ،وإليــه اإلشــارة بلفــظ
﴿ مقبــول ﴾ ،حيــث يتابــع ،وإال فلــن الحديــث.
السابعة :من روي عنه أكرث من واحد ومل يوثق ،وإليه
اإلشارة بلفظ ﴿ مستور ﴾ ،أو ﴿ مجهول الحال ﴾.
الثامنــة :مــن مل يوجــد فيــه توثيــق ملعتــر ،ووجــد
فيــه إطــاق الضعــف ،ولــو مل يفــر ،وإليــه اإلشــارة بلفــظ
﴿ضعيف ﴾.
التاســعة :مــن مل يــرو عنــه غــر واحــد ،ومل يوثــق ،وإليــه
اإلشــارة بلفــظ ﴿ مجهــول ﴾.
العارشة :من مل يوثق البتة ،وضعف مع ذلك بقادح،
وإليــه اإلشــارة ب ـ ﴿ مــروك ﴾ ،أو ﴿ مــروك الحديــث ﴾ ،أو
﴿ واهي الحديث ﴾ ،أو ﴿ ســاقط ﴾.
الحادية عرشة :من اتهم بالكذب.
الثانية عرشة :من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ﴾.
ولإلمام السيوطي إضافات واستدراكات عىل ألقاب
هــذه املراتــب ينصــح للباحــث أن يرجــع إليهــا يف كتابــه ﴿
تدريــب الــراوي ﴾؛ وذلــك ألهمتهــا القصــوى.
منهاجية التعامل مع هذه املراتب:

وبنــاء عــى الدراســات التــي قمنــا بهــا للتعامــل مــع هــذه
املراتب للتوصل بها إىل معرفة الحكم النهايئ عىل سند
املرويــات؛ فإننــا نســر عــى الخطــوات اآلتيــة ،مــع العلــم
بأننــا قــد نخالفــه إذا أثبــت العلــاء النقــاد أنــه أخطــأ يف
الحكــم ،وحينئــذ نعتمــد عــى قولهــم املوثــق ،وال نلتفــت
إىل التقريــب:
الخطــوة األوىل :إن كان الــراوي مــن الدرجــة الثانيــة أو
الثالثــة ،فإننــي أحكــم عــى مروياتــه بالصحــة .أمــا إن كان مــن
الدرجــة الرابعــة ،فإنــه يحتــل مــكان الحســن لذاتــه.
الخطــوة الثانيــة :إن كان مــن الخامســة؛ فإننــي أنظــر
وأدقــق النظــر فيــه :هــل الــراوي ممــن رمــي بنــوع مــن البدعــة،
أو داعيــة لهــا .فــإذا ثبــت عليــه أنــه يــروي مــا ينــر بدعتــه،
فإننــي أحكــم عــى مروياتــه بالضعــف الــذي ال ينجــر .وكــذا
مــن تبــن بالســر واالســتقراء أن املرو يــات مــن أخطا ئــه
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وأوهامــه .وإال نــرك األمــر عــى مــا هــو عليــه ،ونحكــم عــى
مروياتــه بالحســن الــذايت.
الخطــوة الثالثــة :إن كان الــراوي مــن السادســة ،فهــو
حســن لذاتــه ،ســواء أكان هنــاك متابعــة أم ال؛ إذ املقبــول
مــن أدىن مراتــب التعديــل.
الخطــوة الرابعــة :إن كان الــراوي مــن الســابعة ،ننظــر:
إن كان املســتور مــن خــر القــرون الثالثــة ،ومل يــأت مبــن
منكــر فهــو مقبــول ،ونحكــم عــى مروياتــه بالحســن الــذايت،
إن ســلم مــن املغامــز ،وإال فهــو مــردود ،وال يقبــل إال إذا
تعــددت طرقــه ،ونحكــم حينئــذ عــى مرويــه بالحســن لغــره،
ومثلــه مــن كان مــن الثامنــة أو التاســعة .ومــا بعدهــا نحكــم
عليــه بالضعــف عــى تفــاوت بينهــا ،وال تنجــر باملتابعــات
أو الشــواهد.
الخطــوة الخامســة :إن كان الــراوي ممــن اختلــف فيــه
ومل يــرد الحكــم عليــه يف التقريــب :ننظــر أقــوال العلــاء فيــه
مــن خــال الكتــب املعتمــدة عليهــا يف ذلــك محــاوال بعــد
املوازنة بينها إعطاء الحكم عليه مع االلتزام باملنهج الذي
دلــت عليــه كلــات الثقــات ،وشــهدت بــه عبــارات األثبــات
الراســخني؛ وذلك أنه إن كان الجرح والتعديل مبهمني ،أو
الجــرح مبهــا والتعديــل مفــرا قــدم التعديــل؛ أمــا إذا كان
الجرح مفرسا والتعديل مبهام أو مفرسا قدم الجرح .وهذا
إن كان التعديل للراوي جاء من عامل والجرح من عامل آخر.
أما إذا جاء الجرح والتعديل من عامل واحد بأن ضعفه مرة
وقــواه أخــرى ،فالــذي يــدل عليــه صنيــع الحافــظ أن الرتجيــح
للتعديــل ويحمــل الجــرح عــى يشء بعينــه.
الخطوة السادسة :إن كان الراوي ممن يجهل حاله ومل
يعلــم فيــه ســوى قــول إمــام مــن أمئــة الحديــث :إنــه ضعيــف،
أو مرتوك ،أو ساقط ،أو ال يحتج به ونحو ذلك ،فإن القول
قولــه وال نطالبــه بتفســر ذلــك .وهــذا ال عالقــة لــه بقولهــم ﴿
إن الجرح ال يقبل إال مفرسا﴾؛ إذ معناه :إن الجرح ال يقبل
إال مفرسا ،إذا كان الراوي ممن اختلف يف توثيقه وتجريحه.
الخطــوة الســابعة :وإن كالــراوي مدلســا ،ولكــن كان
ممــن احتمــل األمئــة تدليســهم ،وأخرجــوا لهــم يف الصحيــح
إلمامتهــم وقلــة تدليســهم يف جنــب مــا رووا ،فــإن مرويــه
مقبــول يحتــج بــه.

الخطــوة الثامنــة :إن كان الــراوي تابعيــا يحــي عــن
أســباب النــزول ،فــإن حديثــه لــه حكــم املرفــوع إال أنــه مرســل؛
فقــد يقبــل إذا صــح الســند إليــه ،وكان مــن أمئــة التفســر
اآلخذين عن الصحابة ،أو اعتضد مبرسل آخر ،ونحو ذلك.
ووجــه الحاجــة إىل دراســة هــذه الضوابــط يف الحقــل
اللغوي :أن طائفة كبرية من املرويات التفســرية مشــحونة
باملسائل اللغوية ،مام يلجئنا إىل رضورة التأكد من صحة
أسانيدها قبل التعامل معها ؛ تفسريا وبيانا ،أو استدالال،
أواســتنباطا .وأخطــر مــن ذلــك إذا كانــت هــذه املرويــات
لهــا تعلــق بالقــراءات القرآنيــة غــر املتواتــرة ،فــإن الوقــوف
عــى أحــوال رواتهــا يف غايــة مــن األهميــة قبــل التعامــل مــع
النصــوص القرآنيــة واالســتنباط منهــا

املطلب الخامس
﴿ منهاجية التعامل مع النصوص القرآنية ﴾
وأرى من الرضورة قبل الحديث عن املعامل املنهجية يف
التعامــل مــع النصــوص القرآنيــة أن نبــن وجــه العالقــة بــن
اللغــة العربيــة ولغــة القــرآن .وقــد تحدثنــا عــن حتميــة معرفــة
اللغــة العربيــة وإتقانهــا مــن أجــل التعامــل مــع هــذا الكتــاب
العظيم الذي نزل باللغة العربية الفصيحة؛ وقد أكد ذلك
إمامنــا الشــافعي – ريض اللــه عنــه  -يف رســالته باآليــات
الكثــرة التــي أوردهــا يف هــذا الصــدد ،فقــال:
﴿ وقد بني الله ذلك يف غري آية من كتابه:
قال الله تعاىل[ ﴾ ﴿ :سورة الشعراء.]195 - 192 :
وقال[ ﴾ ﴿ :سورة الرعد.]37 :
وقال[ ﴾ ﴿ :سورة الشورى.]7 :
وقال[ ﴾ ﴿ :سورة الزخرف.]3 - 1 :
وقال[ ﴾ ﴿ :سورة الزمر.﴾]28 :
ثــم قــال اإلمــام الشــافعي ﴿ :فأقــام حجتــه بــأن كتابــه
عريب يف كل آية ذكرناها ،ثم أكد ذلك بأن نفى عنه – جل
ثنــاؤه – كل لســان غريلســان العــرب يف آيتــن مــن كتابــه:
فقال تبارك وتعاىل[ ﴾ ﴿ :سورة االنحل.]103 :
﴿ ﴾ [سورة فصلت.]44 :
وقــال اإلمــام ﴿ :وعرفنــا نعمــه مبــا خصنــا بــه مــن مكانــه،
فقال:
كتاب المؤتمر ()1

﴿ ﴾ [سورة التوبة.]128 :
﴿ ﴾ [سورة الجمعة.﴾]2 :
وقــال اإلمــام ﴿ :وكان مــا عــرف اللــه نبيــه مــن إنعامــه
أن قــال:
﴿ ﴾ [ســورة الزخــرف ،]44 :فخــص قومــه بالذكــر معــه
بكتابــه.
وقال[ ﴾ ﴿ :سورة الشعراء،]214 :
وقال[ ﴾ ﴿ :سورة الشورى ،]7 :وأم القرى مكة ،وهي
بلــده وبلــد قومــه ،فجعلهــم يف كتابــه خاصــة ،وأدخلهــم مــع
املنذريــن عامــة ،وقــى أن ينــذروا بلســانهم العــريب :لســان
قومــه خاصة ﴾.
وهــذه اآليــات كلهــا تــدل مبدئيــا عــى أن العربيــة لغــة
القــرآن ،إال أن القــرآن الكريــم بعــد أن ضــم لغــات قبائــل عربيــة
أخرى إىل جانب لغة قريش كأصل أصيل ،اصطنع لنفسه
من هذه اللغات املتعددة كيانا واحدا ،وتألف منها وحدة
واحــدة ،فصــارت لغتــه مبميزاتهــا ،أو مبميزاتــه ،فإنهــا فيــه
ليســت كهــي يف خارجــه.
وهــي بــا شــك عربيــة يف نحوهــا ورصفهــا وصورهــا
البالغية ،لكنها عربية ال كالعربية؛ ألنها بلغت حد اإلعجاز،
وبــه متيــزت عــن اللغــة العربيــة باإلضافــة إىل مميــزات أخــرى
أدركهــا العلــاء وصــارت علــا مــن علــوم القــرآن وحــده ،فــا
نظــر لهــذه املميــزات يف أي كتــاب أديب أو أي معلقــة
شــعرية أو نحــو ذلــك عنــد العــرب والنــاس أجمعــن.
فلغــة القــرآن :هــو الــكالم الــذي اصطلــح القــرآن عليــه
لنفســه.
وقد أصدر لنا القرآن الكريم توجيها لغويا مبارشا حني
قــال[ ﴾ ﴿ :ســورة البقــرة ،]104 :رغــم أن املؤمنــن كانــوا
يقولــون ﴾ ﴿ :عــى أحســن مــا تحمــل عليــه.
ومــن هنــا نعلــم أن اللغــة ليســت ألفاظــا فقــط ،بــل هــي
لفــظ ومعنــى وإيحــاء .أو هــي لفــظ و معنــى أصــي ومعنــى
فرعــي .ومــن اللفــظ نغمتــه وحركتــه وســكونه ،فالكيفيــات
واملعاين واإليحاءات كلها أجزاء للغة .وهي يف لغة القرآن
لهــا أوضاعهــا املخصوصــة ،فــا يجــوز تحريــك ســاكن فيــه،
وإن جــاز التحريــك والتســكني يف لغــة العــرب ،إىل آخــره.
وال يجــوز اإلخــال بجــزء مــن تلــك األجــزاء؛ ألنــه يف أي
الندوة الدولية 2015 - ١ -

اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

99

لغــة إخــال باللغــة ،ويف القــرآن إخــال بالقــرآن.
وعظمــة لغــة القــرآن تكمــن يف خصائصهــا نذكرهــا عــى
ســبيل اإلجــال:
	•االنتقاء
	•التناسب
	•املرونة واالتساع
	•اإلبداع والدقة
	•الجدة واالخرتاع
	•كونها ذات علوم رشيفة منصوصة ومستنبطة
	•كونها معجزة.
وإذا عرفنــا أبعــاد هــذه الخصائــص ،فــإن التعامــل مــع
النصــوص القــرآن يحتــاج  -بعــد التضلــع بالعربيــة الفصيحــة
 إىل ضوا بــط ومعــامل خا صــة نســر عليهــا يف ســبيلاالســتفادة منهــا ،وهــي مــن أهمهــا:
األول :رضورة معرفة الطابع األصيل للنصوص القرآنية،
فهــو  -مبدئيــا – ينقســم مــن حيــث الداللــة  -بعــد اإلميــان
الجــازم بقطعيــة ثبوتــه ووروده عــن اللــه تعــاىل عــى ســبيل
التواتــر – إىل قطعيــات ال مجــال لالجتهــاد فيهــا ،وظنيــات
تتيــح ألصحــاب العقــول الراجحــة فرصــة أن تتســابق إىل
االســتفادة منهــا؛ مــع الحــذر الشــديد مــن األمــور التــي
اســتأثر اللــه تعــاىل بعلمهــا ،فإنهــا ال يتــم التعامــل معهــا
بدقــة وســامة إال بتفويــض أمرهــا وحقيقتهــا إىل اللــه تعــاىل
كتفســر الحــروف املقطعــة يف أوائــل الســور والــكالم عــى
صفــات اللــه تعــاىل وأحــوال الجنــة والنــار ،وغريهــا مــن
القضايــا الغيبيــة؛ فإنهــا ال ســبيل إليهــا إال بأدلــة متواتــرة
يقينيــة ،ومحاولــة التأو يــل واالجتهــاد فيهــا تعتــر رجــا
بالغيــب ،وهــي مــن الكبائــر قــد تجــر صاحبهــا إىل الخــروج
عــن امللــة ؛ والعيــاذ باللــه !
الثاين :رضورة فهم القرآن الكريم عىل أساس الوحدة
املوضوعية ،حسب ترتيب النزول مع فقه ألفاظه بالرجوع
إىل تفســرها ،ومعرفــة أحوالهــا مــن أســباب النــزول ،وتــدرج
الترشيــع ،والنســخ ،والعمــوم والخصــوص ،وغــر ذلــك مــا
يتقــررب املعنــى؛ وهــذا يتطلبــه منهجيــا أن يــدور مــع قواعــد
تفســر النصــوص املتفــق عليهــا ،مــع مراعــاة دالالت اللغــة
العربيــة وقواعدهــا التــي ال خــاف فيهــا.
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ثالثا :رضورة التقيد التام بصحيح املأثور يف التفسري
؛ فــا صــح وثبــت مــن تفســر القــرآن للقــرآن يجــب علينــا
التزامه؛ ألنه أوثق املعاين ،أما ما كان من استنباط املفرس
فليــس مــن املأثــور يف شــيئ ،وهــو كغــره مــن رضوب
االجتهــاد .وال يقبــل منــه إال إذا كان موافقــا مــع مضمــون
أي آيــة أخــرى يف القــرآن الكريــم ،أو أال يتعــارض تفســره مــع
الداللــة الثابتــة لنــص حديــث نبــوي صحيــح .وكذلــك مــا
ثبــت مــن تفســر النبــي صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم؛
فإنــه أدرى مبقاصــد القــرآن بيانــا وتطبيقــا وتبليغــا ،أو مــن
تفســر الصحابــة؛ فإنهــم شــاهدوا وقائــع التنزيــل ،وتدربــوا
عــى التعامــل معــه فقهــا واســتنباطا وعمــا.
رابعــا :لــزوم الوقــوف عــى الســنن اإللهيــة بوصفهــا
قوانني إلهية حاكمة لالجتامع البرشي ،وسارية يف الكتاب
اإللهــي؛ ومــن هــذه الســنن ســنة التكامــل ،وســنة التدافــع،
وســنة التــوازن ،وســنة التعــارف ،وســنة اللــه يف األســباب
واملســببات ،ويف االبتــاء والفتنــة ،ويف الجــزاء وأنــه مــن
جنــس العمــل ،ويف النــر والتمكــن ،ويف هــاك األمــم،
إىل غــر ذلــك مــا يبلــغ نحــوا مــن خمســن ســنة مــن الســنن
اإللهيــة التــي ميكــن تصنيفهــا إجــاال يف أربــع -1 :الســنن
الكونيــة -2 ،الســنن النفســية -3 ،الســنناالجتامعية-4 ،
السنن التاريخية .وهي تشكل األصول اإلسالمية ملنظومة
كاملة من العلوم االجتامعية واإلنسانية التي ميكن أن تنشأ
معتمــدة عــى مصادرنــا ومناهجنــا وطرائقنــا وأســاليبنا يف
البحــث والتنظــر واالســتنباط.
خامســا :رضورة معرفــة علــم املقاصــد القرآنيــة التــي ال
تصلــح اإلنســانية بغريهــا؛ وأهمهــا مــا يــي:
	•تصحيــح العقا ئــد والتصــورات لأللوهيــة والرســالة
والجــزاء.
	•إبراز جوانب الهداية واإلعجاز وخصائص الترشيع.
	•تقر يــر كرا مــة اإلنســان ورعا يــة حقوقــه ،وخصوصــا
ا لضعفــا ء .
	•توجيه البرش إىل حسن عبادة الله تعاىل وتقواه.
	•الدعوة إىل تزكية النفس البرشية.
	•بناء األمة الشهيدة عىل البرشية.
	•الدعوة إىل عامل إنساين متعاون.

إىل غــر ذلــك مــن املقاصــد القرآنيــة الراقيــة ،مــع العلــم
بأن علم مقاصد الرشيعة جزء من علم املقاصد القرآنية ،إذ
تبقى مقاصد أخرى للقرآن الكريم ليست من قبيل الترشيع،
بــل مــن قبيــل اآلداب أو القيــم أو العقائــد وهكــذا .وعــى
الباحــث يف الدراســات القرآنيــة أن يلــم بذلــك ويســتحرض
هــذه املقاصــد؛ لــرى كيــف أنــه مــن أجلهــا رضبــت أمثــال،
وأوردت قصــص ،وســيقت أخبــار ،ونزلــت ســور ،فيجــب
توظيفها فيام ما قصد بها ،وربطها ربطا تاما ببقية الضوابط
املقررة يف التعامل مع النصوص القرآنية؛ فقها واستنباطا
وتفســرا وتبليغــا؛ وذلــك حتــى تكــون النتائــج تتمــى مــع مــا
قصــد إليــه الشــارع الحكيــم مــن إنــزال هــذا الدســتور العظيــم.

الخامتة

وبعــد هــذه الرحلــة العلميــة القصــرة يف هــذه الصفحــات

املتواضعــة أقــول:
إن قــدر اللغــة العربيــة يتجــى يف كونهــا وعــاء لهــذا
الكتاب العظيم الذي دفع بالعربية إىل ارتياد آفاق العلوم
واملعارف املتنوعة التي تؤهل لإلنسان أن يتصدر املكانة
الالئقــة يف األرض بوصفــه خليفــة عــن ﴿ اللــه تعــاىل ﴾ يبلــغ
رســالته ،يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر.
فعــى األمــة اإلســامية مــن أجــل الحفــاظ عــى ذاتيتهــا
أن تتقــن هــذه اللغــة ،مــع الوقــوف عــى دالالت ألفاظهــا
وكيفيــة توظيفهــا توظيفــا دقيقــا كــا كان عليــه أصحابهــا
الخلــص.
ولــن يتــم توظيــف هــذه اللغــة عــى وجــه مــريض إال
بالســر عــى املعــامل اإلميانيــة والفكر يــة التــي وضعهــا
علامؤنــا األجــاء يف ســبيل التعامــل مــع اللــه تعــاىل؛ تعامــا
يضمــن ســامتنا وســعادتنا يف الداريــن.

املصادر واملراجع
تدريب الراوي يف رشح تقريب النووي :لإلمام جالل الدين السيوطي،
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التفســر واملفــرون :لألســتاذ الدكتــور محمــد حســن الذهبــي
األزهــري ،دار الحديــث ،القا هــرة ،ط1426 ،1ه ـ = 2005م.
التفســر واملفــرون يف ثوبــه الجديــد :لألســتاذ الدكتــور عبــد الغفــور
محمــود مصطفــى جعفــر ،دار الســام ،القاهــرة.
تقريــب التهذيــب :لإلمــام الحافــظ شــيخ اإلســام شــهاب الديــن أحمــد
بــن عــي الشــهري بابــن حجــر العســقالين املتــوىف ســنة 852هــ،
بتحقيــق الشــيخ خليــل مأمــون شــيحا ،دار املعرفــة ،بــروت ،ط،2
1417ه ـ = 1997م.
الدر املنثور يف التفسري باملأثور:

الرســالة :لإلمــام املطلبــي محمــد بــن إدريــس الشــافعي املتــوىف ســنة
204هــ ،بتحقيــق ورشح الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر املــري
األزهــري ،دار الــراث ،القاهــرة ،ط1399 ،2ه ـ = 1979م.

الســلفية مرحلــة زمنيــة مباركــة ال مذهــب إســامي :لألســتاذ الشــهيد
الدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي الســوري األزهــري ،دار
الفكــر ،دمشــق ،ط1408 ،1ه ـ = 1988م.

كتاب المؤتمر ()1
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دار االعتصــام ،القاهــرة.

قانــون الفكــر اإلســامي :لألســتاذ الدكتــور محمــد عبــد املنعــم القيعــي،
دار الطباعة املحمدية ،القاهرة ،ط1401 ،1هـ = 1981م.
كيــف نتعامــل مــع القــرآن العظيــم :لألســتاذ الدكتــور الشــيخ يوســف
القرضــاوي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط 1422 ،1ه ـ = 2001م.

مقدمــة ابــن خلــدون :العالمــة عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون
الحرضمــي ،دار القلــم ،بــروت ،ط1406 ،6ه ـ = 1986م.
منهج دراســة األســانيد والحكم عليها :لألســتاذ الدكتور وليد بن حســن
العاين ،دار النفائس ،األردن ،ط1418 ،1هـ = 1997م.

النــراس يف تفســر القــرآن الكريــم :لألســتاذ الدكتــور عــي جمعــة ،مــع
مقدمــة يف علــوم القــرآن للشــيخ أســامة الســيد محمــود األزهــري،
الوابــل الصيــب ،القاهــرة ،ط2009 ،1م.
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حارض الثقافة العربية يف كشمري
منذ الثامنينيات للقرن العرشين
الدكتور شاد حسني

قسم اللغة العربيةوآدابها ،جامعة كشمري

ربــا ال نغلــوا إذاقلنــا أ ّن العقــد الثامنينيــات مــن القــرن
ّ
املايض و ما بعدها تعد فرتة مه ّمة لتنوير الثقايف العريب
يف كشــمري ،فقــد أنشــئت عديــد مــن الهيئــات التدريبيــة
عــى الصعيــد الحكو مــي و غــر الحكو مــي وأصبحــت
مادةاللغــة العربيــة وآدابهــا مــن املــواد األساســية املد ّرســة
يف أكرثهــا ،وســافر عــدد كبــر مــن الطــاب إىل جامعــات و
دور العلــوم يف بــاد الهنــد وخارجهــا لنيــل التخصــص يف
العلــوم العربيــة و اإلســامية و ال ريــب أ ّن هــذه الرحــات
العلميــة تكـ ّون اللبنــات امله ّمــة للبنــاء الثقــايف العــريب يف
كشــمري يف اآلونــة األخــرة.
أظــن مــن واجبــي أن أشــر إىل األصــول القريبــة للثقافــة
العربيــة يف كشــمري و الواقــع أ ّن هــذه الثقافــة عريقــة الجــذور
يف هــذه البقعــة ومــن املعــروف أ ّن مــن أه ـ ّم املــدارس
املنشئة يف شبه القارة الهندية إثر حادث1957م دار العلوم
بديوبند .تخ ّرج الطالب الكشمرييون من هذا املعهد فمن
أهــم املتخرجــن الذيــن ســاهموا يف إثــراء الثقافــة العربيــة
محمــد انــور شــاه ،محمــد يوســف املريواعــظ ،مــرك شــاه
األنــدرايب ،يوســف شــاه الوترهــايل ،عبــد الكبــر رينــه ،ســيف
اللــه شــاه اللــواليب .فلبعضهــم صــوالت وجــوالت يف الثقافــة
العربيــة كــا ســاهم اآلخــرون يف تثقيــف مواطنييهــم ثقافــة
عربيــة .واســتفاد الطــاب الكشــمرييون ايضً ــا مــن مــدارس
أخــرى يف بنجــاب وضواحيهــا .مل تبــق يف كشــمري مــن
املــدارس القدميــة العربيــة دميــة يُبــى عليهــا .فقــد اصــاب
الكشــمرييني غــا فــوق غــم حتــى انســاهم ذكرهــا .بعــد قــرون
عديدة قام املوالنا غالم رســول شــاه بســد الفراغ حني انشــأ
مدرسة يف رسينغر باسم «مدرسة الفقه وحديث الرسول»
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تحــت رعايــة لجنــة نــرة اإلســام س ـ ّمت هــذه املدرســة
فيام بعد «الكلية الرشقية» ،وسـ ّـا د .محمد مظفرحســن
منشــئها ب»قاســم كشــمري» ،فهــو يســتحق بهــذه التســمية
أل ّن دوره يف انشاء املدرسة برسينغر مثل دور موالنا قاسم
النانوتــوي يف انشــاء املدرســة بديوبنــد ولهــذه الكليــة فضــل
يف إرشــاد الطلبــة وايجــاد الرغبــة فيهــم نحــو الثقافــة العربيــة.
فقــد ســافر املتخرجــون منهــا إىل املعاهــد األخــرى لتطويــر
مســتواهم العلمــي.
فبفضــل التطــورات املذكــورة بــدأت يف كشــمري
نشاطات إثراء الثقافة اإلسالمية العربية يف القرن العرشين
رغم أ ّن كشــمريظلّت ترزح تحت نري ســيطرة غري املســلمني
سياســيا إىل نصــف القــرن .فتفتحــت القرائــح يف اســتخدام
اللغــة العربيــة فــكان املــر واعــظ رســول شــاه يتقــن اللغــة
العربية وإلبنه املوالنا محمد يوسف شاه م 1968م مساهمة
جيــدة يف ترجمــة معــاين القــرآن إىل اللغــة الكشــمريية و
راجــت هــذه الرتجمــة رواجــا يف كشــمري ،و قــد التمــس منــه
األســتاذ مح ّمــد شــفيع الالهــوري مديــر مجلّــة كليــة الرشقيــة
ليرتجم بعض املقامات لبديع الزمان الهمذاين و هذا ّ
يدل
عــى اتقانــه اللغــة العربيــة .ولنــور الديــن محمــد م1942م
تفســر لقرآن الكريم املســمى ب»نور التفاســر» فله رســوخ
يف فقــه اللغــة فقــد رشح مفــردات القــرآن بــكل لباقــة .وقــام
بــرح قصيــدة بانــت ســعاد لكعــب بــن زهــرو القصيــدة
الــردة لليافعــي باللغــة الكشــمريية.
و مــن أهــم االســهامات يف الثقافــة العربيــة «تحفــة
األخــوان» للحافــظ صــدر الديــن الــوازه بــوري ،و» روضــة
الحســن مــع روضــة الكربيــة» (يف الخطــب) و»جــواز الرقيــة»

للحافــظ محمــد حســن الغاديــاري ،و»تنبيــه اللبيــب عــى
حياة الحبيب» و» السهم املجلول يف نحر شاتم الرسول»
للموالنــا عبــد الكبــر رينــه الديوبنــدي (م1975م) و»رشح
الدائــرة يف علــم العــروض والقافيــة» ملــرك شــاه األنــدرايب
(م1973م).
غــر أ ّن الــذي ســاهم يف إثــراء الثقافــة العربيــة هــو أنــور
شاه الكشمريي فهو عبقري وذاع صيته يف شبه القارة وله
مص ّنفــات ق ّيمــة يف اللغــة العربيــة مــن أهمهــا :مشــكالت
القــرآن ،و أمــايل عــرف الشــذى مــن جامــع الرتمــذي ،وأماليــه
عــى ســنن أيب داود ،وأماليــه عــى صحيــح مســلم ،فصــل
الخطــاب يف ما ســأله أ ّم الكتــاب وبســط اليد يــن لنيــل
الفرقديــن و .الترصيــح مبــا تواتــر يف نــزول املســيح .كان أنــور
شــاه يقــرض الشــعر أيضــا فهــو شــاعر مطبــوع وميلــك ناصيــة
اللغــة العربيــة و ال توجــد يف شــعره أثــر العجمــة التــي نجــده
يف شعر كثري من شعراء كشمري .وأسس أنور شاه مدرسة
يف بارهمولــه غــر أنّهــا مل تحــظ بعنايتــه عنــد مــا عــن مدرسـاً
يف دار العلــوم ديوبنــد.
ســاهمت جامعــات الهنــد وعــى رأســها الجامعــة
اإلســاميه بعليكــره يف تزويــد الثقافــة العربيــة يف كشــمري.
ومــن أه ـ ّم املتخرجــن والذيــن نالــوا الشــهادات العاليــة
الســيد محي الدين الحاجني ،و بري زاده غالم أحمد ،و د.
فــاروق البخــاري ود .بــدر الديــن بــات فقــد قامــوا بتدريــس
اللغــة العربيــة عــى مســتوى البكاليــوروس.
أمــا الر بــع األخــر للقــرن العرش يــن امليــادي فقــد
شــهدت كشــمري فيــه بعــض التطــورات املهمــة يف مجــال
الثقافــة العربيــة .قــام خريجــوا دار العلــوم ديوبنــد واملدارس
األخــرى يف الهنــد بخدمــة لغــة القــرآن فمــن خريجــي دار
العلــوم ديوبنــد املولــوي رحمــة اللــه واملولــوي عبــد الحميــد
واملولوي نور الدين الرتايل .فقد أسسوا مدارس وساهموا
يف تثقيف املواطنني ثقافة اسالميه عربية .فمولوي رحمة
اللــه مؤســس دار العلــوم رحيميــة ببانــدي بــورة ومولــوي نــور
الديــن الــرايل أســس مدرســة يف تــرال .وممــن اســتفاد
بكبــار العلــاء بديوبنــد وبدلهــي موالنــا قاســم شــاه البخــاري
فهــو منشــئ الكليــة الحنفيــة ســنة 1974م وكان يكتــب يف
اللغــة العربيــة شــعرا ونــرا .فهــو يحــايك الحريــري يف اســلوبه

ومــن خريجــي دار العلــوم ديوبنــد املوالنــا عبــد الكبــر فهــو
مــدرس كبــرو قــد ظـ ّـل يوجــه الطــاب الكشــمرييني إىل
الثقافة اإلسالمية خالل استقراره يف أمرترسثم عني عميدا
ملدرســة مدينــة العلــوم بحرضتبــل .أسســت كثــر مــن دور
العلوم يف ربع األخري من القرن العرشين و منها دار العلوم
املصطفوي و سبيل الرشاد ببارهموله و دار العلوم دندي
بــوره باســام آبــادو مدرســة فيــض الوحيــد بجامــو ومدرســة
بالليه برسينغر .فمقررات الدراسة يف أكرثها عىل املنهج
النظامــي فهــي تحــوي منتخبــات مــن الحامســة أليب متــام
ويــوان املتنبــي ومقامــات الحريــري مــن اآلداب العربيــة .و
من أهم املعاهداملنشــئة يف هذا العرص الكلية الســلفية
فمســاهمتها يف نــر اللغــة العربيــة ملحوظــة فتحــوي هيئــة
تدريســها املعلّمــن الذيــن تخرجــوا مــن جامعــات اململكــة
العربيــة الســعودية وقــد التحــق عــدد كبــر مــن خريجــي هــذه
الكل ّية بالجامعات اإلسالمية يف اململكة ويبذل مدير هذه
الكلية الدكتورعبداللطيف الكندي جهودا ج ّبارة يف تطوير
مســتوي هــذه الكليــة ،فلــه الفضــل يف عقــد دور تنشــئة
ملعلمــي اللغــة العربيــة يف كشــمري تحــت رعايــة جامعــات
اململكــة العربيــة الســعودية و قــد إســتفاد فيهــا املعلمــون
بأســاتذة اململكــة الكبّــار.
مــن التطــورات امللحوظــة يف أواخــر القــرن العرشيــن
انشاء كلية للبنات برسينغر املس ّمى ب»جامعة البنات».
فهذا املعهد ح ّور مقررات الدراسية وفق توصيات جامعة
كمشــمري فيمكــن للطالبــات املتخرجــات االلتحــاق بقســم
اللغــة العربيــة بجامعــة كشــمري .وهنــاك معاهدغــر نظاميــة
أخــرى ســلكت هــذه الطريقــة فتم ّكــن لهامــن رفــع مســتواها
الــدرايس وصيانــة مســتقبل طالبهــا فمــن هــذه املعاهــد
الكل ّية الرشقية برسينجر والكلية الرشقية برتال ودار العلوم
قاسمية بنور باغ رسينجر ومدينة العلوم بحرضتبل رسينجر.
ومن املعلوم أن دار العلوم ندوة العلامء بالكناؤ فاق
الهيئــات األخــرى يف الهنــد يف تثقيــف الطــاب بالثقافــة
العربية ،فيلتحق به الطالب املتخرجون من بعض مدارس
كشــمري و مــن اهــم هــذه املــدارس مدرســة رساج العلــوم
بــدالل محلــة رسينجــر .وجديــر بالذكــر أنّــه التحــق عــدد كبــر
مــن متخرجــي دار العلــوم نــدوة العلــاء بجامعــات الهنــد
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لنيــل الشــهادات العاليــة .و صيقــل هــذا التعليــم الجامعــي
مواهبهــم ،وقــد حصــل عــدد غــر قليــل منهــم عــى شــهادة
الدكتــوراه مــن الجامعــات املختلفــة .فمنهــم األســتاذ أيــوب
تاج الدين الندوي واألستاذ عبد املاجد القايض الندوي.
فال يزالون يز ّودون املكتبة العربية بكتب قيمة واألهم أنهم
يرشــدون الطــاب عــى مســتوى املاجســتري والدكتــوراه ،و
منهــم أيضــا الدكتــور محمــد مظفــر حســن النــدوي فعندمــا
نقدّر نتاجه يف الثقافة العربية نجده يفوق كثريا بني أقرانه.
و قــد ازداد عــدد املتخرجــن الكشــمرييني مــن النــدوة يف
الســنوات األخــرة .و للجامعــات اإلســامية يف اململكــة
العربيــة الســعودية أيضــا مســاهمة ملحوظــة يف تثقيــف
الطــاب الكشــمرييني بالثقافــة العربيــة.
إ ّن مســاهمة الكليــات والجامعــات يف ترويــج اللغــة
العربيــة يف كشــمري أضخــم مــن املــدارس ودور العلــم يف
اآلونــه األخــرة .وذلــك أل ّن البنيــة التحتيــة ورواتــب األســاتذة
يف الكليات والجامعات أحسن وأ ّما املدارس ودور العلم
فأكرثهــا تفتقــر إىل التســهيالت األساســية كــا أن منهــج
االلتحــاق يف هــذه املعاهــد مصــاب بالنقــص ومقرراتهــا
أيضً ــا قد ميــة عقيمــة .نعــم ان مقــررات الجامعــة عــى
مســتوى البكاليــوروس تافهــة بالنســبة ملقــررات املــدارس
وهــذا لألســباب ال ميكــن تجنبهــا فطــاب الكليــات ال يكــون
ألكرثهم اإلملام بأبجد اللغة العربية .فالقامئون عىل هذه
املقــررات يهتمــون بالتــدرج والتطــور والتحســن واملقــررات
الدرا ســية لصفــوف املاجســر هــي أحســن وهــي وفــق
التوصيــات لجنــة املنــح الجامعيــة(.)UGC
وهــذه املقــررات تهــدف إىل تزويــد الطالــب برؤيــه
شــاملة عــن شــتى نواحــي األدب العــريب يف أقطــار العــامل
عــر العصــور .وهــي تهــدف إىل إعطــاء الطالــب رؤيــة األدب
املقــارن .فأيــن ميكــن هــذه الرؤيــة لطــاب دور العلــم يف
كشــمري؟ وأيــن لهــم فهــم التعبــر الحديــث الــذي يحتــاج إىل
اإلملام بالعلوم الجديدة و اللغات األوربية واللغة االنكليزية
عــى األخــص ؟ فالحقيقــة أ ّن املزاوجــة بــن هــذه العلــوم
واللغــة العربيــة ال يتيــر اال لطــاب الكليــات والجامعــات.
وقــد ســاهم أســاتذة الكليــات الحكوميــة يف إثــراء الثقافــة
اإلســامية العربيــة فمــن أقدمهــم األســتاذ محــي الديــن
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الحاجنــي فقــد ترجــم» قصــص ألــف ليلــة وليلــة» إيل اللغــة
سمه
الكشمريية و له أيضا منتخب يف األدب العريب وقد ّ
ب»منهــاج األدب» ومــن أهمهــم د .محمــد مظفرحســن
النــدوي فلــه مص ّنفــات قيّمــه حــول الثقافــة العربيــة يف
كشــمري ،ولدكتور محمد فاروق البخاري ابن املوالنا قاســم
شــاه البخــاري فضــل يف ابــراز نواحــي الثقافــة العربيــة يف
كشــمري ولدكتور بدر الدين بات كتب عديدة حول الثقافة
اإلســامية ولــه مقــاالت طبعــت يف املجــات األرديــة.
وكان إنشــاء قســم اللغــة العربيــة يف جامعــة كشــمري
ســنة  1980حافــزا قويــا لرتغيــب الطــاب يف الدراســات
العربية فقد ادار هذا القسم األساتذة األجالء مثل األستاذ
مقبــول أحمــد واألســتاد ريــاض الرحمــن الشــرواين حفيــد
املوالنــا حبيــب الرحمــن الشــرواين واألســتاذ محمــد اجتبــاء
الندوي واألستاذ عبد الغني األزهري واألستاذ محمد أسلم
االصالحــي واألســتاذ منظــور أحمــد خــان فلهــم مســاهات
قيمــه يف نــر اللغــة العربيــة والقيــام بالدرســات الشــاملة
يف الثقافــة اإلســامية .فلألســتاذ مقبــول أحمــد مقــاالت
منشورة يف الدوائر املعارف وله بحوث نالت االستحسان
مــن الدوائــر العلميــة وللدكتــور ريــاض الرحمــن الشــرواين
مســاهمة يف ارشــاد البحــوث يف كشــمري ولــه ايضــا فضــل
يف توجيــه املقــررات الدراســية للامجســتري والبكاليــوروس.
والدكتــور اجتبــاء النــدوي أنشــأ النــادي العــريب يف قســم
اللغــة العربيــة فمســاهمته يف اثــراء الدراســات العربيــة ال
تحتــاج إىل التعريــف ،فلــه مقــاالت قيمــة يف املجــات
العربيــة ولألســتاذعبد الغنــي األزهــري جهــود جبــارة يف
إنشــاء املــدارس يف كشــمري و خارجهــا .والدكتــور محمــد
اســلم االصالحــي بــذل جهــودا كبــرة يف ســبيل نــر اللغــة
العربية وتوجيه البحوث فلم يزل خالل تدريسه يف جامعة
كشــمري يحفــز الطــاب والباحثــن ويشــجعهم بطريقــة أ ّخــاذة
و قــد قــام برتجمــة بعــض املرسحيــات لتوفيــق الحكيــم
خــال اقامتــه يف كشــمري كــا أنّــه زار مــر والتقــى مــع رواد
األدب العــريب مثــل نجيــب محفــوظ فاســتفاد الطــاب منــه
واسستلهموا به ويستمر د .منظور أحمد خان بجهوده فهو
مرتجــم ناحــج فقــد ترجــم قصصــا مــن اللغــة الكشــمريية إىل
العربيــة وقــد نرشهــا أخــرا ً يف كتــاب مســتقل ولــه مقــاالت

قيمة يف املجالت العربية.
أديــرت يف قســم اللغــة العربيــة بحــوث قيمــة نالــت
أستحســان األســاتذة املق ّومــن فمثـاً قــال األســتاذ احســان
الرحمــن عنــد تقويــم مقالــة حــول األدب العــريب الســعودي
«وهــي مقالــة رائعــة قلــا توجــد عــى مســتواها يف الهنــد»
كام نال بحث مظفر حسني حول مساهمة أهل كشمري إىل
اللغة العربية وآدابها استحسان األساتذة والباحثني ،وبحث
محمــد أمــن خــان حــول مســاهمة علــاء كشــمري يف تفســر
القــرآن والحديــث أيضــا مــن املســتوى العــايل و فندعــو اللــه
ســبحانه وتعاىل أن يوفقنا إىل مثل هذه البحوث .والحمد
لله نشاطات البحث مستم ّرة يف القسم فقد نال عرشون
طال ًبــا شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كشــمري كــا نــال واحــد
وعــرون طالبــا شــهادة املاجســر يف الفلســفة ونــال أكــر
من ألف طالب شهادة املاجسرت يف اآلداب العربية .ومن
دواعــي الفــرح والــرور أننــا نشــهد اقبــاال متزايــدا عــى تعلــم
اللغــة العربيــة يف كشــمري يف الســنوات األخــرة.
وكان تدشــن مجلــة الدراســات العربيــة يف 2001م
حادثا كبريا يف تاريخ اللغة العربية يف كشمري .وهي مجلة
ســنوية وتحتــوي عــى شــتى املواضيــع مثــل النقــد والتاريــخ
والتقر يــر والرتجمــة .وقد نــرت يف اعدادهااملختلفــة
مقــاالت االســاتذة الكبــار يف الهند.وهنــاك جرائــد عربيــة

أخرى يصدرها أبناء كشمري فمنها «التلميذ»الذي يصدره
الدكتور معراج الدين الندوي و تنرش هذه الجريدة مقاالت
عربيــة للناشــئني يف الكتابــة العربيــة و مــن النبــأ الســا ّر أ ّن
قســم اللغــة العربيــة بجامعــة بابــا غــام شــاه أيضــا يف مرحلــة
تدشــن مجلّــة عربيــة فمــن البديهــي أ ّن هــذه اإلصــدارات
ســتدعم الثقافــة العربيــة يف الواليــة
ومــن التطــورات الهائلــة يف الســنوات األخــرة تأســيس
أقســام اللغــة العربيــة وآدابهــا يف الجامعــات األخــرى يف
واليــة جامــو وكشــمري .فمــن أه ـ ّم هــذه الجامعــات الجامعــة
اإلســامية للعلــوم و تكنولوجيــا بأونتــي بــوره بلوامــة و جامعــة
غــام شــاه بابــا براجــوري ،ومــن دواعــي البهجــة أيضــا إنشــاء
القســم اللغــة العربيــة يف حــرم جامعــة كشــمري بكارجــل.
كل حــال تــؤدّي هــذه الجامعــات دورهــا يف نــر
وعــى ّ
الثقافــة العربيــة يف هــذه البقعــة ،وهيئــات التدريــس يف
هــذه الجامعــات تحتــوي عــى األســاتذة واملحارضيــن ذوي
مقــدرات عاليــه .فهــم مشــتغلون بالبحــوث والدراســات يف
اللغــة العربيــة الحبيبــة ،فالدكتــور شــمس كــال أنجــم رئيــس
قسم اللغة العربية بجامعة غالم شاه بادشاه براجوري يف
جامــو وكشــمري و لــه مص ّنفــات عديــدة و قــد بــرز يف مجــال
الرتجمــة ،فرنجــوا مــن اللــه أن تزدهــر الدراســات العربيــة يف
كشــمري ســتزدهر يومــا بعــد يــوم بعــون اللــه ســبحانه وتعــاىل.

كتاب المؤتمر ()1
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«تدريس النصوص الشعرية يف الجامعات العربية
بني الواقع والطموح»
األستاذ الدكتور مخيمر صالح
جامعة الريموك -األردن

ملخص
يلحــظ الناظــر يف خطــط تدريــس النصــوص الشــعرية يف الجامعــات العربيــة أنهــا ال تحظــى بنصيــب يذكــر يف أقســام
اللغــة العربيــة ،بلــه األقســام األخــرى .بــل إن فكــرة دراســة واقــع النصــوص الشــعرية ،ال تحظــى بالدراســة أو االهتــام،
وجــل تركيــز خــراء املناهــج وطــرق التدريــس يف كليــات الرتبيــة يف عاملنــا العــريب عــى اللغــة والنحــو ،بفروعهــا
املختلفة .ويؤكد هذا أن رسائل املاجستري والدكتوراه واألبحاث املختلفة للطالب ،واألساتذة تتمحور حول فروع
اللغــة والنحــو ،دون االهتــام بنصــوص األدب بعامــة ،والنصــوص الشــعرية بخاصــة.
يفتقد أساتذة النصوص يف الجامعات العربية ملنهج عام يوجه الدارسني لتدريس النصوص الشعرية ،ولذلك
فلكل أستاذ رؤيته او منهجه او خطته ،و هي أمور إيجابية برشط أن ال تغيب املراقبة الداخلية و الخارجية ،و الضبط،
و غالب ـاً مــا يثقــل املــدرس تلــك النصــوص موضــوع الدراســة باألخبــار التاريخيــة  -وبعضهــا غــر دقيــق وال موثــق -عــن
حــال العــر ،وبيئــة الشــاعر ،والســات السياســية واالقتصاديــة ،واالجتامعيــة ،ثــم يــأيت الحديــث عــن حيــاة الشــاعر
بوجوهها املختلفة ،وإذا ما وصل إىل النص الشعري فهو إىل الرشح اللغوي أقرب منه إىل التحليل ،وكثريا ً ما يتبع
األســاتذة الدارســن الســابقني ،ويأخذون بآرائهم دون نقاش ،او تعليق او محاولة تغيري ،وبخاصة إذا كان الســابقون
مــن املشــهروين كطــه حســن ،والعقــاد ،أو غريهــم مــن الباحثــن املشــهورين يف مختلــف بلــدان العــامل العــريب.
إن الباحــث يطمــح إىل أن يكــون الرتكيــز عــى النــص الشــعري ،ال عــى العــر ،أو الشــاعر ويعطــي النــص الشــعري
النصيــب األكــر مــن العنايــة واالهتــام مــن تحليــل ،وتفســر ،ودراســة- ،مــع عــدم إهــال النواحــي التاريخيــة ،و
االجتامعية ،و السياسية -وال يأخذ الباحث مبا يقرتحه منهج واحد ،ويهمل املناهج األخرى ،بل يأخذ مبا أسميته
باملنهــج التحليــي التكامــي ،الــذي يقــوم عــى أن النــص هــو الــذي يحــدد منهجــه ،والقضايــا التــي يتناولهــا الــدارس،
ال أن يعــن الــدارس منهجــه مســبقاً لدراســة النــص ،حتــى لــو لــوى الحقائــق والنــص نفســه.

مــن أهــم مــا جنــى عــى النــص الشــعري يف تدريســه،
النظــرة االتباعيــة التــي ينظرهــا بعــض مــدريس الجامعــات
يف تدريــس النصــوص الشــعرية ،إذ أنــه يتلقــف رأيــا لنا ِقـ ٍـد
مــا – وبخاصــة إذا كان مشــهورا ً -او نظــرة لباحــث مــا فيأخــذ
القضيــة مســلامً بهــا وال يخضعهــا للتحليــل العميــق ،أو
للتأمــل ،أو للبحــث أو للشــك ،مــا يجعــل تحليــل النــص
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تحليالً شكلياً سطحياً ،دون أن يتعمق يف النص او يحلله
تحلي ـاً جواني ـاً ال براني ـاً ،واألمثلــة عــى ذلــك كثــرة تشــمل
جميــع عصــور الشــعر العــريب.
لقــد قــال أكــر مــن باحــث ،أو ناقــد ،أو مــدرس جامعــي
يف بيــت الشــاعر الجاهــي ،طرفــة بــن العبــد الــذي يقــول
()1
فيــه:

لخوله أطالل بربقة ثهمد
تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد
إن طرفة يصف أطالل محبوبته خوله “بأنها” كبقايا الوشم”
ومل يتعمق داللة الوشــم يف الجاهلية إذ أن الجاهلية كانوا
يعتقدون أنه تعويذة تطرد األرواح الرشيرة ،ولذلك فإن فهم
البيــت يتعمــق إذا فهــم أنــه يشــبه أطــال خولــه بأنهــا كالوشــم
الباقــي الخالــد غــر املمحــو أو املندثــر .ويؤكــد هــذا أن زهــر
()3
بن أيب سلمى عندما بدأ معلقته بقوله:
()2

أمن أم أوىف دمنة مل تكلم
بحوماتة الدراج املتثلم
ديار لها بالرقمني كأنها
مراجيع وشم يف منارش معصم
كان يتمنــى لتلــك الديــار (ديــار أم اويف) البقــاء والخلــود،
كبقاء الوشم يف ظاهر اليد .وليس ديارا ً مندثرة غري باقية.
ومــن النصــوص التــي قــدم فيهــا التار يــخ ،والفهــم
السطحي ،قصيدة أليب فراس الحمداين الشاعر العبايس
()4
ومطلعهــا:
أراك عيص الدمع شيمتك الصرب
أما للهوى نهي عليك وال أمر
فقــد فهمــت عــى أنهــا غــزل بامــرأة .ومــن تكــون؟ قالــوا :إنهــا
جارية رومية أحبها عندما أرس يف قلعة رومية ،وكان مقيدا ً
معزوالً .ومل ينتبه هؤالء الدارسون إىل التاريخ نفسه ،وإىل
الشــعر أيضاً ،فكيف يتغزل بجارية رومية من أعدائه؟
أمــا الشــعر فيصــور لنــا مــا هــو أعمــق وأهــم ،فهــو يقــول
مشــرا ً إىل أن محبوبته يف حلب وهي هنا زوجته أم أبنائه
التــي أحبهــا حبـاً شــديدا ً.
يقول:
أنا يف الروم أسري
وحبيبي يف حلب
وهــذه املحبوبــة أي الجاريــة تســأله عــن حالــه ومــن هــو؟
()5
فيجيبها قتيلك فتجيبه ،هم كرث فمن تكون أنت؟ يقول:
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تسائلني من أنت وهي عليمة
وهل بفتى مثيل عىل حاله نكر
فقلت كام شاءت وشاء لها قتيلك
قالت أيهم فهم كثري
ثــم يصــور نفســه بأنــه مــن أجــل املعــايل يضحــي بنفســه!
ويقــول ومــن يطلــب الحســناء مل يغلــه مهــر ،فهــل الجاريــة
الروميــة :مهرهــا غــال عــى األقــل بالنســبة لــه.
ويقول(:)6
تهون علينا يف املعايل نفوسنا
ومن يطلب الحسناء مل يغله مهر
وكم يعتز بنفسه أمام هذه!

()7

ونحن أناس ال توسط بيننا
لنا الصدر دون العاملني او القرب
وليست هذه صفات من يتغزل بجارية رومية من أعدائه!
وشــيئاً فشــيئاً نبتعــد عــن تفســر القصيــدة عــى أنهــا
يف التغــزل بجاريــة روميــة!
ونقــرب مــن أنــه يتغــزل بقيمــة عظيمــة ســامية ،أو هنــا
وظــف الرمــز فأقــول أال ميكــن أن تكــون هــذه األوصــاف
أوصــاف الحريــة التــي افتقدهــا أبــو فــراس عندمــا أرس ،وظــل
ينشدها ويسعى إليها ،ويتصرب من أجلها؟ قد يكون هذا،
وإن مل يكــن فحســبي أين أبعــدت القصيــدة عــن النظــرة
االتباعيــة الســطحية التاريخيــة.
إن معــاين الغــزل وألفــاظ الحــب تــرع بالباحثــن
والدارســن للشــعر العــريب إىل فهــم بســيط ســطحي أال
وهو التغزل بامرأة! ويكفي يف أن يسمع القارئ أو الدارس
للشعر العريب القديم ألفاظ الحب ،ولفظ الحبيب ،حتى
يــرع ويفرسهــا هــذا التفســر الــذي ذكــرت.
أمل يفــر ويــرح مــدرس أو باحــث جامعــي ،أبيــات
()8
الرشيــف الــريض التــي يقــول فيهــا:
يا ظبية البان ترعى يف خامئله
ليهنك اليوم أن القلب مرعاك
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عىل أنها تغزل بامرأة ما فقد ضللت كلامت مثل“ :طبية”
والتي اعتاد الشــعراء القدماء أن يشــبهوا املرأة بها .وترعى
يف خامئله ،القلب ،وفهمها كثريا ً من الدارسني وفهموها
بقولهــم وقالــوا بأنــه أن هــذه القصيــدة تغــزل بامــرأة .بــل إن
باحثـاً وأســتاذا ً جامعيـاً بنــي عــى هــذا حكـاً مهــا وهــو أنــه
يجــوز للعلــاء التغــزل بالنســاء دون حــرج(:)9
غــر أن قــراءة تســتعني بالتاريــخ إللقــاء الضــوء عــى
النص الشعري تقول غري ذلك ،فالتاريخ يقول بأن الرشيف
الريض انتدبه الخليفة العبايس لريأس وفد الحج إىل بالد
الحجــاز وهنــاك شــدته األماكــن الحجازيــة ،وقــال أكــر مــن
قصيــدة يظهــر حبــه لألماكــن الحجازيــة منهــا هــذه القصيــدة!
ومــاذا يقــول هــؤالء الباحثــون يف مديــح الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم وألفــاظ الحــب املحمــدي؟ ومــاذا يقولــون
يف بيــت رابعــة العدويــة املشــهور؟
أحبك حبني حب الهوى
وحباً ألنك أهل لذاكا
ومن النصوص الشــعرية التي فهمت فهام بســيطا قصيدة
الراعــي النمــري الشــاعر األمــوي ،التــي قالهــا أمــام عبــد
امللــك بــن مــروان يحتــج فيهــا عــى سياســة عبــد امللــك بــن
مروان االقتصادية ويشكو فيها من السعاة وعامله لظلمهم
()10
لقبيلتهــم بقولــه:
وأتاهم يجبي فش ّد عليهم
عقدا يراه املسلمون ثقيال
كتبا تركن غنيهم ذا عيل ٍة
بعدا لغنى وفقريهم مهزوال
فارفع مظامل عيلت أبناءنا
عنا وأنقذ شلونا املأكوال
ويهدده بقوله:
فلنئ سلمت ألدعون بظعنة
تدع الفرائض بالرشيف قليال
وفهــم كثــر مــن الدارســن أن القصيــدة يف مــدح عبــد
امللــك بــن مــروان! ويصــل األمــر عنــد أســتاذة جامعيــة أن
108
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تزيــد يف روايــة تاريخيــة ذكرهــا البغــدادي يف خزانــة األدب
“ ..وهــي قصيــدة جيــدة كان يقــول“ :مــن مل يــرو مــن أوالدي
هــذه القصيــدة وقصيــدي التــي أولهــا بــان األحبــة فقــد
عقنــي”( )11فتصبــح الروايــة عنــد د .عزيــزة فــوال بابتــي“ :مــن
مل يــرو قصيــديت يف مــدح عبــد امللــك بــن مــروان التــي
اشــكوا فيهــا مــن الســعاة ...مــن ولــدي فقــد عقنــي” .أي أن
األستاذة الفاضلة زادت من عندها “يف مدح عبد امللك
بن مروان”( )12لتؤكد أن القصيدة يف مدح عبد امللك يف
حني أن القصيدة ليس فيها بيت واحد ميدح الشاعر فيه
عبــد امللــك كــا ألفنــا مــدح الشــعراء للخلفــاء.
وأكــر مــا يهتــم بــه املدرســون يف ناحيــة املوســيقى
الشعرية هو ذكر أسامء البحور الشعرية كالطويل والبسيط،
والخفيف...الخ ،وبعضهم يزيد عىل ذلك يف ذكر مقاطع
الروي مثالً وهو
البحور القصرية أو الطويلة ،وال يقفون عند
َ
آخر حرف يلتزم به الشعراء يف جميع أبيات القصيدة ،وأرى
أن الــروي “لــه عالقــة كبــرة بتجربــة الشــاعر وتعكــس مشــاعره
وهــي أصــدق مــا عنــد الشــاعر ،وليــس صدفــة أن تكــون كثــر
مــن حــروف الــروي عنــد الخنســاء يف رثــاء أخيهــا صخــر عــى
حــرف “الــراء ألنــه أخــر حــرف مــن اســم (صخــر) هــو كقولهــا
مــرددة اســم صخــر فيهــا وليــس الــروي فقــط ،مــا يــدل عــى
أن صخــر” ملــك عليهــا مــن مشــاعرها وأحاسيســها ،ألنهــا
كانــت تحبــه كثــرا ً وكان يحبهــا أيضــا ،فجــاءت حــروف الــروي
لتشــر إىل أنــه ملــك أحاسيســها مــن الناحيــة املوضوعيــة
()13
واملوســيقية أيضـاً تقــول:
وأبيك عىل صخر وصخر مثانيا
إذا الحرب هرت واستمرت مريرها”
وتقول( :)14يا صخر بعدك هاجني استعباري
شانيك بات بذلة وصغار
وتقول( :)15لنئ مل أوت من نفيس نصيباً
لقد أودى الزمان إذن بصخر
وجــاء معظــم قصائــد رثــاء الشــعراء للرســول صــى اللــه عليــه
()16
وســلم عــى حــرف الــدال كقــول حســان بــن ثابــت:

بطيبة رسم للرسول ومعهد
منري وقد تعفو الرسوم وتهمد
إىل أن يقول :أطالت وقوفا تذرف العني جهدها
عىل طلل القرب الذي فيه أحمد
ويقول بعدها:
وهل عدلت يوما رزية هالك
رزية يوم مات فيه محمد
وعــى هــذا الحــرف نفســه جــاءت قصيــدة ابــن الرومــي
يف رثــاء ابنــه األوســط بــل إنــه يــردد اســمه يف القصيــدة.
()17
يقــول:
بكاؤكام كام يشفي وإن كان ال يجدي
فجودا فقد أودى نظري كام عندي
وجــاء حــرف القــاف رويــا لقصيــدة كعــب بــن مالــك يف غــزوة
الخنــدق ألنــه آخــر حــرف مــن حــروف الخنــدق ،املــكان الــذي
صــوره كعــب بــن مالــك املعركــة التــي مل تحــدث ولكنــه
81
صورهــا عــى أنهــا حدثــت يقــول:
من رسه رضب ميعمع بعضه بعضا
كمعمعة اآلباء املحرق
وهناك شاعر رىث أحد الخوارج واسمه مرداس بقوله مكررا ً
االسم مرات عدّة ،وجعل روي قصيدته عىل حرف السني
يا عني بىك ملرداس ومرصعه
يا رب مرداس اجعلني كمرداس
تركتني هامئا أبيك ملرزءيت
يف منزل موحش من بعد إيناس
وليــس صدفــة أن تــأيت كثــر مــن قصائــد الرثــاء الجاهــي كــا
يقــول د .محمــد النويهــي( )19عــى حــرف العــن ألنهــا موطــن
الدمــوع والحــزن ،كقــول أيب ذوئــب الهــذيل( )20أمــن املنــون
وريبهــا تتوجــع والدهــر ليــس مبعتــب مــن يجــزع.
بــل إن الــروى عــر كثــرا ً عــن تجربــة شــعرية أحــس بهــا
الراعــي النمــري عندمــا رفــض واضــح عــى سياســة عبــد
كتاب المؤتمر ()1

امللــك بــن مــروان االقتصاديــة ورصح ذلــك بأبيــات منهــا:12
أنت الخليفة عدله ونواله
وإذا أردت لظامل تنكيال
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا
مل يبلغوا مام أمرت قتيال
أمــا رويهــا ذو الدال لــة الكبــرة ،فجــاء عــى حــرف “ال”،
وهــو حــرف الرفــض واالحتجــاج :فكأنــه يقــول لعبــد امللــك
بــن مــروان“ ،ال” عــدد أبيــات القصيــدة الــذي يزيــد عــى
خمســة ومثانــن بيتــا مــن هنــا فالقصيــدة ليســت يف مــدح
عبدامللــك كــا يقــول لنــا التاريــخ بــل هــي يف الرفــض
واالحتجــاج كــا تقــول لنــا القصيــدة.
ومن مظاهر السلبية إىل حد التقصري عند الدارسني
يف دراسة النصوص ،أن كثريا ً من النصوص املهمة ظلت
يف الظــل وانعــدم البحــث فيهــا أو تحليلهــا ،الستكشــاف
الــراء املهــم فيهــا .التأثــر ببعــض األحــكام التــي يطلقهــا
بعــض الباحثــن وبخاصــة املشــهورين حــول الشــعر القديــم
الجاهــي أو اإلســامي وغريهــا ،واختــار مثالــن عــى هــذه
الظاهرة ،األول عندما ذكر طه حسني يف كتابه يف الشعر
الجاهــي( - )22وهــو يدلــل عــى انتحــال الشــعر الجاهــي،
وأن الشــعر الجاهــي ال ميثــل الحيــوات الجاهليــة بجميــع
مناحيهــا ،ومنهــا الناحيــة الدينيــة إذ يخلــو هــذا الشــعر مــن
تصوير األصنام الجاهلية وعالقاتهم بها ،وأستطيع أن أقول
أن كثــرا ً مــن الباحثــن والدارســن وبخاصــة مــن يدرســون
النصــوص الشــعرية اخــذ بهــذا الــرأي ألن قائــل هــذا الــرأي
هــو مــن الشــهرة “مبــكان” وعندمــا راجعــت كتــاب األصنــام
البــن الكلبــي الــذي حققــه احمــد زيك وقفــت عــى كثــر مــن
األشــعار والقصائــد التــي قالهــا شــعراء جاهليــون مشــهورون
يف األصنام تعكس تأمل هؤالء األشعار باألصنام وتفكريهم
فيهــا ،مثلــا يــروى عــن رجــل مــن هــوازن قُتــل أبــوه فــأراد
الطلــب بثــأره وكعــادة الجاهليــن أىت صنمــه (ذو الخلصــة)
فاستقســم عنــده بــاألزالم فخــرج الســهم ينهــاه عــن ذلــك
()23
فقال متحدياً صنمه ومحتجاً عليه ومتهامً إياه بالتزوير:
لو كنت ياذا الخلص املوتورا
مثيل وكان شيخك املقبورا
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مل تنه عن قتل العداة زورا
ومثــل ذلــك مــا روي عــن رجــل مــن “كنانــة” أقبــل عــى
ضــم قبيلتــه يف ناحيــة جــدة وكان الصنــم يدعــى (ســعد)
فأوقــف الرجــل إبلــه لتــرك بذلــك فيهــا ،فلــا أدنــاه نفــرت
منه إبله – وكان يهرق عليها الدماء -فذهبت يف كل وجه
ونفــرت عليــه فأســف فتنــاول حجــرا ً فرمــاه بــه وقــال:
يل إبيل .وقال شــعرا ً
ال بارك الله فيك إلها ،أنفرت ع ّ
()24
يف ذلك:
أتينا إىل سعد ليجمع شملنا
فشتتنا سعد فال نحن يف سعد
وهل سعد إال صخرة بتنوفة
()25
من األرض ال يدعى لغي وال رشد
إن جميــع النصــوص الشــعرية التــي أوردهــا ابــن الكلبــي يف
كتــاب األصنــام ،لهــا مــن األهميــة وفيهــا مــن الــراء الــيء
الكثــر وقــد فاتــت جميعهــا كثــرا ً مــن “داريس النصــوص
الشــعرية القدميــة” ،ال لســبب إال ألنهــم أخــذوا مــا ذكــره
الدكتــور طــه حســن مســلمة غــر قابلــة للنقــاش أو البحــث
أو التصويــب.
ومثــل هــذه القضيــة مــا ذكــره طــه حســن عــن موقــف
اإلســام مــن الشــعر بأنــه موقــف ســلبي ليــس فيــه تشــجيع
للشــعر والشــعراء ،ويبــدو أنــه كان متأثــرا ً ببعــض الروايــات
القدمية ،دون أن يخضعها ملنهج الشك الديكاريت الذي
يؤكــد أنــه منهــج علمــي صالــح للدراســة والبحــث ،وتقــول
بــأن لبيــد الشــاعر الجاهــي ،أنكـ ّـف عــن قــول الشــعر ملــا
جــاء اإلســام ومل يقــل إال بيتــا مــن الشــعر ،وقــد تبعــه بهــذا
الــرأي اعتــادا ً ،عــى قولــه هــذا – تلميــذه الــذيك املرحــوم
يوســف خليــف وأن خالفــه يف التعميــم ،يقــول طــه حســن:
“واكرب ظني أن لبيدا ً أعرض عن الشعر يف اإلسالم )26(،فلم
يتخــذه صناعــة ”....أمــا الدكتــور يوســف خليــف فيقــول(:)27
وإذا كان لبيــد قــد فكــر يف أن يحطــم قيثارتــه فقــد كان
هنــاك غــره احتفظــوا بقيثارتهــم دون أن يحطموهــا ،وكان
رأي طــه حســن تابع ـاً لــرأي بروكلــان 82الــذي قــال برصيــح
العبارة :أن النبي محمد (صىل الله عليه وسلم) كان يكره
الشــع ُر والشــعراء.
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إن داريس ومحلــي الشــعر لــو مل يأخــذوا بــرأي طــه
وحللــوا بعــض قصائــد لبيــد آلثــروا الشــعر العــريب بتحليــل
عميــق لنصوصــه الشــعرية.
وملا راجعت ديوان لبيد الذي حققه شيخ املحققني
إحســان عبــاس وجــدت لبيــدا ً قــال الشــعر يف اإلســام منــه
مثاين قصائد كلها يف رثاء أخيه أربد الذي قتل يف العرص
اإلســامي يف حــروب ال ـ ِّردة وهــي تكشــف – بعــد قراءتهــا
اتهــاء مــن أجــود القصائــد التــي قيلــت يف الرثــاء منهــا:92
أخىش عىل أربد الحتوف
وال أرهب نو السامك واألسد
ومنها :قىض األمر وأنجز املوعود
والله ريب ماجد محمود
نص تطبيقي يف تحليل النص الشعري:
هنالــك أمــور كثــرة جنــت عــى الشــعر العــريب
القديــم ،وحجبــت عــن القــاريء أو الــدارس وهجــه الــذي
قــد يكــون دفين ـاً يف كثــر مــن الحــاالت ،أو يحتــاج إىل
إنعــام نظــر وعمــق تفكــر ،وإدامــة تأمــل ،مــن تلــك األمــور
مثـاً ،األحــكام العامــة التــي يطلقهــا بعــض الباحثــن -نقــاد
ودارســون -عــى الشــعر القديــم اعتــادا ً عــى نصــوص
قليلــة أو شــعراء معدوديــن ،ومنهــا النظــرة (االتباعيــة) التــي
يتّبــع فيهــا بعــض الباحثــن ،آراء أو نظــرات أو أحــكام بعــض
الن ّقــاد وبخاصــة املشــهورين منهــم ،ومنهــا -وهــذا موضــوع
بحثــي هــذا -العنوانــات التــي تُعنــون فيهــا القصائــد كذكــر
موضــوع القصيــدة أو مناســبتها .وال أعنــي هنــا العنوانــات
التــي يضعهــا الشــعراء لقصائدهــم والتــي ميكــن أن نع ّدهــا
جــز ًءا مــن القصيــدة ذاتهــا .وهــذا النــوع مــن العنوانــات هــو
الــذي عنــاه الدكتــور شــكري ع ّيــاد يف قولــه« :العنــوان هــو
أ ّول مــا يلقــاه القــارئ مــن العمــل األديب ،هــو اإلشــارة األوىل
التــي يرســلها إليــه الشــاعر أو الكاتــب ......ومعنــى ذلــك
أن العنــوان ذو صلــة عضويــة بالقصيــدة أو العمــل األديب
الســابقة شــائعة يف الشــعر الحديــث
مع ـاً»( )1والظاهــرة ّ
وهذا ما عناه الدكتور عياد نفسه نادرة يف الشعر القديم«إذ أن شــعراءنا القدمــاء مــا كانــوا يُعنونــون قصائدهــم»()2
ومــن بــن عــرات الدواويــن التــي اســتقريتها مل أجــد إال

الصنوبــري
شــعراء قلــة ع ّرفــوا بقصائدهــم الشــعرية ،منهــم ّ
الشــاعر العبــايس (355هــ) يف املــرق ،والشــاعر يوســف
الثالــث ملــك غرناطــة (820هــ) يف األندلــس.
ومعظــم الــذي عنونــوا قصائــد الشــعراء القدمــاء
النســاخ وهــؤالء مل يكونــوا أصحــاب
يف دواوينهــم ،إ ّمــا مــن ّ
درايــة عميقــة أو ذوق ف ّنــي بالشــعر ،يؤكــد هــذا كــرة األخطــاء
النحويــة واللغويــة أو حتــى اإلمالئيــة التــي نقــف عليهــا يف
املخطوطــات القدميــة بشــكل الفــت لالنظــار .وإ ّمــا مــن
راح وهــؤالء كان ُجـ ُّـل اعتامدهــم عــى املناســبة أو
ال ـ ّ
املوضوع البارز أو املشهور يف األوساط األدبية يف وقتهم.
مثل الحادثة التاريخية أو املعارك أو الحروب .أو شخصية
مــن الشــخصيات وبخاصــة املمدوحــن منهــم.
أ ّمــا دوا فــع املحد ثــن يف عنونــة القصا ئــد
القدميــة ،فإ ّمــا أن تكــون مــن قبيــل الجــري وراء الســابقني
م ّمــن عنونــوا القصائــد الشــعرية يف دواويــن الشــعراء ،وإ ّمــا

بدافــع التيســر عــى الدّارســن وبخاصــة الناشــئني منهــم،
جــه فهــم القــارئ أو الــدارس
ّ
وكل هــذا وذاك مــن شــأنه أن يو ّ
إىل موضــوع القصيــدة أو عنوانهــا ،ال إىل جوهــر القصيــدة،
ومــرام الشــاعر البعيــد ،فيقيّــد ذلــك نظرتــه ،فيمنعــه ذلــك-
درى أو مل يــدر -مــن التع ّمــق يف القصيــدة ،ويردعــه عــن
مخالفــة غــره يف نظراتهــم أو فهمهــم للنــص الشــعري مــا
يش ـكّل برأيــي ســلطة أخــرى تُضــاف إىل الســلطات األخــرى
التي تكلّم عنها النقاد ،وب ّينوا أثرها السلبي عىل فهم إبداع
()32
الشــاعر والناقــد مع ـاً.
ومــن القصائــد التــي متثلهــا الظاهــرة الســابقة
وأعنــي بهــا العنونــة والنظــرة االتباعيــة ،قصيــدة البحــري
املشــهورة الدّاليــة التــي قيــل إنهــا يف وصــف الذئــب(،)33
رشكنــي القــارئ يف
ومل أر بأسـاً مــن إيرادهــا جميعهــا حتــى ي ُ
مــا ذهبــت إليــه .يقــول البحــري يصــف الذئــب حــن لقي ـ ُه
(كــا جــاء يف رشح الديــوان)

س ــا ٌم عليك ــم ال و ف ــا ء وال عه ـ ُد

أ م ــا لك ـ ُم م ــن هج ــر أحبا بك ــم ب ـ ّد
و ش ــيكاً ومل ينج ــز لن ــا منك ــم و ع ــد

أدار الل ــوى ب ــن الش ــقيقة فالحم ــى

أ م ــا للن ــوى إال رس ــيس اله ــوى قص ــد

أ أ حبا بن ــا ق ــد أ نج ــز ا لب ــن و ع ــد ه

أ أ ط ــا ل د ا ر ا لعا مر ي ــة با لل ــو ى
ـت نف ــي بحب ــه
بنف ــي م ــن ع ّذ ب ـ ُ
ـب ع ــن األحب ــاب ش ـطّت ب ــه الن ــوى
حبي ـ ٌ

إذ ا

ُج ــزتَ صح ــرا ء ا لغو ي ــر مغ ّر ب ـاً

فق ــل لبن ــي الض ّح ــاك مه ـاً فإنن ــي
بن ــي نا ه ــل مه ـاً ف ــإ ّن ا ب ــن أختك ــم
مت ــى هجمتم ــوه ال تهيج ــوا س ــوى ال ــردى
ـت ب ــه
مهيب ـاً كنص ــل الس ــيف ل ــو رض ب ـ َ

ي ــود ر ج ـ ٌ
ـض َم ــن
ـت بع ـ َِ
ـال أنن ــي كن ـ ُ

و ل ــوال ا حت ــا يل ثق ــل كل مل ّم ــة
ذ ر ين ــي و إ يا ه ــم فحس ــبي رصا مت ــي

ويل صاح ــب عض ــب املض ــارب ص ــار ٌم

و با كي ــة تش ــكو ا لف ــر ا ق بأ د م ــع
ِ
ـادك ال يحزن ــك ب ــن إ ب ــن هم ــة
رش ـ
كتاب المؤتمر ()1

س ــقت ربع ــك األن ــواء م ــا فعل ــت هن ــد

و إن مل يك ــن من ــه و ص ــال وال ود

وأي حبي ــب م ــا أىت دو ن ــه البع ــد
ُّ
()34
وجازت ــك بطح ــاء الس ــواجري ي ــا س ــعد

الص ـ ُّـل والضيغ ـ ُم ال ــورد
أن ــا األفع ــوان ّ
ل ــه عز م ــا تٌ

ه ــز ل آ ر ا ئه ــا

()35

ج ـ ّد

و إن كان خرق ـاً م ــا يُ َح ـ ّـل ل ــه عق ــد
ِذ رى أ ج ــأ (  )36ظلّ ــت وأعالمه ــا ُو ه ـ ُد

طو ت ــه اللي ــايل ال أروح وال أ غ ــدو

تس ــوء األع ــادي مل ي ــودّوا ا ل ــذي ودّوا

ـرب مل يق ــدح مل ُخمد ه ــا زن ــد
إذا الح ـ ُ
طو ي ــل نج ــا د م ــا يُ َف ـ ُّـل ل ــه ح ـ ُّد
يبا د رنه ــا س ـ ّحاً ك ــا ا نت ــر ا لعق ــد
( )37
يت ــوق إىل العلي ــاء لي ــس ل ــه ن ـ ُّد
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ـرى
ف َم ــن كان ُح ـ ّرا فه ــو للع ــزم وا ل ـ ّ
لصب ـ َـح يف أ خر يا ت ــه
ولي ــل كأ ن ا ُّ
ترس بلت ــه وا لذ ئ ــب و س ــنا ن ها ج ــع
ري ع ــن جثُام ن ــه
أ ث ــر ا لقط ــا ا ل ُك ــد ّ
وأطل ــس م ــل ء ا لع ــن يحم ــل زوره
ـب مث ــل ا ل ّر ش ــا ء يج ــره
ل ــه ذ ن ـ ٌ
ط ــواه ا لط ــوى حت ــى ا س ــتمر مر ي ــره
رسته ــا ا ل ــردى
يُقضق ــض ُعص ـاً يف أ ّ
س ــا يل ويب م ــن ش ــدة الج ــوع م ــا ب ــه
كِال ن ــا به ــا ذ ئ ــب يح ـ ّد ث نفس ــه
ع ــوى ث ــم أقع ــى فا رتج ــزت فهِجت ــه
فأ و جر ت ــه خر ق ــا ء تحس ــب ر يش ــها
ف ــا ا زد ا د إ ال ج ــرأ ة و رصا م ــة
ـت نصله ــا
فأ تبعتُه ــا أ خ ــرى فأ ضلل ـ ُ
فخ ـ ّر و ق ــد أ ورد ت ُــه منه ــل ا ل ـ ّرد ى
ـت الح ــى فاشْ ــتويته
ـت فج ّمع ـ ُ
وقم ـ ُ
ـت خسيس ـاً من ــه ث ــم تركتُ ــه
و نِل ـ ُ
لق ــد حكم ــت فين ــا اللي ــايل بجوره ــا
أيف الع ــدل أن يش ــقى الكري ــم بجوره ــا
ـرى
ذرين ـ َـي م ــن رضب الق ــداح ع ــى ال ـ ُّ
س ــأ حمل نف ــي عن ــد كل مل ّم ــة
ـرى خش ــية ال ــردى
ليعل ـ َم م ــن ه ــاب ال ـ ُّ
ـت محم ــودا ً فمثيل بغ ــى الغنى
ف ــإن عش ـ ُ
ـت مل أظف ــر فلي ــس ع ــى ام ــرى ٍء
وإن م ـ ُّ
وبداية فإين أقف وقفتني تناقشان أو تدفعان ما علق
يف بعض األذهان ،أو استق ّر ،عند كثري من الدارسني حول
هذه القصيدة.
األوىل :ما ذكره بعض الباحثني من أن األبيات األوىل
مــن قصيــدة البحــري ( )1-6مــا هــي إالّ مقدمــة غزليــة نهــج
البحــري فيهــا نهجــه املعــروف عنــه ،مــن أنــه غالب ـاً مــا يبــدأ
قصائــده مبقدمــات غزليــة ،وهــو تفســر راجــع إىل مــا عــرف
عــن البحــري مــن التزامــه بعمــود الشــعر القديــم وبخاصــة
باملق ّدمــات الغزليــة( ،)53وبدهــي ،فإنــه ال ميكــن أن نعتمــد
عىل هذه املقولة لتعميمها عىل جميع قصائد البحرتي-
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وللي ــل م ــن أ فعا ل ــه وا لك ــرى عب ـ ُد
()38
ُحشا ش ــة نص ــلٍ ضَ ـ ّم إفرن ــده غم ــد
()39
بع ــن ا ب ــن لي ــل ما ل ــه بالك ــرى عه ــد
( )40
وتأل ُفن ــي في ــه الثعا ل ــب والر ب ــد
( )41
وأضالع ــه م ــن جانبي ــه ش ــوى نُه ــد
( )42
ن كم ــن الق ــوس أ ع ــوج ُمن ــأ ُّد
وم ـ ٌ
()43
ف ــا في ــه إال العظ ــم وال ــروح والجل ــد
( )44
كقضقض ــة املق ــرور أرع ــده ا ل ــرد
ببي ــداء مل تُع ــرف به ــا عيش ــة ر غ ــد
( )4 5
بصا حب ــه وا لج ــد يتعس ــه ا لج ــد
( )46
فأقب ــل مث ــل ا ل ــرق يتبع ــه الرع ــد
()47
ـض واللي ــل مس ــو ُّد
ع ــى كوك ــب ينق ـ ّ
( )48
وأيقن ــت أن األم ــر من ــه ه ــو الج ــد
()49
ـب والحقد
ـب وال ُّرع ـ ُ
بحي ــث يك ــون الل ـ ّ
ع ــى ظ ــأ ل ــو أ ن ــه ع ــذ ب ا ل ــورد
علي ــه ولل ّر مض ــا ء م ــن تحت ــه و ق ــد
( )50
ـت عن ــه و ه ــو منعف ـ ٌر ف ــرد
وأقلع ـ ُ
()51
وحك ــم بن ــات الده ــر لي ــس ل ــه قص ــد
()52
ويأخ ــذ منه ــا صفوه ــا القع ــدد الوغ ــد
فعز م ـ َـي ال يثني ــه نح ــس وال س ــعد
ع ــى مث ــل ح ــد الس ــيف أخلص ــه الهن ــد
ب ــأ ن قض ــا ء ا لل ــه لي ــس ل ــه رد
ليكس ــب م ــا الً أ و ين ــث ل ــه حم ــد
تقصي ــه وا لجه ــد
غ ــد ا طا لب ـاً إ ال
ّ
حتــى لــو صــدق ذلــك عــى بعــض القصائــد -بــل ينبغــي أن
ننظر يف كل قصيدة نظرة عميقة خاصة دون استعارة نتائج
أو آراء تصـدُق عــى قصيــدة أو بعــض القصائــد.
ويبدو أن مجيء ألفاظ مثل :أحبابنا ،الوفاء ،وال
عهــد ،هجــر أحبابكــم ،ع ّذبــت نفــي بحبــه ،وغريهــا ،كان
وراء تلك األحكام ،فهي -أعني تلك األلفاظ -ألفاظ غزلية
عنــد كثــر مــن النــاس ولكــن الصحيــح أن تلــك األلفــاظ قــد
تحمــل دالالت غــر غزليــة ،ووجودهــا يف قصيــدة البحــري
ال يكفــي أن تكــون مق ّدمــة غزليــة ،وال تصـ ّور بالــرورة عالقــة
غزليــة بــن الشــاعر وامــرأة أخــرى .وبخاصــة أن البحــري مل

يذكر لنا اسم محبوبته تلك ال ترصيحاً وال تلميحاً ،وهو أمر
ألفناه يف الشعر الجاهيل مثلام ألفناه بالشعر العبايس،
ثــم إن صيغــة الضمــر الجمعــي مثــل :أحبابنــا ،أحبابكــم،
ســام عليكــم ،أو الصيــغ العامــة مثــل «مــن عذبــت نفــي
بحبه «تؤكد أن العالقة التي يصورها الشاعر ال تخص امرأة
بعينهــا بــل تشــمل أُناسـاً آخريــن قــد تكــون املــرأة مــن بينهــم.
ويف هذا املقام نستذكر قصائد الحب اإللهي أو املديح
النبوي التي تشيع فيها ألفاظ الحب والعشق والوله ،فهل
تصنــف تلــك القصائــد عــى أنهــا قصائــد غــزل شــاعر بامرأة؟
إن هــذا التصنيــف املســتبعد قــد مارســه بعضهــم عندمــا
ص ّنــف قصيــدة الرشيــف الــريض املشــهورة يف األماكــن
()54
الحجازيــة

قدمي ـاً وحديث ـاً بالخــداع واملكــر والخبــث واللــؤم .فقالــت
العــرب« :أغــدر مــن ذئــب ،وأختــل مــن الذئــب» وأعـ ّـق مــن
ذئبــة( ،)57ويف اإلســام تبقــى قصــة يوســف التــي ص ّورهــا
القــرآن الكريــم خــر مثــال عــى مــا اقــرن بــه الذئــب .فأخــوة
يوســف ا ّدعــوا رغــم الحيطــة والحــذر أن الذئــب قــد تغلــب
عــى كل ذلــك وخدعهــم وأكل أخاهــم ،بــل إن «يعقــوب»
أكــر مــا ح ـذّر بنيــه كان مــن الذئــب بشــكل خــاص...« :
وأخــاف أن يأكلــه الذئــب»( )58وكذلــك ارتبــط الذئــب يف
الشعر العريب قبل البحرتي وبعده بالداللة نفسها ،باللؤم
()59
والغــدر والخديعــة .يقــول الفــرزدق:
وأنت امر ٌؤ يا ذئب والغدر كنتام
أخيني كانا أرضعا بلبان

يا ظبية البان ترعى يف خامئله
ليهنك اليوم أن القلب مرعاك
عىل أنها قصيدة قالها الرشيف
()55
ال ّريض بامرأة أحبها

من كالب نأى بها كل كلب
عن وفاء الكالب غد ُر الذئاب

أمــا الوقفــة الثانيــة ،فعنــد لقــاء البحــري مــع الذئــب،
إذ ذكــر الباحثــون والنقــاد قدمــاء ومحدثــون ،أن البحــري
كان يتغيا من هذا املشــهد تصوير شــجاعته وقوته ،وبأس ــه
مركزيــن عــى الصــورة الحركيــة يف املشــهد التــي ال ننكــر
أن الشــاعر بــرع فيهــا أميــا براعــة .فهــل كان البحــري حق ـاً
يبغــي تصويــر شــجاعته وقوتــه يف لقائــه مــع الذئــب؟ وهــل
اقرتنت صورة الذئب يف الرتاث العريب بالشجاعة والبأس
والقــوة؟ نســأل هــذه األســئلة ونســتذكر مــا ذكــره أولئــك
متســك بعمــود الشــعر القديــم،
الباحثــون مــن أن البحــري ّ
ومبعانيــه وصــوره.
إن الشــعراء العــرب عــى مــدى عصورهــم مل يوظفــوا
الذ ئــب للتدليــل عــى الشــجاعة والقــوة .وبخا صــة يف
ـراع بــل إنهــم وظّفــوا األســد وجعلــوه
مشــاهد العــراك والـ ّ
رمزا ً لتلك املواقف .وهذا ما صنعه البحرتي نفسه عندما
ص ـ ّور لقــاء ممدوحــه الفتــح بــن خاقــان( )56ومبارزتــه لألســد
للتدليــل عــى شــجاعته وقوتــه وبأســه ،أمــام الذئــب ،فقــد
اقرتنــت صورتــه بــيء آخــر يبعــد كل البعــد عــن الشــجاعة
والقــوة والبــأس .لقــد ارتبطــت صــورة الذئــب عنــد العــرب

وكل مــا ســبق يدعونــا بإلحــاح إىل فهــم صــورة الذئــب يف
قصيــدة البحــري مبنحــى غــر املنحــى الــذي شــاع عنــد
الدّارســن ،وتعمــق يف أذهــان كثــر مــن الق ـ ّراء .إن الذئــب
يف قصيدة البحرتي يأخذ وظيفة غري الوظيفة التي فهمها
أولئــك الدارســون .إن صــورة الذئــب ليســت غايــة يف حــذ
ذاتهــا بــل وســيلة أو صــورة مرتبطــة بشــكل كبــر بلوحــات
القصيــدة األخــرى ابتــدا ًء مــن أول لوحــة إىل آخــر لوحــة يف
القصيــدة .وهــذا مــا ســنحاول توضيحــه اآلن.
إن قصيدة البحرتي هذه من أكرث القصائد التي تصور
مــن أولهــا إىل آخرهــا -تجربــة واحــدة عميقــة ،اعتملــت يفوترســخت يف وجدانــه ،تجربــة حاكهــا التــأزم
نفــس الشــاعر ّ
ونســجها التوتــر ،إن هــذه القصيــدة تصــور عالقــة البحــري
املتوتــرة املتأزمــة املتصادمــة مــع غــره ،وبعبــارة أوضــح إن
هــذه القصيــدة تص ـ ّور تنافــر ذات البحــري مــع اآلخــر ،مــع
ـره
تعـدّد اآلخــر ليشــمل جميــع فئــات املجتمــع وهــذا مــا يفـ ّ
الضمــر الجمعــي الــذي شــاع يف القصيــدة ،وبخاصــة يف
بدايتهــا .وميكــن القــول إن توتــر البحــري أو االشــكال الــذي
ـن بــل مــع رشائــح املجتمــع
يحــس بــه مل يكــن مــع إنســان معـ ّ

كتاب المؤتمر ()1
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املختلفــة وهــي التــي تشــكل مــع بعضهــا البعــض املجتمــع
الــذي يعيــش البحــري بــن ظهرانيــه .واملجتمــع هــو املكــون
األول للحياة أو للحضارة ،مام يدعونا إىل االطمئنان عندما
نقــول إن رصاع البحــري يف هــذه القصيــدة رصاع حيــايت أو
ومســت نظرته
حضــاري صاغــه البحــري بصــورة فنيــة عميقــة ّ
املجتمــع والنــاس وجــاوزت ذلــك كلّــه إىل الحيــاة بشــكل
يحسه هو ،إنه األحساس
عام ،حيث ص ّور واقع الحياة كام ّ
باملرارة بسبب عدم وجود العدالة التي ينشدها البحرتي
بــل إن الحيــاة كــا يراهــا البحــري ،متنــح الرعديــد الجبــان،
ومتنــع الكريــم وتجــور عليــه وتشــقيه .والكريــم هنــا ليــس
باملعنى الشــائع املقصور عىل اإلنســان الذي يجود مباله
()61
بــل كل إنســان يتصــف بالصفــات النبيلــة
()62
يقول البحرتي:
لقد حكمت فينا الليايل بجورها
وحكم بنات الدهر ليس له ر ُّد
أيف العدل أن يشقي الكريم بجورها
ويأخذ منها صفوها القعد ُد الوغد
لقــد صــور البحــري نفســه -يف هــذا الــراع -طرف ـاً وحيــدا ً
يقــف يف مواجهــة اآلخــر ،الــذي تعـدّد وتنــوع فتنوعــت صــور
مواجهتــه لآلخــر حســب عالقتــه بهــم وودّه لهــم.
وكان أول األطــراف التــي واجههــا :أح ّبتــه ،وكــا ذكرنــا ال
يقصد بـ (أحبابنا) امرأة أو شخصاً معيّناً إمنا يقصد جميع
ـس نحوهــم بأحساســيس الــود والحــب ،ولذلــك كان
مــن يحـ ّ
الضمــر الجمعــي الــذي عـ ّـر بــه البحــري عــن ذلــك الطــرف
لــه داللتــه االجتامعيــة الخاصــة ،وبخاصــة عندمــا يتكــرر يف
()63
بيتــن متتاليــن
سالم عليكم ال وفاء وال عهد
أمالك ُم من هجر أحبابكم بد
أأحبابنا قد أنجز البني وعده
وشيكاً ومل ينجز لنا منكم وعد
إن البحــري ال يــرى أح ّبتــه يبادلونــه حب ـاً أو ودا ً ومــع ذلــك
حافــظ عــى وده لهــم ،واســتمر يف إخالصــه لهــم بــل إنــه
عــذب نفســه مــن أجــل ذلــك ،وهــي قيمــة إنســانية حــرص
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البحــري عــى أن يصــف نفســه بهــا ويتمســك بهــا.

()64

ّبت نفيس بح ّبه
بنفيس من عذ ُ
َ
وإن مل يكن منه وصال وال ود
إن لهجة البحرتي مع أحبائه لهجة فيها املرارة لكنها هادئة
ال تزيد عىل خطاب العتاب الذي يوجهه اإلنسان ألحبائه.
ومــا يؤكــد البعــد الحضــاري يف رصاعــه مــع غــره كــا
ذهبنــا اســتحضاره لصورتــن متعارضتــن للحــب ،حــب
الباديــة العــذري الــذي يفــي املحبــوب فيــه ملحبوبــه رغــم
الحواجــز والصعوبــات التــي تقــف أمــام هــذا الحــب ،وعـ ّـر
عنــه ب ـ «العامريــة» ،وحــب املدينــة والحيــاة الرغــدة املرتفــة،
وعــر عنهــا ب ـ «هنــد» املتقلبــة وهــي إحــدى نســاء عمــر بــن
ربيعــة التــي قــال فيهــا عمــر بــن أيب ربيعــة:
ليت هندا ً أنجزتنا ما تعد
وشفت أنفسنا مام نجد
إن صــورة الحــب القد يــم الصــادق تنا مــت إىل ذا كــرة
بالسقيا
البحرتي ،فح ّن إىل ديار أولئك املح ّبني ودعا لها ّ
والخــر .يقــول:
أأطالل دار العامرية بال ّنوى
سقَت ربعك األنواء ما فعلت هند
البحــري ومشــاعره تشــتد وتعنــف عندمــا يصــور عالقتــه مــع
األطــراف األخــرى ،بدأهــا بخؤولتــه وأقاربــه «بنــو الضحــاك»
لقد ص ّورهم بأنهم  -وإن كانوا خؤولته -مل يراعوا قرابة الدم
وعالقــة الرحــم التــي تربطهــم بــه ،ونجــح يف التعبــر عــن ذلــك
فعــزف عــى وتــر الرحــم والقــرىب بقولــه« :ابــن اختكــم» .لكنــه
ظهــر أمامهــم قويـاً صلبـاً شــديدا ً ال يقبــل الضيــم بــل يدفعــه
عــن نفســه ،فص ـ ّور نفســه أمــام هــؤالء ،بالضيغــم الهصــور،
وباألفعــى الــذي ال ينفــع مــع ُسـ ِّمه تريــاق ،وأنــه صاحــب بأس
وشــجاعة ،لــو رضب بســيفه قمــة مــن قمــم الجبــال العاليــة
لس ّواها مع األرض ومهدها .يقول(:)65
فقل لنبي الضحاك مهالً فإنني
الصل والضيغم الورد
ّ
أنا األفعوان

بني ناهل مهالً فإن ابن اختكم
له عزمات هزل آرائها جد
متى هجتموه ال تهيجوا سوى الردى
وإن كان خرقاً ما يحل له عقد
مهيباً كنصل السيف لو رضبت به
ذرى أجأ ظلت وأعالمها وهد
وتتصاعــد لهجــة البحــري وتحتــد أكــر وأكــر إىل أن تصــل
ذروتهــا عنــد الحديــث عــن املجتمــع بشــكل عــام وعـ ّـر عــن
ذلــك ب ـ «رجــال» إن هــؤالء مل يعــادوه فقــط ،ومل يخونــوه أو
يغــدروا بــه فحســب ،بــل مت ّنــوا لــه املــوت والهــاك فأحــس
()66
بأنــه مه ـدّد باالمنحــاء مــن هــذه الحيــاة ،يقــول:
يو ّد رجال لو أنني كنت بعض من
طوته الليايل ال أروح وال أغدو
لقــد عـ ّـر الشــاعر عــن رغبــة أولئــك بهالكــه بأســلوب الكنايــة
«ال أروح وال أغــدو» فجــاءت الصــورة ال لتقــف عنــد حــدود
املــوت والهــاك فقــط ،بــل جــاءت لتعطــي تلــك الرغبــة
أبعــاد ا ً أخــرى أو معــاين متعــددة ،مثــل :تقييــد الحركــة
يف الحيــاة ،وتعطيــل الطاقــة وتهميشــه يف الحيــاة ،بــل إن
البحــري أبــدع كل اإلبــداع عندمــا جعــل كل ذلــك معــادالً
الســتالب ح ّريتــه وقتلــه نفســياً ومعنوي ـاً وهــذا أو ذلــك هــو
املــوت بعينــه ،فليــس املــوت عنــده مــوت البــدن بــل مــوت
النفــس واألمــل والطمــوح ،أمــا الحيــاة ،فهــي الحريــة عنــده.
()67
يقــول:
فمن كان ُحرا ً فهو للعزم والرسى
ولليل من أفعاله والكرى عبد
وعــى قــدر مــا كانــت رغبــة أولئــك الرجــال كبــرة خطــرة،
كانــت مواجهــة البحــري لهــم أشــد وأعنــف .يقــول:
ويل صاحب عضب املضارب صارم
يفل له ح ّد
طويل نجاد ما ّ
إن البحــري -كــا صــور نفســه يف هــذه القصيــدة -إنســان
ال يؤمــن بالجمــود والخمــود ،وإمنــا يومــن بالحركــة والســعي
كتاب المؤتمر ()1

واملغامــرة ،ال يثنيــه عــن ذلــك أي يشء ،حتــى دمــوع تلــك
املــرأة التــي انســكبت منثــورة كح ّبــات العقــد ال تؤثــر فيــه،
بــل تزيــد منــه مضــاء يف العزميــة ،وثباتـاً يف جنانــه ،واملــرأة
هنــا ليســت محبوبــة وحســب ،بــل صــورة أخــرى مــن صــور
العالقة التي تربطه باملجتمع .الذي اختلت عالقته معه،
وانفرطت صالته به ،كام انفرطت ح ّبات العقد الذي ش ّبه
دمــوع املــرأة بــه .يقــول
وباكية تشكو الفراق بأدمع
تبادرها سحاً كام انترث العقد
رشا ِدك ال يحزنك بني ابن همة
يتوق إىل العلياء ليس له ند
وهــو ال يؤمــن بالحــظ والتــواكل والركــون إىل القيــم الجاهليــة
التــي مل يســلم منهــا املجتمــع العبــايس املتحــر ،وعــر
عنهــا البحــري يف هــذه القصيــدة «بــرب القــداح» وهــو
ال يعبأ بالنتائج التي ال يكون لإلنسان دور فيها ،وال يخىش
النتائــج طاملــا عمــل واجتهــد وبــذل أقــى طاقاتــه ،وهــو
مؤمــن بالقضــاء والقــدر بشــكل مطلــق ورصيــح يقــول:
السى
ذريني من رضب القداح عىل ّ
فعزمي ال يثنيه نحس وال سعد
ليعلم من هاب الرسى خشية الردى
بأن قضاء الله ليس له رد
وتصـ ّور كل اللوحــات الســابقة البحــري عنــر خــر وتفــاؤل
وعمــل واجتهــاد وقــوة ،وتصـ ّور غــره مــن األطــراف عنــر رش
وكــره وحقــد وعــداء تجــاه البحــري ،ومل يكتــف البحــري
بتصويــر مــا ســبق فقــط ،بــل أقــام مواجهــة ماديــة واقعيــة
بــن عنــر الخــر املتمثــل فيــه ،وعنــر الــر املتمثــل يف
األطــراف األخــرى والتــي ج ّمعهــا كلهــا يف الذئــب الــذي
التقــاه ،والــذي رغــب يف قتلــه والفتــك بــه متامـاً كــا كانــت
ترغب األطراف األخرى وتتمنى ،ولن أقف عند براعة تصوير
البحــري لحركــة الذئــب وك ـ ّره وف ـ ّره ،فقــد أجــاد كثــر مــن
أيــا إجــادة .لكنــي أقــف عنــد مــا
النقــاد والباحثــن يف ذلــك ّ
بدأت به هذا البحث وهو أن القصيدة ليست يف وصف
الذئــب ،وإمنــا وظــف البحــري الذئــب ،لتصويــر تجربتــه
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وقضيتــه التــي أراد البحــري أن يطرحهــا بأســلوب فنــي رمــزي
ال يخلــو مــن الرمــز إن مل يكــن كلــه رمــزا ً .فهــو عندمــا التقــى
الذئــب ،التقــى رش بنــي جنســه مــن البــر الــذي شــكا مــن
غدرهــم وحقدهــم ،ولذلــك أضفــى عــى الذئــب صفــات
البرش يــة ليع ّمــق متثيلــه لإلنســان ،فمــرة يصــف الذ ئــب
()68
بصفــات برشيــة مثــل قولــه:
طواه الطوى حتى استمر مريره
فام فيه إال العظم والروح والجلد
رستها الردى
يقضقض عصالً يف أ ّ
كقضقضة املقرور أرعده الربد
ومرة أخرى يضفي عىل اإلنسان بعض صفات الذئب ،بل
إن البحرتي عندما انفرد مع الذئب يف الصحراء جعل من
()69
نفسه ذئباً آخر ،يقول
كالنا بها ذئب يحدّث نفسه
بصاحبه والجد يتعسه الجد
إن مبدأ الذئبية السابق الذي صوره البحرتي ،قالته العرب
قدميـاً وحديثـاً «إذا مل تكــن ذئبـاً أكلتــك الذئــاب» .لذلــك
فــإن اللقــاء الدمــوي الــذي ص ـ ّوره البحــري ليــس لقــا ًء بينــه
وبــن الذئــب عــى وجــه الحقيقــة ،بــل لقــاء بــن البحــري
جسمه يف الذئب ،وعندما انقض
واملجتمع الرشير الذي ّ
البحرتي بالرضبة األوىل عىل الذئب دون أن ينترص عليه،
كان ذلــك لكــرة رش ذلــك املجتمــع وقوتــه ،لكنــه مل ييــأس،
فعــاوده برضبــة أخــرى قاتلــة أصابــت كل مواطــن الــر التــي
عــاىن منهــا البحــري ،لقــد أصابــت رضبتــه قلــب ذلــك
()70
املجتمــع وحقــده وبغضــاءه .يقــول:

فأوجرته خرقاء تحسب ريشها
فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها
ينقض والليل مسود
عىل كوكب
ّ
بحيث يكون اللب والرعد والحقد
إن البحــري وإن جنــدل الذئــب وانتــر عليــه فإنــه ،مل يــرق
لــه ذلــك ،ومل يستحســنه ،ألن دمــاء قــد ســالت حتــى وإن
كانــت دمــاء عــدوه .ولذلــك فإنــه قــد مـ ّـج هــذه النتيجــة ،ومل
يــأكل منــه إال «خسيسـاً» وهــي كلمــة ذات داللــة اجتامعيــة
أكــر منهــا داللــة كميــة ،وأدى بــه كل ذلــك إىل أن يتأمــل
يف املصــر أكــر مــن أن يتشــفى أو يصــور نشــوته لالنتصــار
()71
يقــول:
ونلت خسيساً منه ثم تركته
ُ
وأقلعت عنه وهو منعفر فرد
لقد حكمت فينا الليايل بجورها
وحكم بنات الدهر ليس له رد
وننهــي هــذا البحــث مبلحوظــة مهمــة ،أال وهــي إيجابيــة
البحرتي ونظرته العميقة للحياة فهو مل يكن انهزامياً يائسـاً
مستســلامً بــل واجــه جميــع األطــراف عــى كرثتهــا بقــوة وحــزم
غــر متناهيــن ،وصــور انتصــاره عليهــم وانتصــاره عــى الــر
متمث ـاً ذلــك يف الذئــب ،ويف هــذا انتصــار للخــر عــى
الــر الــذي كان يرتبــص لــه .ومــا خامتــة القصيــدة التــي
جــاءت هادئــة اللهجــة ،رزينــة التفكــر ،إال حكمــة إنســانية،
ـض عــى العمــل وبــذل الجهــد والســعي يف الحيــاة حتــى
تحـ ّ
لــو مل يوفــق اإلنســان يف قطــف مثــرة عملــه وجهــده .يقــول:
وإن مت مل أظفر فليس عىل أمريء
غدا طالباً إال تقصيه والجهد
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ديــوان أيب فــراس الحمــداين ،تحقيــق ســامي الدهــان ،بــروت،
 ،19ج ،2ص - 214

6

ديوان أيب فراس الحمداين.ص 216

٨
9
10

 18ديــوان كعــب بــن مالــك ،تحقيــق ســامي العــاين ،بغــداد ،مكتبــة
النهضــة1966 ،م

راج أحمــد ف ـ ّراج ،مطبعــة
 )1 20ديــوان الهذليــن ،تحقيــق عبــد ال ـ ّ
ا ملــدين.
 21جمهــرة أشــعار العــرب ،أبــو زيــد القــريش ،تحقيــق عــي محمــد
البجــاوي ،مــر ،د.ت ،ص741 ،740
 22حديث األربعاء ،طه حسني ،دار املعارف ،1965 ،ص .46

( )2ديــوان الرشيــف الــريض ،بــروت ،دار صعــب ،دار صــادر،
ج ،2ص .107
مجلــة األدب اإلســامي ،يحيــى بــن عبــد اللــه املعلمــي ،مجلــد
( )1عــدد  ،1994 ،4ص 34
جمهرة أشعار العرب ،ص .2

 11خزانة األدب ،البغدادي ،تحقيق عبدالسالم هارون،1946 ،3 ،
املطبعــة املرييــة.
 12األدب األمــوي ،أدبــه وحضاراتــه ،عزيــزة فــوال بانبــي ،بــروت ،دار
االنــس  ،1ط ،ص
 13ديــوان الخنســاء ،بــروت ،دار الــراث ،1968 ،ص ،45وانظــر
ص 36 ،42 ،41ومــا بعد هــا ،ص .45
 14السابق ،ص 45

 15السابق ،ص.45

 23يوسف خليف ،حياة الشعر يف الكوفة ،إىل نهاية القرن الخامس
الهجري .دار الكتاب العريب ،القاهرة ،1968 ،ص .656األصنام،
ابــن الكلبــي ،تحقيــق احمــد زيك ،دار الكتــب ،1924 ،ص،35
ص.37
 24ديــوان ،لبيــد ،تحقيــق ،إحســان عبــاس ،بــروت ،صامــر،1961 ،
ص.49-46 ،44الســابق ،ص.37
 25السابق ،ص .37

 26طه حسني ،حديث األربعاء ،،دار املعارف.46/1965 ،

 27يوسف خليف ،حياة الشعر يف الكوفة ،إىل نهاية القرن الخامس
الهجــري .دار الكتــاب العــريب ،القاهــرة1968 ،
 28بروكلــان ،تاريــخ األدب العــريب ،دار املعــارف ،1975 ،ج ،2ص
.28
 29ديــوان ،لبيــد ،تحقيــق ،إحســان عبــاس ،بــروت ،صامــر،1961 ،
ص.49-46 ،44

 16محمد النويهي ،الشعر الجاهيل ،القاهرة ،الدار القومية ،د.ت،
ج ،2ص .211ديــوان حســان بــن ثابــت ،تحقيــق ،ســيد حنفــي،
الهيئــة املرصيــة للكتــاب ،1974 ،ص .378 ،377

 )1( ٣٠شكري محمد ع ّياد ،مدخل إىل علم األسلوب ،ال ّرياض،
دار العلــوم للطباعــة والنــر 1983 ،ص .74
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 )2( ٣١املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

 32كامل أبو ذيب ،الحداثة ،السلطة ،النص ،مجلة فصول ،املجلّد
الرابــع ،العــدد الثالــث ،ص  1984ص .41

 33انظر :رشح ديوان البحرتي ،يوسف الشيخ أحمد إذ يقول :؛وقال
يصــف الذئــب حــن لقيــه ج.165/1
وانظر ،أمراء الشــعر يف العرص العبايس ،أنيس املقديس ،ص
.244

مخرج ـاً صوت ـاً كالرعــد.

 47أوجره الرمح :طعنه يف فيه .وأراد بالخرقاء :نبلة طائشة مل تصبه.
شــبه النبلــة الالمعــة يف الليــل بكوكــب منقــض.
 48الجد :ضد الهزل.

 49بحيث يكون اللب والرعب والحقد :أي يف قلبه.
 50منعفر :ممرغ يف الرتاب.

 51القصد :االستقامة ،وأراد العدل ضد الجور.

 ٣٣املوجز يف تاريخ األدب (األدب العبايس ،لجنة من األدباء) قال
البحرتي قصيدة يفخر .ويصف ذئباً لقيه ،ص  53ومواضع كثرية
يف كتــب أخــزى.

 53يوســف خليف ،دراســات يف الشــعر العبايس ،ص  ،133أنيس
املقــديس ،أمــراء الشــعر يف العــر العبــايس ص  .444وانظــر:

 35الورد :األسد املحمر اللون.

 54ديوان الرشيف الريض ج ،2ص .107

 52القعدد :الجبان ،اللئيم الخامد ،والوغد :النذل.

 34الغوير والسواجري :موضعان .والبطحاء :مسيل واسع فيه رمل.

شــوقي ضيــف ،العــر العبــايس الثــاين ،ص .294 ،287

 36أجأ :جبل يف بالد طيء .واعالمها :جبالها .والوهد :وهاد األرض
املنخفضة.

 55الغــزل يف شــعر العلــاء ،يحيــي بــن عبــد اللــه املعلمــي ،مجلــة
األدب اإلسالمي ،مجلد  ،1عدد 1994 ،4حيث ذكر أن صاحبها
وهــو مــن العلــاء نظــم يف الغــزل دون حــرج ،ص .34

 37رشادك :أي اهتدي ،واستقيمي .والند :النظري.

 38حشاشة النصل :بقيته .واالفرند :جوهر السيف ووشيه.

 56انظر ديوان البحرتي ،ج 1ص .83 ،82

 40القطا :طري تسري جامعات وهي أرسع الطري وأهداها إىل املاء.
والكــدري :رضب مــن القطــا أغــر اللــون .وجثامنــه :املــكان الــذي
يجثــم فيــه ،أي يلزمــه ســاكناً .فيــه :أي يف الليــل .الربــد :املعــز
الســوداء املنطقــة بحمــرة .وقــد تكــون الحيــة الخبيثــة.

 58سورة يوسف اآلية 13

 39أراد بابن الليل :اللص الذي تألفه عينه الظالم.

 41األطلــس :الذئــب األ معــط يف لونــه غــرة إىل الســواد .والــزور:
وســط الصــدر .والشــوى :اليــدان والرجــان .والنهــد :املرتفــع.
 42الرشاء :الحبل ،واملنأد :املعوج املنحني.

 43الطــوى :الجــوع .واســتمر مريــره :اســتحكمت عزميتــه ،وقويــت
شــكيمته .أي زاده الجــوع رضاوة.
 44يقضقــض :يكــر العظــام فيخــرج لهــا صــوت .والعصــل :النيــاب
العــوج واملــراد هنــا أنــه يصــك أنيابــه بعضهــا عــى بعــض لغيظــة.
وأرستهــا :ثناياهــا .والــردى :املــوت .واملقــرور :الــذي أصابــه القــر
وهــو الــرد.
 45الجد :الحظ.

 46أقعــى :قعــد عــى آليتــه اســتعدادا ً للوثــوب .وارتجــزت :أنشــدت
رجــزا ً .وهجتــه :أي اهتــاج لســاع صــويت ،فأقبــل برسعــة كالــرق

118

»حومطلاو عقاولا نيب ةيبرعلا تاعماجلا يف ةيرعشلا صوصنلا سيردت«

57

جمهرة األمثال 401/391/1

 59ديوان الفرزدق 59/2

 60ديوان ابن الرومي 323/1

 61مــن معــاين كــرم يف القامــوس املحيــط ،ضــد اللــؤم ،ال0كريــم،
الرجــل الصفــوح ،الواســع الخلــق ،مــادة كــرم.
 62ديوان البحرتي ج ،1ص .167
 63ديوان البحرتي ج ،1ص .167
 64ديوان البحرتي ج ،1ص .167

 65ديوان البحرتي ج ،1ص .166 ،165
 66ديوان البحرتي ج ،1ص .167

 67ديوان البحرتي ،ج ،1ص .166
 68ديوان البحرتي ،ج ،1ص .166
 69ديوان البحرتي ،ج ،1ص .166
 70ديوان البحرتي ،ج ،1ص .166
 71ديوان البحرتي ،ج ،1ص .166

التحليل األسلويب للبنى الداللية قراءة
يف مجهودات األسلوبيني الجزائريني…
الدكتورة  /نزيهة زاغز

امللخص
لقــد حــاول األســلوبيون الجزائريــون أن يقاربــوا النصــوص عــى اختالفهــا وفــق ميكانيزمــات ،وآليــات التحليــل األســلويب
رغــم أن هنــاك مــن ينفــي عــن األســلوبيني الجزائريــن إســهاماتهم يف هــذا املجــال ،فيعتــرون أن الخطــاب النقــدي
الجزائــري اليحمــل أيــة خصوصيــة يف املجــال األســلويب ،وهــو “مجــرد محــاوالت متواضعــة يف كمهــا وكيفهــا”1 .

Abstract
the algerian autheur(stylsts)tried to approch the texts in their differences from anaystics
mechanisms and systems of the styl in spit of some who disclaim their(algerian stylists
autheur) participation in this domain,or they consider that the algerian critical speech
have not contribution in the domain of styl,it is a simpl and modeste tries in their
quality and quantity.

لكــن لــن نكــون متشــامئني كتشــاؤم (يوســف وغليــي)،
ولــن ننكــر الجهــود مهــا ضاقت.فيكفينــا أن نذكــر مــن تعتــد
بهــم الســاحة النقديــة الجزائريــة كاألســتاذ رابــح بوحــوش يف
دراســته املوســومة ب ـ (البنيــة اللغويــة لــردة البوصــري)،
والذي تناول يف ثالثة فصول كال من البنية الصوتية والبنية
الرصفيــة والبنيــة النحويــة ،ورغــم املآخــذ الكثــرة التــي تؤخــذ
عــى هــذه الدراســة مــن حيــث اعتدادهــا بالجانــب اللغــوي
أكرث من الجانب األسلويب وإغراقها يف املسائل النحوية،
إال أننــا نعتربهــا إضافــة يف حقــل الدراســات األســلوبية رغــم
إقــر ار الباحــث بكــون قصيــدة (الــردة) للبوصــري تحفــل
بهــذا الجانــب اللغــوي مــا جعلهــا تتميــز بــه ،ويشــكل مكونــا
من مكوناتها األساســية ،وهي النتيجة التي خالف بها بقية
النقاد .وفضال عن هذه الدراسة األسلوبية لقصيدة الربدة
لألستاذ رابح بوحوش نجد دراسة أسلوبية محكمة لألستاذ
(عبدالحميدبوزوينــة) الــذي خــص مقــاالت الشــيخ البشــر

اإلبراهيمــي بالدراســة األســلوبية مــن خــال كتابــه املعنــون
ب (بنــاء األســلوب يف املقالــة عنــد اإلبراهيمــي) حيــث
ركــز عــى التنويــع يف أســلوب املقالــة مــن خــال رضوب
مختلفــة يلجــأ إليهــا كاتــب املقــال محاولــة منــه للتأثــر يف
القــاريء خاصــة لخدمــة القضيــة الجزائريــة التــي راحــت
مقاالتــه تعالجهــا بــكل مــا تحمــل مــن أبعــاد فكريــة وحضاريــة
وسياســية وثقافيــة وتاريخيــة واجتامعيــة،
لهــذا عــادة مــا يكــون خطــاب املقالــة خطابــا إقناعيــا و «
تتمثــل االســتعانة بــه يف البحــث عــن الحجــج اليقينيــة والتــي
تشكل املادة االستداللية للمقالة «2.
حاول األستاذ عبد الحميد بوزوينة تتبع ورصد أشكال
وأســاليب املقــال األديب يف الجزائــر مــن خــال ظاهــرة
املقــال عنــد الشــيخ البشــر اإلبراهيمــي وذلــك يف الفــرة
املمتــدة مــن  1945إىل .1953ومــن مثــة حــاول إبــراز أهــم
مميــزات الخطــاب يف هــذه املرحلــة ،وقــد قســم مقــاالت
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اإلبراهيمــي إىل مقــاالت تتضمــن «القضايــا الكــرى التــي
تبنــي الفــرد وتكونــه تكوينــا نفســيا واجتامعيــا»3.
لقــد كان تأثــر عبــد الحميــد بوزوينــة واضحــا وجليــا
بفطاحلــة علــم األســلوب مــن املدرســة الغربيــة ك ـ (جــورج
مونــان – جــون كوهــن – ســبيتزر )...دون أن ننــى
املشــتغلني عــى األســلوبية مــن النقــاد العــرب ك ـ عبــد
الســام املســدي ،وأحمــد الشــايب..وقد قســم دراســته
إىل خمســة فصــول.
الفصل األول تناول فيه الخصائص البنائية للمقالة.
الفصل الثاين عالقة البنى اإلفرادية بالداللة.
الفصل الثالث تناول طبيعة البنى الرتكيبية.
الفصــل الرابــع تطــرق فيــه لإليقــاع الصــويت وتوظيفــه
الفنــي.
أمــا الفصــل الخامــس فيختــص بدراســة الصــورة جامليــا
ووظيفة.
إن مــا مييــز درا ســة األســتاذ عبــد الحميــد بوزوينــة
هــو اســتعانته باملنهــج اإلحصــايئ واســتعامله للجــداول
ولألشــكال الهندســية ،وهــذا مــا يجعــل منهــا دراســة جــادة
تنحــو منحــى صحيحــا عــى جــادة األســلوبية.
كــا ال يفوتنــا أن نذكــر الدراســات األســلوبية العديــدة
التــي قــام بهــا مجموعــة مــن الباحثــن يف مجــال البحــث
األكادميــي ،وعــى ســبيل الذكــر ال الحــر نجــد ؛
 البنيــة الرسديــة يف القصــص القــرآين ملحمــد طــول،وفيــه تــم الرتكيــز عــى أســلوب القصــص القــرآين ،وهــذه
الدراســة تنحــو منحــى بالغيــا تقليديــا.
 الخطاب القصيص القرآين.دراسة أسلوبية تداولية.قصــة يوســف عليــه الســام أمنوذ جــا لألســتاذ نورالديــن
خيــار ،وقــد تنــاول يف هــذه الدراســة النظــام اللغــوي عنــد
اللســانيني املحدثــن ومفهــوم الداللــة والســياق ،والتقديــم
والتأخــر ،والحــذف ،وهــي كــا نــرى ظواهــر أســلوبية.
نجد أيضا من بني الذين أسهموا يف مجال الدراسات
األســلوبية األســتاذ عــي مالحــي الــذي تعــرض بالدراســة
ألولويــات القــراءة األســلوبية املعــارصة للشــعر مــن خــال
مقــال تحــت عنــوان
(الداللــة الشــعرية العربيــة وتقاليدهــا األســلوبية) ؛ إذ
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يعترب أن « الوجهة األسلوبية يف خطوطها املنهجية تستمد
بشــكل مــا وجودهــا مــن القــراءة التأثريــة «4 .
كام يربز من خالل عنرص تقاليد القراءة الرتاثية للشعر
مجهــودات القدمــاء يف قراءتهــم للشــعر منــذ أرســطو مــرورا
ب ـ إليوت ،وابن طباطبا ،والجمحي ،وأيب هالل العســكري،
وابن رشيق إىل أن يصل إىل املحدثني.
ثــم يحــاول تحليــل قصيــدة (الصبــاح الجديــد) أليب
القا ســم الشــايب مــن خــال العنــوان اآليت ؛ املدلــول
الشــعري يف قصيــدة الصبــاح الجديد...قــراءة أســلوبية
صوتيــة لقصيــدة الصبــاح الجد يــد.
وهــو يركــز عــى البنــى الصوتيــة ،بعدهــا انتقــل إىل
الشــعرية العربيــة  /إ جــراءات قــراءة املدلــول الشــعري
الجد يــد.
ثــم ينتقــل إىل الرؤ يــة الدالليــة يف الشــعر العــريب
املعــارص ،ويستشــهد يف الهامــش املرفــق بالدراســة إىل
أن الدكتور جابر عصفور يشري إىل الطبيعة الداللية للعمل
األديب باعتبــاره دليــا أدبيــا بقولــه « العمــل األديب هــو دال
وال ميكــن أن يتحــدد مدلولــه إال يف نطــاق داليل موجــود
أصــا قبــل وجــود العمــل األديب والشــك أن داللــة العمــل
األديب تكتمــل عنــد املتلقــي مبقــدار إجــادة الناقــد الحركــة
بــن النــص ونظامــه األوســع»5.
وقــد مثــن الدكتــور يوســف وغليــي يف كتابــه (النقــد
الجزائري املعارص من الالنسونية إىل األلسنية) مجهودات
عــي مالحــي يف مجــال الدراســات األســلوبية إذ يقــول
عنه؛»كــا قــدم األســتاذ الشــاعر عــي مالحــي محاولــة طيبــة
(عن شعرية السبعينات) نلمس من خاللها بعض املالمح
األسلوبية يف التجربة الشعرية الجزائرية خالل السبعينيات
(عبــد العــايل رزاقــي ،أحمــد حمــدي ،عمــر أزراج ،ســليامن
جــوادي ،زينــب األعــوج)
لكــن تثمــن وغليــي لهــذا العمــل مل يثنــه عــن وضــع
يــده عــى مكمــن الــداء يف هــذه املحاولــة فيقــول؛» ولكنــه
واجهها مبعول معياري صارم ،حيث حكم عليها يف جملة
مــا أصــدره مــن أحــكام بأنهــا تكشــف عــن عــدم النضــج يف
التعامــل مــع املفاهيــم اللغويــة تعامــا شــعريا»6.
وأن « العالمة اللغوية البارزة يف شعرية السبعينيات

هي هذا التكرار الخجول للمضامني »..وأنها تستهدف يف
كثــر مــن مالمحهــا تأســيس لغــة أحاديــة إلحاديــة اســتفزازية
منكــرة لــكل املفاهيــم والــرؤى االجتامعيــة األخرى»7
وإن ذكرنــا فلــن ننــى أحــد الذيــن أســهموا بنتاجهــم
يف مجــال األســلوبية وهــو الدكتــور نورالديــن الســد مــن
خــال كتابــه املعنــون ب (األســلوبية وتحليــل الخطــاب)،
والــذي تنــاول فيــه تحليــل الخطــاب الشــعري والــردي
يف ضــوء األســلوبية الحديثــة حيــث حــاول الناقــد التذكــر
بجذور األسلوبية التي عرفها علامء البالغة العرب القدماء
لهــذا راح يتتبــع نشــأة األســلوبية ،كــا حــاول ضبــط مفهــوم
األســلوب ومحددا تــه املتمثلــة يف االختيــار والرتكيــب
واالنزيــاح.
وقــد تضمنــت أيضــا دراســته رصــدا ألهــم الدراســات
األســلوبية التطبيقيــة يف النقــد العــريب ،والتــي برأيــه مل
تتخلص من أساملها القدمية املغرقة يف النحو والبالغة،
فقليلــة هــي الدراســات التــي اقتحمــت مجــال املصطلــح
الحــدايث.
ويف تعريفــه لألســلوبية وأدواتهــا يــرى نــور الديــن الســد
أنهــا «علــم وصفــي تحليــي ،وهــي تهــدف إىل درا ســة
مكونــات الخطــاب األديب عــى الخصــوص ،وذلــك ألنهــا
مناهج متعددة االختصاصات «،8multidisciplinaire
ومتداخلــة االختصاصــات interdisciplinaire
واملقصــود باســتثامر املعــارف املختلفــة كل مــا لــه
عالقــة مــن قريــب أو بعيــد يف إضــاءة النــص ،وتفكيــك
غامضــه كعلــم العــروض ،والصوتيــات ،وعلــم البد يــع،
والــرف ،واإلحصــاء ،والداللــة..
فلــكل مجــال معــريف أدواتــه الخاصــة بــه كــا هــو الحــال
عنــد دراســة املعجــم املكــون للخطــاب ســواء كان خطابــا
شــعريا أم خطابــا رسديــا ،أو عنــد تنــاول ظاهــرة الرتكيــب
األســلويب للخطــاب عــى رأي الدكتــور نورالديــن الســد
فــإن األســلوبية تقــوم بوصــف خصا ئــص هــدا الرتكيــب
مســتعينة بــكل مــا لــه عالقــة يف تحديــد الظاهــرة كالنحــو
والداللــة ،وتســتعني أيضــا بالبالغــة رغــم تجاوزهــا للبالغــة
يف معياريتهــا وأحكامهــا الجاهــزة ».ومــن هنــا ميكــن القــول
أن تجليــات التحليــل األســلويب للخطــاب الشــعري كان لهــا

حضور قوي يف النقد العريب الحديث ألنه يتناول الظاهرة
الشعرية من جميع مكوناتها الصوتية واملعجمية والرتكيبية
والدالليــة9»..
كــا يشــر الدكتــور نورالديــن الســد مــن خــال كتابــه
(األســلوبية وتحليــل الخطــاب) إىل أن النقــد األســلويب
العــريب يهــدف إىل الوصــول إىل نتائــج علميــة موضوعيــة،
ولتحقيق هدا الهدف تدرس الظواهر اللغوية وفق محورين
أساســيني هــا ؛ وصــف الظواهــر األســلوبية وصفــا علميــا
دقيقــا ،ثــم تحليلهــا مبــا يتناســب وطبيعــة الخطــاب10.
يذكــر نورالديــن الســد أنــه اعتمــد اعتــادا كبــرا عــى
الدراسات األسلوبية الغربية مبختلف اتجاهاتها ،إذ حاول
متثــل بعــض مقوالتهــا األساســية مــن جهــة دون أن يهمــل
اإلطاللــة عــى الدراســات األســلوبية العربيــة يف مزاوجتهــا
بــن مباحــث البالغــة يف تقليديتهــا ومعياريتهــا ،ومباحــث
علــم األســلوب يف جدتــه ،ورصانتــه ودقتــه العلميــة ،وذكــر
من بينهم أحمد الشايب ،وأمني الخويل ،وغنيمي هالل،.
وأشار أيضا إىل الرعيل الثاين من األسلوبيني العرب الذين
حاولــوا تأســيس علــم األســلوب بواســطة التأليــف والرتجمــة.
ومــا يالحــظ عــى كتــاب الدكتــور نورالديــن الســد هــو
اعتــاده منهــج نقــد النقــد ؛ إذ تنــاول بالنقــد مجهــودات
القدامــى واملحدثــن مــن النقــاد العــرب الذيــن تناولــوا
املنهــج األســلويب يف أبحاثهــم ،أو مــن الذيــن اتخــذوه آليــة
منهجيــة يف مقاربــة النصــوص ،ويبــدو أن هــدا هــو الهــدف
األساس الذي يتوخاه نورالدين السد إذ يقول ؛ « -إن الذي
يهــدف إليــه هــدا البحــث هــو رصــد الدراســات األســلوبية
العربيــة الحديثــة ،وتحديــد خصائصهــا مــن خــال الوصــف،
والتحليــل ،ويتتبــع مواطــن املوضوعيــة ومواطــن الذاتيــة
واملعياريــة فيهــا ،ومطمــح البحــث هــو دراســة ظاهــرة انتشــار
األســلوبية يف النقــد العــريب الحديــث ومحاولــة اإلجابــة عــن
أســباب هــذا االنتشــار «11
وهــذا رصــد شــامل ألهــم العنــارص املتناولــة يف كتــاب
(األســلوبية وتحليــل الخطاب)
 -1مفهوم الخطاب يف النقد املعارص.
 -2إشكالية املصطلح يف النقد العريب الحديث.
 -3الخطاب يف الدراسات العربية.

كتاب المؤتمر ()1
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 -4أدبية الخطاب.
 -5التناص يف النقد الحديث.
 -6تحليل الخطاب الشعري.
 -7تحليل الخطاب الرسدي.

الخامتة

ويف كتــاب الدكتــور نــواري ســعودي املعنــون ب ـ (الدليــل
النظــري يف علــم الداللــة) يشــر يف املحــور الرابــع مــن
الكتــاب املوســوم ب ـ أســباب التغــر الــداليل ومظاهــره إىل
عنــر (أشــكال ومظاهــر التطــور الــداليل) ،ويقــف عنــد
اهتــام البالغــة والبالغيــن بهــذا الجانــب منــذ أرســطو
مــرورا مبحــاوالت البالغيــن العــرب ليصــل يف عنــر انتقــال
الداللــة إىل التطــرق إىل مصطلــح أســلوب ،وتطــوره الــداليل
يف انتقالــه مــن معنــى إىل آخــر ،.وقــد تنــاول هــذا األمــر فيــا
يقــارب الثــاث صفحــات مــن الكتــاب.
أمــا يف املحــور الخامــس مــن الكتــاب فقــد خصصــه
لنظريــات التحليــل الــداليل املتمثلــة يف ؛
 -1نظرية الحقول الداللية.
 - ٢الداللة يف النظرية التحويلية2.
 -3الداللة يف النظرية التوليدية.
 -4الداللة يف النظرية الوظيفية.
 -5الداللة يف النظرية السياقية.
لقــد اكتفيــت مــن هــذا الكتــاب القيــم (الدليــل النظري
يف علــم الدال لــة) *لصاحبــه الدكتــور نــواري ســعودي
باملحوريــن الرابــع والخامــس لصلتهــا القريبــة نوعــا مــا مبــا
نحــن بصــدد إبــرازه ،فهــو مجهــود يضــاف إىل مجهــودات
الدارســن الجزائريــن يف مجــايل األســلوبية والداللــة.
كــا تتجــى مالمــح األســلوبية يف مــا ألفــه الدكتــور عبــد
امللــك مرتــاض مــن كتــب كدراســته القيمــة لقصيــدة عبــد
العزيــز املقالــح (أشــجان مينيــة) ضمــن كتابــه املوســوم ب ـ
(بنية الخطاب الشعري) دراسة ترشيحية لقصيدة أشجان
مينيــة .حيــث تعــرض إىل املســتوى الصــويت ،والبنيــة
اإليقاعيــة مســتعينا باملنهــج اإلحصــايئ ،كــا التفــت إىل
املعجــم الفنــي يف قصيــدة (أشــجان مينيــة) ،وكل مــن
هذه الجوانب من سامت الدراسة األسلوبية رغم تجاذب
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العديــد مــن املناهــج لهــذا الجانــب .وأيضــا نجــد هــذه
املالمــح األســلوبية يف أحــد فصــول كتــاب آخــر لــه املعنــون
ب ـ (األمثــال الشــعبية الجزائريــة) ؛ هــذا الفصــل املوســوم ب ـ
(دراســة يف أســلوبية األمثــال الشــعبية الجزائريــة) « عــرض
فيهــا  -باقتضــاب – ملفهــوم األســلوبية وتاريخهــا ،ثــم أردفهــا
بجانــب تطبيقــي ،وتعــد هــذه الدراســة أول عهــد النقــد
الجزائــري باألســلوبية»12
كام يجدر بنا ذكر البحث النظري القيم للدكتورة آمنة
علــواش يف دراســتها التــي قاربــت بــن األســلوبية الغربيــة
وجذورها العربية من خالل الدراســة املعنونة ب (النظرية
البالغيــة عنــد عبــد القاهــر الجرجــاين واألســلوبية).
وهنــاك الكثــر مــن الدراســات األكادمييــة نذكــر منهــا
عــى ســبيل املثــال؛
 البنــى األســلوبية يف ديــوان «الكتابــة بالنــار « لعثــان لوصيــف ألحمــدبقار.

 الخصائــص األســلوبية وأبعادهــا الدالليــة يف شــعر عبــد اللــه حــادي.ألحمــد بقار.
 البنيــة اللغويــة ىف روميــات أىب فــراس الحمــداين ،األخــر بلخــر،جامعــة باتنــة.
 دراســة دالليــة ىف درعيــات أىب العــاء املعــري ،عــار شــلواي.جامعــة باتنــة-

 ديــوان اللهــب املقــدس ملفــدي زكرياء-معجــم ودراســة دالليــة -خــرالديــن مليكــة ،جامعــة باتنــة1998.

 البنية اللغوية لقصيدة مديح الظل العايل ملحمود درويش ،حسنيرحمون ،جامعة باتنة.
 ديوان أرسار الغربة ملصطفى الغامري- ،معجم ودراسة داللية -عبدالحكيم بوعويس ،جامعة باتنة.

 ديــوان حاتــم الطــايئ  -دراســة دالليــة ،صليحــة بعطــوش ،جامعــةباتنــة2002.م
 معلقة عمرو بن كلثوم  -دراســة داللية ،قديدح عبد الســام ،جامعةقسنطينة.
 التشــكيل األســلويب يف الشــعر املهجــري الحديــث ل ـ شــيخة محمــداألمني.جامعــة بســكرة 2009

الجملــة يف شــعر يوســف وغليــي  /دراســة نحويــة أســلوبية ل ـ فوزيــةدندوقــة جامعــة بســكرة .2003
 الرتاكيب النحوية ودالالتها األسلوبية يف ديوان « أغاين الحياة» أليبالقاسم الشايب.ل ـ جياب بلقاسم جامعة بسكرة 2008

 بنية الخطاب الشعري عند املندايس التلمساين – دراسة أسلوبيةل ـ روباش جميلة جامعة بسكرة .2008

 ســات األســلوب يف مرثيــة مالــك بــن الريــب ل ـ بــن يحــي محمــد.جامعــة بســكرة2009.

جامعــة وهــران .2007

بنية االنزياح يف املقدمات الطللية .ل ـ زهرة رحو.جامعة وهران.2008.

خصائــص األســلوب يف ثوريــات محمــد العيــد آل خليفــة .ل ـ لطفــي
بوقربة.جامعــة وهــران .2001

 التعريــض يف مدائــح املتنبــي الكافوريــة – دراســة يف األســلوبوالداللة.ل ـ صالحــي إبراهيم.جامعــة بســكرة.2009

الحلقــة وأســلوب الخطــاب يف مــرح -ولــد عبــد الرحمــن كايك – كل
واحــد وحكمــه – أمنوذجــا .ل ـ برجــي عبــد الفتاح.جامعــة وهــران
.2008

 البنيــة األســلوبية لقصيــدة منــار الديــن وعروتــه البــن هــاينء ل ـ ســعيفيعبــد الحميد.جامعــة بســكرة .2009

أسلوبية الخطاب الشعري .لـ لخرض حاكمي .جامعة وهران .2005

 بنــاء األســلوب يف ديــوان « أرسار الغربــة ملصطفــى محمــد الغــاري.ل ـ ســامل عبــد الباســط.جامعة بســكرة .2009

 األســلوب يف الميــة العــرب للشــنفرى –دراســة يف البنيــة اللغويــة.ل ــرشيد بــن قســمية.جامعة بســكرة .2009

 البنيــات الرسديــة يف ديــوان «املــوت يف الحيــاة» لعبدالوهــابالبيــايت .ل ـ إليــاس مســتريي.جامعة بســكرة .2010
 خصائــص األســلوب يف ديــوان كتــاب األحــوال لعبــد الحميــد شــكيل.ل ـ عبــد الخالــق بوراس.جامعــة بســكرة .2011
شــعرية االنزيــاح  /دراســة يف جامليــات العدول.ل ـ خــرة حمرالعــن.
جامعــة وهــران .1999

النــر الفنــي الجزائــري الحديــث .مقاربــة أســلوبية .ل ـ حســن بوحســون.

الداللة عند أيب حامد الغزايل لـ درقاوي مختار.جامعة وهران .2005

البنيات األسلوبية يف شعر أمل دنقل.ديوان « أقوال جديدة عن حرب
السويس» أمنوذجا .جامعة وهران .2008
لقــد تبينــا مــا ســبق ذكــره أن هنــاك مجهــودات طيبــة يف مقاربــة
النصــوص مقاربــة أســلوبية ،والتــي أرىس دعامئهــا أســاتذة كبــار
يعتــد بهــم يف مجــال النقــد خاصــة يف تعاملهــم مــع املناهــج
النقدية املعارصة كالبنيوية والتفكيكية والسيميائية واألسلوبية،
وقــد ذكرنــا مــن بــن هــؤالء عبــد امللــك مرتــاض ،ونورالديــن الســد،
وعبد الحميد بوزوينة ،ويوســف وغلييس مام أتاح لجيل عريض
من الباحثني لخوض غامر التحليل األسلويب من خالل الرسائل
والدراســات األكادمييــة املتعــددة.
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إشكالية القراءة يف النص الشعري العريب املعارص-
بني انفتاح اللغة الشعرية ورصامة املقاربة النقدية النصانية
السعيد عموري

دكتوراه األدب الحديث ،جامعة بجاية ،الدولة .:الجزائر
said_amo@yahoo.com

مقدمة

عندما نكتب عن النص الشعري ،القصيدة ،نستشعر أننا
أمام هوية ما ،انتامء يستفزنا للتقرب من معامله وحدوده،
ونــدرك كلــا اقرتبنــا للتعــرف إىل هــذا االنتــاء مــن خــال
اســتقرائه ،أنّنــا مــا زلنــا عنــد مســافة الشــك يف قدرتنــا عــى
فهمه ،ورسم تخومه وندرك أنه يراوغنا ،يتلفع ألوانا تسلب
القلــوب ،تجتثنــا مــن عــامل الحــرة إىل عــامل آخــر تغيــب معــه
الحدود والفواصل ،تتعرى فيه األمكنة وتختزل عنده األزمنة
فتزيــدك الحيــاة فيــه رغبــة يف البقــاء بــن أفيــاء الجــال
وأعــراض الدهشــة ،إنــه عــامل القصيــدة وســحر اللغــة اآلرسة.
عندمــا نكتــب عــن القصيــدة نقتنــع يف لحظــة مــا ،بعــد
رحلة االستقراء التي نختارها يف لحظاتنا الواعية ،لحظاتنا
العلمية ،أنها أكرب منا أو بعيدة عنا ،ألنها تضمن خلودها،
وتتشكل من دروع ملقاومة ما ال يقاوم ،من مقاومة الزمن،
حينهــا نــدرك صحــة مــا قالــه أفالطــون يف محاوراتــه بــأن
النــص عندمــا يُنشــأ يتســامى عــن صاحبــه .حقيقــة ال ميكــن
أن ينتســب النــص الشــعري إىل صاحبــه إال مبثــل مــا ينتمــي
الفــرخ إىل أبويــه ثــم ينطلــق وحــده الحتضــان الســاء ،نعــم
حتــى صاحــب النــص ال ميلــك أن يقــرأ هويــة نصــه قــراءة
تطــوى بعدهــا الصحــف ،إنــه يقــارب نصــه كــا نقاربــه ،يقــرأ
نصــه كــا نقــرؤه ،ونبقــى نقــاوم ســحر النــص ونســأله اقتحــام
عاملــه الجميــل.
النــص الشــعري العــريب الحديــث واملعــارص خطــا
مراحــل متقدمــة يف الرتجمــة عــن واقــع األمــة ،رافــق اإلنســان
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العــريب وقــال عنــه ،رافــق األرض وكان دموعهــا ،لغتــه عــرت
الزمــان واملــكان ،ال تكمــم فاهــا يــد ،ســيل جــارف ال يوقفــه
ســد ،قصيــدة متحــررة تجــاوزت كــوادر النمذجــة وســلطة
الرقيب ،راهن فيها الشاعر عىل شعرية اللغة اآلرسة وإنتاج
املعنــى يف ســرورة التوليــد الشــعري ،لغــة غنيــة تع ـدّدت
مناهلهــا املعجميــة وتوســعت دائرتهــا اإلنســانية ففتحــت
آفاق قراءتها وتأويلها وأعطت نفسا جديدا للشعر العريب،
وتقمصــت رداء الحداثــة يف كل معانيــه ،تغلغلــت بالقــوة
إىل زوايــا الحيــاة وصــارت جــزءا مــن يومياتنــا فاصطلــح عليهــا
بالشــعر الحــدايث أو قصيــدة النــر عــر صفحــات النقــد
املعــارص.
كيــف نقــرأ القصيــدة املعــارصة ونــدرك عنــارص
خلودهــا؟ أي بــاب نلــج للوقــوف عــى جــال تشــكيلها؟
كيف تبني عالقاتها وتجمع أوصالها يف جسد قوي؟ ذلك
ما يحرج هذه القراءة للنص الشعري العريب املعارص -من
جانبهــا التنظــري.-
تنطلــق الدراســة ملقاربــة اإلشــكالية مــن جانــب نظــري
أســاس يجــي جانبــا مــن عالقــة النــص اإلبداعــي باملقاربــة
النقد يــة مــن خــال تطورهــا وترافقهــا ثــم انفصــال
ا لــدرس النقــدي الحد يــث – عــر تعــدد مناهجــه -عــن
األحــكام القيميــة لصالــح قداســة اإلبــداع واضطالعــه مبهمــة
املقاربات العلمية املتكئة عىل فلسفة املنهج؛ ثم تتطرق
الدراســة إىل جانــب مــن إشــكالية انفتــاح النــص الشــعري
املعارص (قصيدة النرث) من خالل قراءة عتبات مناذج من
ديوان(يبوس) للشاعر والناقد إبراهيم محمد الوحش.عىل

ةيناصنلا ةيدقنلا ةبراقملا ةمارصو ةيرعشلا ةغللا حاتفنا نيب  -رصاعملا يبرعلا يرعشلا صنلا يف ةءارقلا ةيلاكشإ

فعــل القــراءة يف محاولــة لتقديــم أنــواع القــراءات املمكنــة
لإلبــداع مــرورا بتحد يــد بعــض مفاهيــم النــص الشــعري
الحــدايث عنــد رواد مجلــة شــعر.

جــب معــه االنطــاق والتحــرر الفكــري،
الحضــاري الــذي تو ّ
ومواكبة هموم ومآيس اإلنسان العريب يف العرص الحديث
يف ظل استعامر األرض واستدمار العقول ورصاع الهيمنة
الفكريــة ،ومحاولــة التفاعــل مــع املعــارف والثقافــات مــن
خالل توظيفها وجعلها لغة أخرى متضمنة اللغة املبارشة
أو الظاهــرة؛ أي مبعنــى توظيفهــا بواســطة عالمــات ورمــوز
تــؤدي -يف النــص الشــعري -وظائــف تعبرييــة وإحاليــة ملــا
ســمي يف النقد ِبـ (النص الغائب) ،فعرف الشــعر العريب
املعــارص -خاصــة انطالقــا مــن شــعر التفعيلــة -إقبــاال عــى
توظيــف عنــارص أدبيــة كثيفــة الــدالالت كالرمــز واألســطورة
والتاريــخ إىل غريهــا مــن العالمــات التــي مل يعرفهــا الشــعر
العــريب قدميــا ،أو مل يعرفهــا بالطريقــة التــي تتمظهــر بهــا
اآلن ضمــن معظــم اآلثــار اإلبداعيــة التــي تعرفهــا الســاحة
الثقافيــة العربيــة.
مل يكن النقد مبنأى عن املشهد األديب املعارص ،بل
كان ســباقا إىل تق ّبل هذه األشــكال وهذه اللغة الجديدة،
واالنفتــاح عــى نقــد جديــد يواكــب اإلبــداع الجديــد ،فظهــر
جليــا أن مــروع النقــد األديب العــريب ذهــب بعيــدا يف
االنفصــال عــن املــوروث النقــدي البالغــي القديــم ،منــذ
اتصــال الــدرس النقــدي العــريب بالرومانســيني الغربيــن،
خاصة عند مدرسة الديوان والرابطة القلمية وما صاحبهام
وتالهــا مــن جهــود نقد يــة لطــه حســن ،محمــد منــدور،
رئيــف خــوري ،وآخريــن .ثــم االنفتــاح النقــدي الــذي شــهدته
الســاحة الثقافيــة العربيــة املعــارصة عــى النقــد العاملــي
بخا صــة النقــد االنجلو-سكســوين ،بظهــور مجلــة شــعر
 1970-1957والتفــاف صفــوة األدبــاء والشــعراء حــول رؤاهــا
النقديــة ،مثــل توفيــق الصايــغ ،أنــي الحــاج ،جــرا إبراهيــم
جــرا ،خالــدة ســعيد وغريهــم؛ فقــد أعلــن مؤســس املجلــة
يوســف الخــال مرشوعهــا النقــدي بقولــه « إننــا يف نهضتنــا
الشــعرية الراهنــة بحاجــة إىل أن توافقهــا نهضــة يف النقــد.
مــن هنــا كان اهتاممنــا يف مجلة(شــعر) بتعزيــز مقــام النقــد
2
الطليعي املتفتح عىل أصول النقد الحديث ومفاهيمه»
وقــد حاولــت املجلــة أن تعطــي صبغــة جديــدة ملفهــوم
الحداثــة الشــعرية التــي ال تراهــا انســاخا عــن الــراث بقــدر
مــا تــرى للشــاعر حقــه يف األســلوب والصياغــة الجديــدة
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 .١عن النص الشعري العريب املعارص

ال ميكــن اعتبــار األثــر األديب عــى اختــاف أنواعــه وأشــكاله،
إالّ جســدا واحــدا تعمــل أعضــاؤه يف تناغــم تــام لتــؤدي
ســيمفونية واحــدة ،تختــص كل جزئيــة منهــا مبجــال اشــتغال
جــايل فاعــل يف حركــة الجســد ،ويعــد الخلــل يف أحــد
األجــزاء نقصــا ظاهــرا وتأثــرا ســلبيا عــى أداء املجموعــة.
وقــد انطلقــت أكــر الــرؤى النقديــة منــذ القديــم تجــاه أي
عمل أديب ،من اعتباره كال غري مجزئ مع االعرتاف ألجزائه
بحــق خصوصيــة الشــكل وخصوصيــة النــوع ،وهــو االتســاق
الــذي بــه تتميــز النصــوص وتتفــاوت ،وبــه يتفــوق املبــدع
يف ارتيــاد عــامل الجــال ،مــا جعــل النقــاد العــرب القدامــى
يُلزمون الشاعر-للحفاظ عىل تفوقه وتحسني مستوى أدائه
شــكال وموضوعــا-أن يحســن«االنتقال مــن فكــرة إىل فكــرةومن معنى إىل معنى ،فيكون الكالم متصال يف تناسق».1
هذا يف القصيدة وينسحب عىل غريها من أنواع اإلبداع.
ولعل املتتبع ملســرة النص األديب العريب ،الشــعري
منه بخاصة يقف عىل ما عرفه األخري من تفاعل مع الزخم
الثقــايف الــذي م ّيــز العــر الحديــث واملعــارص ومــا واكــب
الحركة الشعرية واألدبية من تحوالت فكرية وقطائع معرفية
جعلــت النــص األديب العــريب –عــى غــرار اآلداب األخــرى-
يشــهد عــرا جديــدا مــن البحــث عــن الهويــة اإلبداعيــة بــن
فرضيــة التبعيــة لــآداب األخــرى وبــن التمســك بالــراث
يف عــره الذهبــي ،وتابــع هــذه الجدليــة ،ظهــور أشــكال
جديدة عىل مستوى املوضوع الشعري كام عىل مستوى
الصياغــة الشــعرية ،فتناثــرت يف كتــب النقــد واألدب آراء
مختلفــة عــن اللغــة الشــعرية واملوســيقى والــوزن واإليقــاع
والصــورة ،جعــل مــن القصيــدة الحديثــة أشــكاال مختلفــة
تتب ّنى رؤى فكرية وفلسفية ونقدية حديثة ،وبخاصة منذ ما
عرف بحركة شعر التفعيلة والشعر الحر وما تالها من شعر
معــارص منــذ جيــل الــرواد .ولعــل مــن األهميــة اإلشــارة إىل أ ّن
هذه األشكال الجديدة اتسعت الستيعاب ومواكبة الزخم
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املنفتحــة عــى العــامل الجديــد ،فالحداثــة املقصــودة يف
رؤيــة الشــعر املعــارص ال تلغــي املــوروث بقــدر مــا تناوشــه؛
فهــي حداثــة « تظلّلهــا غاممــة املــوروث ،فتخــرج منهــا دعــوة
صارخــة إىل عــامل جديــد .ألن االرتبــاط بالــراث إذا اجتمــع
3
عىل العقلية الجديدة...أدى إىل التغيري وإىل الصريورة»
ولعل العقلية الجديدة التي يراها النقاد الجدد هي تقبل
اآلخر إنســانا وثقافة وإبداعا وتبني فكرة النقد الذايت ومنه
تحقيــق الصــرورة والتجديــد الــذي هــو منطــق الحيــاة القــار.

 .٢املقاربة النقدية بني السياق والنسق

تبعــا لــراع الهويــة بــن دعــاة إحيــاء الــراث وبــن ودعــاة
التجديــد؛ فــإ ّن النقــد العــريب الحديــث واملعــارص ،عــرف
ثــورة مفاهيميــة عارمــة نفضــت الغبــار عــن مفهــوم الشــعر
واللغــة واألســلوب وغريهــا مــن مفاهيــم اإلبــداع ،وبالتــايل
تغـ ّـر مفهومــه للنقــد التطبيقــي وتع ـدّدت طرائــق مناوشــة
النص األديب وولوجه بتعدد املفاهيم والخلفيات النظرية.
تأرجــح الــدرس النقــدي بــن النقــد الســياقي النقــد
النسقي ،فاالول يركز عىل املعارف الخارج نصية للوصول
إىل النــص أو للوصــول إىل حقيقــة اإلبــداع وتحديــد عنــارص
الجــال كالرتكيــز عــى الســياق التاريخــي للنــص وللمبــدع
وبيئتــه مــن خــال معــارف خاصــة بعلــم النفــس أو اســتقراء
التاريــخ وجدليتــه ،أو االعتــاد عــى مــا ق ّد متــه العلــوم
االجتامعيــة والتجريبيــة ،ومحاولــة تحد يــد هو يــة النــص
وعالقته مع تلك املعارف والفلسفات ،أما النقد النسقي
أو املقاربــات النســقية فقــد انطلقــت مــع ظهــور النقــد
الجديــد  new criticismحيــث اتجهــت األبحــاث فيــه
إىل النص انطالقا من شــكله واعتبار الكشــف عن القوانني
الداخليــة لــأدب يتــم بالبحــث عــن أدبيــة النــص ،ال بالبحث
عن السياقات الخارجية التي تهمل النص يف ذاته؛ فربزت
أعــال الشــكليني الــروس ومــا كتبــوه حــول الســاالت األدبيــة
 Ethnology of literatureوحول بنية الحكاية الشعبية
واكتشــاف(بروب فالدميــر  )Proppللوظائــف الحكائيــة،
إىل جانــب مــا قدمــه علــم اللســان الحديــث بظهــور أبحــاث
جديدة يف علم اللغة لكل من دو سوسري de Saussure
و رومــان جاكوبســون  jakobsonحــول النظــام اللغــوي
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والشــعرية ،والدعــوة إىل الدراســة الوصفيــة التزامنيــة للغــة
ووظيفــة اإلشــارة أو العالمــة ،األمــر الــذي نتــج عنــه مناهــج
نقديــة وتوجهــات انطالقــا مــن فــروع اللســانيات الكثــرة
الســيمياء أو الســيميولوجيا وعلــم الــدالالت ،وعلــم النحــو
أو النظم أو الرتاكيب  syntaxeوالتداولية ،pragmatic
هذه الفروع التي دعت إىل إخضاع النص األديب للدراسة
األلســنية عــى اعتبــار أن النظــام اللغــوي ذا طبيعــة مزدوجــة
الوظيفــة (اإلبــاغ والتواصــل) تظهــر مــن خــال الصياغــة
املحكمــة للخطــاب ،وذلــك مكمــن األهميــة يف التشــكيل
الجاميل ،وهي فروع أدى االختالف يف«غاياتها وأهدافها
ومجــاالت بحثهــا إىل تنــوع كبــر يف طرائــق النظــر ألدبيــة
األدب وشعرية النصوص مام زاد يف تنوع التيارات النقدية
وتعددهــا» .4تلــك الطرائــق والتيــارات هــي مــا اصطلــح عليــه
باملنهــج النقــدي أي األدوات املعرفيــة التــي تحــدد مســار
البحــث والبا حــث مع ـاً مــن أجــل االســتيعاب األفضــل
للظاهــرة املدروســة.
ومن أهم املناهج النقدية النسقية واألكرث انتشارا يف
األدب العــريب املعــارص البنيويــة واألســلوبية والســيميائية
والتفكيكيــة والتأويليــة والتداوليــة ،وغريهــا مــن املناهــج
النســقية التــي تدعــو إىل اعتبــار النــص هــو األصــل ،ومنــه
ينطلــق تحديــد الظواهــر االجتامعيــة والسياســية والفكريــة
مؤسس وشامل لوحدات وبنيات
عرب عملية وصف وتأويل ّ
وعالمــات النــص ،يف حركة-كــا يقــول لوســيان غولدمــان
صا حــب البنيو يــة التكوينيــة -مكوكيــة بــن النــص كلغــة
وبــن خــارج النــص كســياق .إىل جانــب أصــوات نقديــة
دعــت إىل قــراءة النــص العــريب قــراءة شــاملة مبــا يخــدم
واقعهــا وينا ســب مجتمــع نشــوئها ،فد عــوا إىل اعتــاد
النقــد العــريب األصيــل كمرجعيــة الزمــة ،ثــم اإلحاطــة الكاملــة
بالنــص ،يقــول الناقــد إبراهيــم الوحــش يف مقدمــة كتابــه
يف ظــال النص«الــدارس أو الباحــث ال بــد أن يلــم بجميــع
املــدارس النقديــة وبعــد ذلــك يؤســس منهجــا يقــوم عــى
األخــذ مــن انصبابــات املــدارس الغربيــة ومزجهــا مبــا هــو
موجــود عنــد النقــاد العــرب ألن الدراســة النقديــة تحتــاج
إىل موســوعية شــاملة» .5وهــو صــوت مــن بــن أصــوات
نقدية كثرية رأت يف تطبيق املنهج النقدي املعارص نوعا

ةيناصنلا ةيدقنلا ةبراقملا ةمارصو ةيرعشلا ةغللا حاتفنا نيب -رصاعملا يبرعلا يرعشلا صنلا يف ةءارقلا ةيلاكشإ

مــن التنميــط والنمذجــة تــؤدي إىل إفــراغ النــص اإلبداعــي
العــريب مــن خصوصياتــه ومحتــواه الجــايل خدمــة للمنهــج
وتطبيقاتــه ،ورأى بعضهــم أ ّن النقــد العــريب املعــارص صــار
نقدا استهالكيا باعتامده التام عىل مناهج غربية انطلقت
يف درســها مــن خصوصيــات لغتهــا وأدبهــا وبيئتهــا ،األمــر
الــذي جعــل النقــد املعــارص ال ينتــج نصــا يولــد مــع اإلبــداع
العــريب؛ فدعــوا يف تطبيقاتهــم إىل رضورة دمــج مــا يصلــح
للنص األديب من مناهج النقد املعارص ،التي انتقلت من
النقــد الغــريب ،خدمــة وإعــاء لقيمــة النــص العــريب وسـ ّمى
بعضهــم طريقتــه باملنهــج التكامــي *وعــرف بأن ــه « منهــج
تركيبــي ،يقــوم عــى الرتكيــب بــن املفاهيــم واملصطلحــات
مــن مناهــج مختلفــة » .7وعــى كــرة الحــوارات واالختالفــات
التــي شــهدتها الســاحة النقديــة العربيــة فــإن تفعيــل العمــل
النقــدي تجــاه النــص األديب ،يبقــى مرهونــا مبــدى اإلميــان
بالتيار الفكري والفلسفي الذي احتضن الطرائق املعرفية
واآلليــات العلميــة للمنهــج النقــدي.

اصطلــح عليــه بقصيــدة النــر.
الشعر الحدايث-كام يسميه يوسف الخال -أو قصيدة
النــر كــا اصطلــح عليــه وجــه مــن أوجــه تفاعــل حركــة الشــعر
ومفاهيــم الحدا ثــة والتحــوالت االجتامعيــة والسيا ســية
والثقافيــة الحديثــة يف الوطــن العــريب وكانــت نتــاج ثــورة
أدبيــة قويــة فقــد« شــكلت ظاهــرة قصيــدة النــر إحــدى
الظاهرات الحداثية التي وسمت الحداثة الشعرية العربية
يف الخمســن ســنة األخــرة» 8وأضحــت مــن أكــر النصــوص
إثــارة للجــدل النقــدي ،بخاصــة عــر صفحــات مجلــة شــعر
التي أسست لبيئة نقدية جديدة رافقت الشعر الحدايث
تنظــرا وتطبيقــا نظــرا الرتبا طــه مبــوروث شــعري ونقــدي
را ســخ يف األذهــان ويف األذواق وقــد ق ّد مــت املجلــة
رؤيتهــا للقضايــا املتعلقــة باإلبــداع بعامــة وبالشــعر بخاصــة
فصاغــت مفاهيمهــا عــى أســس ميزهــا التحــرر واالنفتــاح.
يعترب الشعر الحدايث عند النقاد الجدد لحظة كاشفة
ورؤيــا تلــج إىل مــا وراء الظواهــر املتناقضــة واملشوشــة بغيــة
الوصــول إىل االنســجام الكــوين والحقيقــة ،وال يتحقــق ذلــك
إال باللغة ،ومهمة الشاعر ليست املدح أو الهجاء أو الفخر
أو غريها مام عرف بأغراض الشــعر ،ولكنها يف رأي يوســف
الخــال« النفــاذ إىل مــا رواء واقــع الحيــاة لرؤيــة مالمــح األمــل
والخــاص» 9فالشــعر بنفــاذه إىل وراء الظواهــر يعنــي أنــه فــن
أو تعبــر جميــل يف لحظــة رؤيــا ،يخاطــب العقــل ولكــن ال
يلتزم قوانينه وقواعده؛ أي إن الشاعر-عند الشعراء الجدد-
متحرر من كل ما من شأنه أن يحد من حرية تعبريه من قيود
الحيــاة ،مــع االحتفــاظ مبيــزة وخصوصيــة القــول الشــعري
(االنتظام واالنسجام) ما جعل مفهوم الحرية وااللتزام يعرف
ثورة نقدية عارمة ،يقرر يوسف الخال بأن «استخدام الحرية
أصعــب مــن اســتخدام القيــود» 10وتبعــا لدعــوى إطــاق يــد
الشــاعر مــن القيــود فــإن قضيــة اللغــة شــكلت أكــر املحــاور
النقديــة عنــد الشــعراء الجــدد ،فقــد اعتــرت لغــة الشــعر
أساســا يف إغنــاء اللغــة وبقائهــا حيــة؛ ألن الكلــات يف
الشــعر أكــر منهــا معنــى يف النــر والشــاعر يح ّمــل األلفــاظ
من املعاين أكرث مام تحمله يف األذهان .11والحرية تقتيض
عدم االلتزام لذلك فإن للشاعر الحرية املطلقة يف إيجاد
«نحــوه الخــاص وإيقاعــه الخــاص» 12ولــه أن ينهــل مــن أي
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 .٣إشكالية القراءة يف النص الشعري املعارص:
الشعر الحدايث

إ ّن نــص القصيــدة العربيــة املعــارصة عــى غــرار النــص
األديب الــردي ،متيّــز بتعــدد مصــادر اإلنتــاج ،وعنــارص
التدالل الفاعلة يف تشكل العالمات النصية ،نظرا النفتاح
النصــوص وزحــام الخطابــات النقديــة الفاعلــة يف تطويرهــا،
وانفتاح الثقافة العربية عىل غريها من الثقافات العاملية،
ودخولها رصاع العوملة من بابه الواسع ،األمر الذي انعكس
عــى فلســفة اإلبــداع بعا مــة وعــى لغــة اإلبــداع بصفــة
خاصــة ،كونهــا األســاس يف قيمــة النــص التواصليــة ،حتــى
شــهد نــص القصيــدة عــرا جديــدا مــن التنويــع الشــكيل
واالنزياحي ،قدمت من خالله بطاقة هوية جديدة مبعايري
العــر الجديــدة وبلغــة ثريــة كثيفــة الــدالالت وبتوظيــف
قــوي يعمــق الداللــة ويفتحهــا عــى القــراءة وعــى التأويــل،
وبأســلوب شــعري يبتعــد عــن املقصد يــة املبــارشة أو
ـاشة املوضوعيــة التــي ميّــزت منــط القصيــدة العربيــة
املبـ َ
التقليد يــة ،األمــر ا لــذي أعطــى اإلبــداع الشــعري نفســا
جديــدا ،يف أشــكاله ويف موضوعاتــه تحديــدا عنــد مــا
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مصــدر يــري معجمــه الشــعري ويحقــق أســلوبه املميــز ألن
الشــاعر ال يخرتع اللغة وإمنا يعيد إنتاج األســاليب املوروثة
الراســخة يف األذهــان ويف الــذوق وإرغامهــا عــى تحقيــق
الفــردي ،والخــاص وعــى الشــاعر أن يتعامــل مــع املــوروث
مبنطق الشــد من الوســط؛ بحيث مينح لنفســه متســعا من
الحريــة يف التعاطــي معــه وأن يطوعــه للتعبــر عــن تجربتــه.
وهــو املحــك يف التميّــز والعبقريــة.
القصيــدة الحداثيــة ال تلغــي املــوروث ولكــن تقــر حــق
الحريــة يف التعامــل معــه ،ألن الحيــاة مســتمرة ومتجــددة
لذلــك فــإن النقــاد الجــدد رأوا أن التجديــد يكــون عــى
املســتويني الشــكل واملضمــون واالزدواجيــة بــن املعنــى
والوجود الشعري ملغى متاما؛ أل ّن القصيدة وحدة عضوية
ال تتجــزأ  13وتطويــع األســاليب يف رأي خالــدة ســعيد ال
يكفي بل ال بد للقصيدة الحديثة تعويضها بقالب حدايث
يعتمــد تشــخيص الفكــرة وإلباســها ســلوكا وعواطــف أل ّن
الشــاعر املج ـدّد« يعمــد إىل اخــراع جــو شــعري تتــرب
عــره إىل القــارئ ايحــاءات تلــك الفكــرة» 14فالقــارئ يف
الشــعر الجديــد كــا يف النقــد الجديــد محــك أســاس يف
اإلبــداع الشــعري ،والقصيــدة الحداثيــة تعــره اهتاممــا كبــرا
عــى اعتبــار أن الفــن مل يعــد للمتعــة فقــط وال ألداء وظائــف
جاملية بل تعدى ذلك ألداء الرسالة اإلنسانية يف رحالت
الكشــف والتجــي ،لذلــك فــإن قصيــدة النــر قدمــت –بــن
حقيقــة اإلبــداع ورســاليته -مفهــوم الغمــوض يف مســتوى
لغة القصيدة عكَس ثراءها وقوتها ولكنه غموض من النوع
الذي «ال يحول بني(القارئ) وبني االستمتاع مبا يقرأ ،فهو
غمــوض يشــف حتــى يغــدو جذابــا مؤثــرا يطيــل أمــد التأثــر
الــذي يشــجع القــارئ عــى إعــادة النظــر يف القصيــدة،
ليكتشــف يف كل مــرة يقرأهــا شــيئا جديــدا» 15أي إن يف
الشــعر غمــوض جميــل هــو العمــق الــذي يحفــز عــى القــراءة
والتقــرب مــن النــص واكتشــافه والدهشــة يف تلقيــه.
إن القصيدة املعارصة الحرة أو القصيدة النرث أثبتت
وجودهــا عــى الرغــم مــا قيــل ومــا زال يقــال حــول تحررهــا،
ففي النهاية -يقول الراحل محمد عمران -التسمية« ال تهم،
مــا يهــم هــو كميــة الشــعر يف هــذه الكتابــة الجديــدة التــي
نســميها تجــاوزا ً ،قصيــدة النــر ،لقــد تســلل هــذا الشــكل
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الكتــايب إىل حياتنــا األدبيــة وصــار جــزءا ً مــن مشــهد ثقافتنــا
الشــعرية املعــارصة ،املعــاىف منــه شــعر جميــل ســوى أنــه
نــادر ،وهــو غــر متوافــر ســوى لــدى الشــعراء الســحرة وهــم
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بعــدد أصابــع اليديــن» .

 .٤عن اللغة والقراءة يف قصيدة النرث

قصيــدة النــر التــي كــر الجــدل حــول هويتهــا ،وككل تنــوع
شعري يحاول تأصيل مجاله التعريفي وتحديد مصطلحاته
ومفاهيمه عرفت لغة خاصة وجديدة ،نهلت –إىل جانب
الــراث العــريب -مــن مصــادر غربيــة وعامليــة شــتى ،جمعــت
بــن الفكــر والفلســفة وبــن األســطورة والتاريــخ إىل همــوم
اإلنســان وآمالــه ،طغــت عليهــا بنيــات تشــكيلية مشــفرة،
وسعت من دائرة مفاهيمها األساسية كموسيقاها الداخلية
ّ
والخارجيــة وصورهــا وتشــكيلها اللغــوي واالنزياحــي ،جعلــت
من قراءتها األوىل قراءة استفهامية ،تطرح أسئلة عديدة عن
املعنــى وعــن ســرورة إنتاجــه وانتقالــه ،عــر عالماتهــا اللغويــة
وااليقونيــة ،مــا يطــرح قضيــة غايــة يف التعقيــد ،هــي قضيــة
انفتاح النص الشعري عىل القراءة ،أو تواصلية قصيدة النرث
مــع القــارئ فيــا يعــرف يف الــدرس اللســاين بحلقــة الــكالم،
وتتســاءل عــن كيفيــة تجســيد عالقــة التأثــر والتأثــر بــن خــارج
النــص وداخلــه مــن جهــة ،وبــن العالمــات النصيــة املشــفرة،
وانفتاحهــا عــى القــارئ مــن جهــة أخــرى.
وهــذه القضيــة تتصــل مبــا للغــة القصيــدة مــن مفاتيــح
وظفهــا الشــعراء تجمــع إليهــا عنــارص اســتحضار النصــوص
املتباينــة لتعطيهــا غنــى جديــدا وداللــة جديــدة ،تتكــئ عــى
ظاهرة الغموض التي أضحت أليفة الشعر املعارص ،وهي
وسع
قضية ال شك كرث الحديث حولها وتجاذبها النقاد مبا ّ
من دائرة نقاش قضية اللغة يف ذاتها ،فكأن شعراء قصيدة
النرث يقتاتون من غموض اللغة لتحقيق التواصل املتعايل
الذي ينأى إىل تخوم املعاين؛ فتعامل الشــاعر مع الكلمة
صــار معانــاة ومل تعــد قضيــة املعنــى تحــل ببســاطة« مل
يعــد الشــاعر املعــارص يحــس بالكلمــة عــى أنهــا مجـ ّرد لفــظ
صــويت لــه داللــة أو معنــى ،وإمنــا صــارت الكلــات تجســيدا
حيــا للوجــود .ومــن ث ـ ّم اتحــدت اللغــة والوجــود مــن منظــور
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الشــاعر ،أو صــار هــذا االتحــاد بينهــا رضورة ال بديــل لهــا »

ةيناصنلا ةيدقنلا ةبراقملا ةمارصو ةيرعشلا ةغللا حاتفنا نيب -رصاعملا يبرعلا يرعشلا صنلا يف ةءارقلا ةيلاكشإ

ولكــن الغمــوض تجــاوز توظيــف األلفــاظ إىل الصــور
واإلشــارات واإلحــاالت وغريهــا فهــو غمــوض شــامل وقــار يف
نصــوص القصيــدة املعــارصة ،أو لنقــل إنّــه غمــوض واع« إذا
كان الشــعر الجديــد إذن يغلــب عليــه طابــع الغمــوض فــأن
الشــاعر قــد عــاد يــدرك بوعــي كاف طبيعــة عملــه وهــي أن
يقول الشعر أوال وأن يخرتع يف سبيل ذلك كل صورة وكل
18
لفظــة تقــي بهــا رضورة أنــه يقــول الشــعر»
يقول أدونيس:
حيث الغموض أن تحيا
وضوحا ،حيث الوضوح أن متوت
ويرى محمود درويش أن الشعر ال يحيا إال بالغموض
غــر أن القضيــة هنــا تكمــن يف إعطــاء مفاتيــح للقــراءة
ولالقرتاب من النص املعارص ،فال الغموض يف متعالياته
يقــرب مــن لــذة النــص التــي هــي أســاس فيــه وال الوضــوح
يلقــي بالقــارئ يف أحضــان الجــال بأقــى متعالياتــه.
إ ّن اتجاهــات النقــد الجديــد النصانيــة تــرى يف النــص
األديب نظامــا يتشــكل أساســا مــن اللغــة ،وعــى اعتبارهــا
ظاهــرة اجتامعيــة فــإ ّن إشــكالية القــراءة تتصــل بخاصيــة
التواصــل اللغويــة أوال كمفتــاح ألنــواع التواصــل األخــرى،
وبالتــايل إشــكالية انفتــاح أو انغــاق بنيــة النــص عــى أفــق
القــراءة ،كــا دعــت إليــه الدراســات النقديــة املعــارصة؛
حيث يرى الناقد فولفغانغ إيزر أن « نظرية الفينومينولوجيا
نبهــت بإلحــاح إىل أن دراســة العمــل األديب يجــب أن تهتــم
ليــس فقــط بالنــص الفعــي بــل كذلــك وبنفــس الدرجــة
باألفعــال املرتبطــة بالتجــاوب مــع ذلــك النــص فالنــص ذاتــه
ال يقــدم إالّ جوانــب مرســومة ميكــن مــن خاللهــا أن ينتــج
املوضــوع الجــايل للنــص» ،19تلــك الجوانــب املرســومة
متتــد تأثرياتهــا إىل مــا تشــر إليــه وتوحــي بــه بواســطة الكتابــة
كأول شــكل نــي مكــون مــن عالمــات لغويــة.
وقد اعتربت الدراسات النقدية اللسانية كالسيميائية
مثــا-أن النــص ال يكتمــل إال بفعــل القــراءة ،وتعــرف بــأنفعــل القــراءة متغــر بتغــر املعطــى املعــريف للنا قــد
وللقــارئ ،ويف تحليــل الشــعر « تؤكــد جامعــة (تــل كل tel
 )quelالفرنســية عــى أن النــص ليــس نظامـاً لغويـاً مغلقـاً
كــا تــرى البنيويــة الشــكلية ،وإمنــا هــو عدســة مقعــرة ملعــان

ودالالت معقدة ،ومتغايرة ،ومتباينة ،يف إطار أنظمة ثقافية
واجتامعية وسياسية سائدة .ومن هنا فإن النص ،أي نص،
هــو غــر مكتمــل .وعمليــة اســتكامله تتــم بوســاطة قراءتــه»،20
وهــذا إثبــات مــن جهــة أخــرى بعــدم ثبــوت النــص وانفتاحــه
عىل القراءة من خالل تحيني عالماته بالواقع خارج النص.
وأل ّن مجــال دراســتنا ال يتطلــب الولــوج إىل إشــكالية
القــراءة والتلقــي إال مبــا يتصــل بتحديــد اإلشــكالية التــي
تعرفهــا النصــوص األدبيــة الحديثــة وبخاصــة الشــعرية منهــا،
فإننــا نركــز عــى وجهــة النظــر الســيميائية املتعلقــة باملنحــى
التواصــي للنــص أو مقاربــة تشــكيل ركــن الرســالة ،عــى
اعتبــار أ ّن املؤلــف والقــارئ الركنــان اآلخــران (املرســل
واملتلقــي) ومنــه الرتكيــز عــى اســتقراء العالمــات النصيــة
(اللغويــة وغــر اللغويــة) كمفاتيــح قــراءة ونوافــذ تأويــل لفعــل
التواصــل.
عــى الرغــم مــن أن نظريــات التلقــي وجامليــات القــراءة
قــد أســالت الكثــر مــن الحــر يف الوســط الثقــايف العــريب
بعامــة ،فــإ ّن أهميتهــا تبقــى يف محــور تفاعــل القــارئ مــع
البنيــات اللغويــة وغــر اللغويــة يف املســتوى الســطحي
كــدوال -وانفتاحــه عــى البنيــات العميقــة للنــص ،وكيفيــةتشــكيل حلقــة تواصلــه مــع النــص شــعريا كان أم نرثيــا ،وقــد
اقــرح الناقــد االيطــايل الشــهري Umberto Ecoيف كتابــه
القــارئ يف الحكايــة Lector in Fabulaتحلي ـاً ملــا
يســميه بالقــراءة املتعاونــة أواملســتجيبة ،غايــة التحليــل
ـص
كــا يراهــا العــامل اإليطــايل هي«دراســة كيــف يربمــج النـ ُ
شــكل تلقيــه ،ودراســة مــا يقــوم بــه القــارئ وباألحــرى مــا
ينبغــي أن يقــوم بــه القــارئ الفطــن يك يســتجيب عــى نحــو
حسن للنداء الكامن يف البنية النصية» .21وما مييّز النداء
الحسن-كام سامه الناقد-هو غنى التشكيل وانفتاحه عىل
القــراءة والتفســر وآفــاق التأويــل ،الــذي يجعــل مــن سلســلة
االتصــال والتواصــل حلقــات متحققــة.
إ ّن الحديــث عــن القــراءة يف تفعيــل دالالت النــص
الشــعري دليــل عــى كــن النــص محــورا قــارا تتهــاوى أمامــه
أفعــال القــراءة عــر ســرورة زمنيــة تجعــل مــن القــراءة فعــا
محدودا ومن النص حدا لغويا غري محدود يف دالالته ،غري
أ ّن ارتبــاط القــراءة بالتشــكيل اللغــوي للنــص وقضيــة تفكيــك
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نسيج البنية السطحية له ،قضية شائكة مل يقل فيها الدرس
النقــدي كلمتــه األخــرة ،كــا مل يوضــع القلــم بعــد يف قــراءة
الثالثية املتالحمة أو عنارص الرسالة وحلقة الكالم اإلبداعي
(املؤلف/النص/القارئ) ،ذلك أ ّن عملية القراءة والتأويل
للعنــارص النصيــة أو للعالمــات املشــكلة للنســيج النــي
يف قصيــدة النــر تخضــع لزامــا ألدوات علميــة منهجيــة وإال
صارت القراءة فوىض عارمة قد ال تخرج من حدود االنطباع،
وقــد يغــاىل فيهــا حتــى تلــج متاهــات السفســطة والعشــوائية
وشــطحات التهويــم الفكــري ،الــذي يســم النــص الشــعري
بسمة الالمعنى والالجدوي ويخرج القصيدة عن رساليتها
وبالتــايل يقطــع حبــل التواصــل اإلبداعــي.

مثال تطبيقي
ديوان (يبوس) 22قراءة سيميائية للعتبات:
يف قراءتنــا للعتبــات باملنهــج الســيميايئ نشــر أوال
أ ّن املقــام ال يتســع للتنظــر الســيميائيات التــي ســادت
درا ســاتها األكادمييــة يف الوقــت الحــايل وبخا صــة يف
الجانــب التطبيقــي ،حيــث إن الســيميائيات التــي تعنــى
بالدراســة العلميــة للعالمــة اللغويــة وغــر اللغويــة ،تــرى أن
العالمــة تتســع دائــرة مجالهــا التعريفــي إىل مســتويات أكــر
مــن اللغــة تنتمــي إىل حقــول فكريــة ومعرفيــة واجتامعيــة
وسياســية ونفســية واقتصاديــة ودينية..الــخ .ولعــل كــرة
تعاريــف العالمــة الرمــز واإلشــارة عنــد الدارســن الغربيــن
عــى اختــاف مناهجهــم ومدارســهم ال تنفــي التقاءهــم يف
مجــال مفهومــي متقــارب ينشــأ مــن اعتبــار النــص مكــون مــن
عالمــات لغويــة وغــر لغويــة تــؤدي وظيفــة التواصــل ويتحقق
بواســطتها النســق الــداليل ،ينــدرج ضمنهــا الرمــز واإلشــارة،
األخــرة التــي اعتــرت يف الدراســات الســيميائية وحــدة
أساســية عــى خــاف الرمــز اللغــوي ،قــال عنهــا مارتينــي
 « Martinet Andréهــي كل رمــز ســيميايئ غــر قابــل
للتقطيــع املــزدوج عــى خــاف الرمــز اللغــوي » .23فالعالمــة
تتكــون مــن الــدال واملدلــول وتنشــأ كــا يرى-بريس-عــر
ســرورة أو رحل ـة الــدال إىل املدلــول (الســيميوزيس) أي
رحلــة الدليــل.
إن البحــث عــن املعنــى يف الدراســات الســيميائية
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املســتلهمة أساســا مــن الــدرس اللســاين تتســم بطابعهــا
الفلســفي مــن حيــث اعتبــار املعنــى غــر ملمــوس ومجــرد
تحيلنــا إليــه الــدوال؛ فلــن « افرتضنــا أن الداللــة غــر قابلــة
للمعرفــة فإننــا نســتطيع أن نتكلــم عنهــا بطريقــة دالــة ».24
تقــوم عــى مبــدأي (املحايثــة  Immanenceاالختــاف
 )Différenceحيــث ت ِ
ُخضــع املحايث ـ ُة الدالل ـ َة لقوانــن
داخليــة خاصــة مســتقلة عــن املعطيــات الخارجيــة ،ويركــز
مبدأ االختالف عىل القوانني التي ك ّرسها دي سوسريDe
( Saussureللداللــة عــى أن املفاهيــم املتباينــة تكــون
ُمعرفــة ليــس بشــكل ايجــايب مــن مضمونهــا وإمنــا بشــكل
ســلبي مــن عالقتهــا مــع العنــارص األخــرى للنظــام) 25وعــى
اعتبــار البنيــة املتوفــرة لدراســة الداللــة يف النــص الشــعري
هي اللغة فإن مبدأ املحايثة واالختالف يقدمان ضامنات
مبدئيــة لكشــف ســرورة إنتــاج املعنــى عــر تحديــد أنــواع
العالمــات ودراســة عالقاتهــا الفاعلــة يف تشــكيل النــص
الشــعري .عــى أ ّن األمــر ال يبــدو مقيــدا إذا نظرنــا إليــه مــن
جانبــه التطبيقــي لــدى الدارســن الذيــن مل يلتزمــوا أدوات
بعينها يف مقاربة النصوص سيميائيا سواء تعلق األمر مبن
اتجه إىل دراسة نص واحد أم من درس نصوصا كثرية فقد
اســتعانت الدراســات تلــك« بإجــراءات بنيويــة وأســلوبية..
وبالغية أيضا»كام هو الحال عند صالح فضل ،الرسغيني،
فيــدوح ،مرتاض..الــخ.
إن األمر هنا يأخذنا ملقاربة قراءة العتبات ال للوصول
إىل القــول الفصــل فيهــا ،وقــد اتخذنــا مــن ديــوان يبــوس مــن
الشعر الحدايث منوذجا اخذنا من عناوينه مجاال لدراستنا
السيميائية:
* ثنائية :األرض /املرأة يف ديوان يبوس:

يبــوس أو اســم الديــوان الــذي اختــاره الشــاعر هــو االســم
القديــم للقــدس ،نســبة إىل اليبوســيني مــن بطــون العــرب
األوائــل يف الجزيــرة العربيــة وهــم ســكان القــدس األصليــون
الذيــن نزحــوا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة مــع مــن نــزح مــن
القبائــل الكنعانيــة حــوايل ســنة  2500ق/م وســكنوا التــال
املرشفة عىل املدينة القدمية ،وقد بنى اليبوسيون قلعة
حصينــة عــى الرابيــة الجنوبيــة الرشقيــة مــن يبــوس ُســميت

ةيناصنلا ةيدقنلا ةبراقملا ةمارصو ةيرعشلا ةغللا حاتفنا نيب -رصاعملا يبرعلا يرعشلا صنلا يف ةءارقلا ةيلاكشإ

حصــن يبــوس ,الــذي يعــد أقــدم بنــاء يف مدينــة القــدس
أقيمــت حولــه األســوار وبــرج عــال يف أحــد أطرافــه للســيطرة
عىل املنطقة املحيطة بيبوس والدفاع عنها وحاميتها من
26
الغــزاة والغــارات الخارجيــة.
رســم الشــاعر عالقــة قويــة بــن املدينــة يبــوس و املــرأة
كرمز دال عىل الثبات ،من خالل سعيها الفطري لالستقرار
وسعيها الفطري للخصب والنامء وسعيها الفطري لتقديم
الرحمــة التــي هــي رشط الحيــاة ،ودال املــرأة /الثبــوت يف
النــص تــراءى يف اختيــار املعجــم الشــعري الناجــح .فهــي
عالمة تتنامى وتتحول يف صريورات متسارعة تحيك تاريخ
األرض وتتقمــص أدوار املرأة/األم/الفتــاة .إنّهــا القــدس
دامئــا ،ومــا اختيــار صيــغ املضــارع إال تأكيــد عــى تحــوالت
األرض (امــرأة يف املحــراب تصــي /تقرأ/ترســم /تنظــر/
ترصخ /تقف .)..تلك املرأة /القدس عربية حتى النخاع:
امرأة تنام عىل صدر قمر/تعشق شيحا/وقيصوحا/و
مطرا/..تزرع زعرتا بريا/وتأكل زيتا /وتنجب طفال/
مطريا/حجريا

إن عالمــة القــدس /ا ملــرأة يف هــذا املقطــع تشــاكل
يبــوس األرض متامــا ألنهــا تؤكــد عربيتهــا التــي تجمــع الزيــت
بالقيصــوم ،أي األرض العربيــة شــالها وجنوبهــا ،وتنجــب
أطفــال الحجــارة يقاومــون برتابهــا بحجرهــا األعــداء ،وهــي
إيقونــة تتوالــد يف النــص دالليــا إنهــا تصــي /تنجــب أوالدا،
ثــم تصبــح األرض ثــم عروســا تجــي ظلمــة الليــل وتتشــظى
دالالتهــا لتصــر امرأتــن ثــم يف لحظــة يصبــح كل مــا عــى
األرض امــرأة للشــاعر عــر تاريــخ األرض ،ولكنهــا لحظــة أبديــة
ألن املرأة التي قدمها صارت معرفة ِبـ(الـ) التعريفية :ألنها
تختلــف عــن كل النســاء إنهــا امــرأة الجنــوب التــي تنجــب
أطفــال الحجــارة حجــارة س ـ ّجيل عــى األعــداء:

يا املرأتني يا الرتاب الجنويب/وأغنية املساء/..يا
املرأتني ..يا أمي/..يا جديت/..يا صورة أنصع من القمر

إن التوالــد الــداليل للمــرأة /األرض وتجلياتهــا عــر النــص
يرسم بصدق النسق مع العنوان ،أي النسق الزمني لألرض
مــع املــايض والحــارض واملســتقبل.
	•املرأة /الجنوب ،األرض /الجنوب هي املرأة الناصعة
كتاب المؤتمر ()1

البيــاض يف مواجهــة الليــل والظــام وهــي القــدس يف
عني الشاعر الذي يتوحد يف التحام مع األم والشهيد
وتراب األرض ،كام التحمت األيدي يف النسق األصل
(أيقونة الغالف):
أنتام وأنا والجنوب/عطر حجارة/وشجر..ومطر..
 -2-6منذ البدء القدس قبلة الطُ ّواف يف “ط ّوفني يا
ولدي” ص20-15

	•عنــوان النــص الثــاين طوفنــي يــا ولــدي ،متظهــر أســفل
الورقة من جهة اليسار وجاءت كتابة العنوان (طوفني
يــا ولــدي) يف نفــس مســتوى كتابــة اســم الشــاعر عــى
غــاف الديــوان ،وقــد رأينــا أن اســم الشــاعر يؤكــد
ارتباطــه بــاألرض ،ومنــه فــ(طوفنــي يــا ولــدي) يرتبــط
بالشــاعر ويؤكــد أنــه مــكان الطــواف بالتأكيــد مقصــود
للقــدس /يبــوس.
	•الرتكيــب النحــوي الــدال جملــة نــداء ،تصدرهــا فعــل
األمــر ولكنــه تقديــم إيديولوجــي ،نقــدم لــه مجموعــة
افرتاضــات عــى اعتبــاره عالمــة مفتاحيــة:
 -الطــواف مختــص بالكعبــة وهــي بيــت مقــدس،
والقــدس كانــت قبــل الكعبــة قبلــة صــاة للمســلمني
وهذا انزياح تاريخي نسقي داليل مع العنوان يبوس؛
ألنــه ال يوحــي فقــط بالقدســية ولكنــه انزيــاح فاعــل يف
عملية التشاكل التاريخي وخاصة بصيغة األمر ،الذي
يحتمل األمر الحقيقي كونه موجه إىل الولد من جهة،
وهــذا عــرف عــريب إســامي مرتبــط بالذاكــرة الجمعيــة
عنوانــه إلــزام الطاعــة ،ومــن جهــة أخــرى كونــه شــعرية غــر
قابلــة للتأجيــل أمامــا حــرة الكعبــة ،ومــن جهــة ثالثــة
اعتبــار القــدس كعبــة محتلــة ال يحتمــل تأجيــل تحريرهــا
مــن كل الدواعــي اإلســامية والوطنيــة.
 -حــرف النــداء (يــا) يحتمــل نحويــا ودالليــا معنيــن
صحيحــن هــا النــداء للقريــب والنــداء للبعيــد ،يــدل
جــه إلنقــاذ اإلســام
عــى أن طلــب الطــواف هنــا مو ّ
باألبنــاء ،أبنــاء القــدس وأبنــاء اإلســام بعامــة وهــذا
بنســبة اليــاء إىل ضمــر املســلم املنــادى .أمــا عــى
املستوى الصويت فالغلبة للمد الظاهر يف الرتكيب
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واملــد يشــاكل دامئــا التــأوه واألمل .فمــن هنــا يتحــدد
نســق االســتغاثة.
	•ملقار بــة هــذه القــراءة التأويليــة ،وتحد يــد مــدى
تشــاكلها ،نحــاول التأســيس للنســق النــي مــن خــال
قــراءة املعجــم وتوصيــف تركيبــه عــى مســتوى البنيــة
الســطحية الدالــة ومــن ثــم قــراءة الداللــة االنزياحيــة
العميقــة.
	•ميكــن اعتبــار النــص حلقــات تداعــي كثيــف الداللــة
توحــي صــور وألــوان الولــد فيــه بصــورة بطــل عــريب
شــهيد ،ودعوة الطواف هي دعوة البطل إلرجاع مجد
اإلســام مجــد القــدس كقبلــة أوىل ،وصــور الطــواف
تتحقــق يف غــر بنيــة مــكان محــددة فتتشــظى داللتهــا
بــن الكعبــة املرشفــة و بيــت املقــدس ،بــل وكل
أرض العــرب واملســلمني ،ويســر فعــل التداعــي وفــق
تحــول الخطــاب إىل ترســيم حــدود الشــهيد(الولد)،
ثــم البيت(العتيــق) ،ثــم العــدو (يهــود) ،ثــم يف األخــر
ترتســم صــورة املخا طــب(األم) عــر أنســاق يخــدم
بعضهــا البعــض ميكــن الفصــل بينهــا يف نقطــة العالمــة
اللغوية املبارشة ،و فيها كلها تربز قدرة الشــاعر عىل
توظيــف لغــة رحيمــة باكيــة ومشــجعة صامــدة عــى
لسان األم كام عىل لسان األب أو الزوج أو حتى صيغة
املخاطــب الحــايك التــي متيــزت بهــا أغلــب النصــوص:
نسق :1الولد البطل الشهيد
انظر حولك يوم املحرش
نسق :2البيت العتيق
وطف ببيت عتيق
نسق :3العدو يهود
جئت احمل هم سنني /وظلم يهود
نسق :4األم
أشهد أنك ولدي/ ...وأنا أمك
	•إ ّن النســق األول والثاين أكرث تفاعال يف تشــكيل نســق
العنــوان طوفنــي يــا ولــدي مــن حيــث بنيتــه الســطحية
وبخاصة املعجم الدال عىل الحزن واألمل ورسم صور
الولــد البطل/الشــهيد(احرق عذابــات الدنيــا /هــم
الســنني /انظــر حولــك يــوم املحــر /اطلــب أرضــا /
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شمسا/اهدم ظلام /اسحق يهود )...والبنية العميقة
ممثلــة يف داللــة الرمــز الــذي يقــرر القــدس أرضــا عربيــة
وشــهداء القــدس شــهداء اإلســام يــوم املحــر:
وانظــر حولــك /يــوم املحــر/كل واحــد ..واحــد/..
كشــجر النخــل ../والزيتــون
	•كــا أن االنزيــاح التاريخــي العــريب ممثــا يف اســتدعاء
شخصية(عروة بن الورد) الشاعر املعروف بدفاعه عن
الظلــم ،وســفينة نــوح التــي طافــت األرض ،يقــدم داللــة
تأويليــة أيضــا يف أن االنزيــاح التاريخــي الــذي اختصــت
بــه يبــوس يرحــل دامئــا عــر تاريــخ البــدء وميــي نحــو
األبــد يؤكــد أن القــدس عربيــة و أســامية .فقــد اختــار
الشــاعر -يف عمليــة تداعــي متدفقــة -الطــواف مصــورا
ألوانــا شــتى للولــد توحــى برســم صــورة الشــهيد عــى
الولــد الــذي يريــده ط ّوافا/شــهيدا حتــى يف الحيــاة
األخرى .ويختم صورة التداعي املتفقة لفعل الطواف
بلســان اآلمــر الــذي هــو األم/املــرأة الفلســطينية التــي
تعجــب العــامل اجمــع يف تحضــر ولدهــا للمــوت.
	•إن العالمــة (األرض /املــرأة) بــؤرة دالليــة للعنــوان
ط ّوفنــي يــا ولــدي ،ولكــن متظهرهــا يف النــص جــاء
إيحائيــا عــى مــدى التدفــق الهائــل والرسيــع للمعــاين
والصــور املكثفــة للولــد ،وجــا متظهرهــا مبــارشا يف
ختــام النــص مــا أعطــى انطباعــا تفســريا غــر مقبــول
مادام النص استطاع تكوين حقال دالليا رائعا يتشاكل
والعنــوان ويرتفــع إىل مســتوى التشــاكل مــع العنــوان
العــام للديــوان (يبــوس):27
أشهد أنك ولدي..

•••

أنت أنا /وأنا أمك/..حدثتك قبل الفجر يف حلمك/
ورأيتك بعد الفجر /يف البيت/ ..يف صحوك/..أنا
أمك/..طوفني ..أنا أمك..

	•رأينــا أ ّن األنســاق األربعــة ف ّعلــت عالماتهــا اللغويــة
والرمزيــة يف إنشــاء حقــل داليل يخــدم أفــق انتظــار
القــارئ الــذي يعتمــد عــى مــا يقدمــه العنــوان طوفني
يا ولدي ،غري أن املالحظ يف العنوان أنه مل يستطع

ةيناصنلا ةيدقنلا ةبراقملا ةمارصو ةيرعشلا ةغللا حاتفنا نيب -رصاعملا يبرعلا يرعشلا صنلا يف ةءارقلا ةيلاكشإ

االختالف مع سريورة العالقات التي يحرك النصوص
بعامــة وهــي عالقــة األرض/التاريــخ اإلنســان؛ حيــث إنــه
يف هذا النص كان الطواف حول البيت العتيق كدال
وحــول القــدس كمدلــول منــذ البــدء (ســفينة نــوح)،
والتقــى يف الدفــاع عنــه النخــل والزيتــون.

خامتة

تتبعــت الدرا ســة إشــكالية غا يــة يف الد قــة تثــر قضيــة
انفتــاح قصيــدة النــر عــى القــراءات املختلفــة ،ومــن خــال
املنهــج الســيميايئ يف املقاربــة التطبيقيــة خلصــت إىل
مجموعــة نتائــج تتعلــق باملنهــج املختــار يف قــراءة النــص
الشــعري (قصيــدة النــر) ونتائــج أخــرى متعلقــة بعالمــات
املدونــة الشــعرية يف شــقيها اللغــوي وغــر اللغــوي (رمــوز
 /إشــارات /ايقونات/عتبــات.)..
املنهج :اعتمدت الدراسة يف قراءة األنساق الدالليةللمدونــة عــى الســيمياء كنظريــة للعالمــات عرفهــا الــدرس
العــريب تراثيــا ،أي تبنــت رؤيــة العــامل األمــريك ســندرس
بــرس يف اعتبارهــا نظريــة عامــة للعالمــات اللغويــة وغــر
اللغويــة آخــذا بعــن االعتبــار التطــورات التــي عرفهــا املنهــج
فيــا بعــد ،والتــي فتحــت أفاقــا جديــدة للتلقــي والتأويــل،

وهــذا املنهــج املتبــع يف الدراســة طُ ّبــق بطريقــة مرنــة مــن
حيث اعتامده فقط يف تحديد أنواع العالمات اصطالحيا
والتفريــق بينهــا يف التمظهــر ،فاســتطاع توصيــف وإظهــار
عالقــات صحيحــة ومتينــة وفاعلــة يف تشــكيل األنســاق
الداللية الصغرى (املتعلقة بكل نص عىل حدة) ثم ربطها
مــع النســق الــداليل العــام الــذي شــكله العنــوان األصــي
يبوس ضمن التشــكيل العالمي للغالف ولكنه ينفتح عىل
عديــد التأويــات تتكــئ اساســا عــى ثقافــة الناقــد معرفتــه
بتفعيــل األدوات.
عــى اعتبــار أي عنــر كان داال عالميــا فــإن الــدرس
السيميايئ ال يعترب متظهره اعتباطي ،فوراء كل عالمة مهام
كانــت رؤيــة إيديولوجيــة قصديــة أم غــر قصديــة .وعتبــات
النصــوص اتفقــت –دالليا-متامــا مــع نســق عناوينهــا ومــع
نســق العنــوان األصــي مــن خــال تتبــع اشــتغال أي عالمــة
تقــع تحــت الرؤيــة يف املســاحة النصيــة
املدونــة :الد يــوان قيــد الدرا ســة امتــاز بكثا فــةوغنــى املنهــل املعجمــي الــدال (تاريخيا/دينيا/لغويــا/
سياسيا )...مام أدى إىل توسع دائرة االختيار الدال الذي
تف ّنن الشاعر يف االشتغال عرب مساراته وتحويله مبا يخدم
الدال اللغوي (العناوين والنصوص) وغري اللغوي كذلك.

املصادر واملراجع
والحديــث ،الرشكــة املرصيــة العامليــة للنــر ،مــر .1998

املصادر

1 .1إبراهيــم محمــد الوحــش .يبــوس (ديــوان شــعر) ،البيــان للصحافــة
والنــر والطباعــة ،ديب .2005 ،ط.1

املراجع العربية

2 .2إبراهيــم محمــود خليــل ،النقــد األديب الحديــث ،مــن املحــاكاة
إىل التفكيــك ،دار املســرة للنــر والتوزيــع ،عــان ،ط.2007 ،2
3 .3إبراهيــم محمــد الوحــش ،يف ظــال النــص ،إرشاق للنــر
والتوز يــع ،عــان ،ط.1994 ،1
4 .4خالــدة ســعيد ،البحــث عــن الجــذور ،دار مجلــة شــعر ،بــروت،
ط.1960 ،1
5 .5رشــيد بــن مالــك ،مقدمــة يف الســيميائية الرسديــة ،دار القصبــة
لنــر ،الجزائــر .2000

7 .7يوســف الخــال ،الشــعر يف معركــة الوجــود ،دار مجلــة شــعر،
ط.1960 ،1
8 .8يوسف الخال ،الحداثة يف الشعر ،دار الطليعة ،بريوت.1978 ،

9 .9عــز الديــن إســاعيل ،الشــعر العــريب املعــارص ،دار العــودة،
بــروت ،ط.1981 ،3

املراجع املرتجمة:

1010أندريه مارتيني ،مبادئ اللسانيات ،ت /أحمد الحمو ،املطبعة
الجديدة دمشق 1985 ،.

املراجع باللغة االجنبية:

11. H.Reinchenbach,L’événement de la philosophie scientifique ,Flammarion, paris,1955,p223

6 .6طــه مصطفــى أبــو كريشــة ،النقــد العــريب التطبيقــي بــن القديــم
كتاب المؤتمر ()1
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املثاقفة ووسائط تلقى النص األخر
قراءة يف آثار :هوغو  -بوشكني-
الدكتور حبيب بوهرور
كلية اآلداب والعلوم جامعة قطر

ملخص
يشــكل توظيــف األدب يف إطــار توصيــف العالقــة مــع الغــرب قنــاة مهمــة لتحقيــق التواصــل مــع اآلخــر ،كغايــة إجرائيــة
تهــدف وتعمــل عــى محاولــة تأســيس حــوار إنســاين ،وإيجــاد أســاليب للتواصــل الثقــايف .فغالبــا مــا تظهــر صــورة
األديب و املفكر مع صانع القرار منتظمة يف سلسلة كونية واحدة تتكامل حلقاتها وال ترتهن ملنطق اإليديولوجيا؛
ألن املشــرك الثقــايف بــن الشــعوب واألمــم يتامثــل عندمــا يواجــه اإلنســان مواقــف جديــة ذات أبعــاد وجوديــة،
كــون عمليــة التطــور والتغيــر تتــم وفــق منهــج ثقــايف مــن جهــة ،و تثاقفــي مــن جهــة أخــرى ،يولّــده االحتــكاك الفكــري
والتفاعــل الحضــاري يف صــوره املتعـدّدة .فالتفاعــل حقيقــة إنســانية عامليــة يفرضهــا قانــون الحيــاة وجوبــا وال مجــال
للعــب عــى أوتــار التأدلــج فيهــا ،ألن هــذه العمليــة هــي روح فاعلــة تحــرك الجميــع نحــو غايــة إنســانية شــاملة تجعــل
مــن األدب كالً واحــدا ً يف الجوهــر واملعنــى.
لقد انتبه اآلخر الغريب يف مجال الفكر واألدب إىل املخزون الثقايف ،والحضاري عند العرب ،وسلم أمره إىل آلية
الرتجمــة التــي خلقــت لديــه وســائط مثاقفــة تفاعليــة ،متايــزت بــن اإليجابيــة والســلبية .فعكــف عــى مراجعــة جواهــر
الفكر واألدب العربيني ،وزاد اهتاممه بذلك رغبة منه يف الوصول إىل األبعاد اإلنسانية والحضارية املشرتكة .التى
َت عىل ســطح النصوص األدبية الغربية ،كمعامل للتثاقف بني الحضارتني العربية اإلســامية ،والحضارة الغربية.
طَف ْ
انطالقا مام سبق سنقارب يف هاته الورقة البحثية مستويات التثاقف مع اآلخر عند كل من:
 فيكتور ماري هوغو Victor-Marie Hugo 1885-1802 ألكسندر بوشكني ( 1799ـ Alexandre Pouchkine 1837يوهان ولفغانغ فون غوتهohann Wolfgang von Goethe 1832-1749.
وسائط العرض :يقدم العرض بصيغة العرض عىل رشائح الباور بوينت ،مع الرشح املوسع +البحث كتابيا.

يشكل توظيف األدب يف إطار توصيف العالقة مع الغرب
قنــاة مهمــة لتحقيــق التواصــل مــع اآلخــر ،كغايــة إجرائيــة
تهدف وتعمل عىل محاولة تأســيس حوار إنســاين ،وإيجاد
أســاليب للتواصــل الثقــايف .فغالبــا مــا تظهــر صــورة األديــب

و املفكــر مــع صا نــع القــرار منتظمــة يف سلســلة كونيــة
واحــدة تتكامــل حلقاتهــا وال ترتهــن ملنطــق اإليديولوجيــا؛
ألن املشــرك الثقايف بني الشــعوب واألمم يتامثل عندما
يواجــه اإلنســان مواقــف جديــة ذات أبعــاد وجوديــة ،كــون
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عمليــة التطــور والتغيــر تتــم وفــق منهــج ثقــايف مــن جهــة ،و
تثاقفي من جهة أخرى ،يولّده االحتكاك الفكري والتفاعل
الحضــاري يف صــوره املتعـدّدة .فالتفاعــل حقيقــة إنســانية
عامليــة يفرضهــا قانــون الحيــاة وجوبــا وال مجــال للعــب عــى
أوتار التأدلج فيها ،ألن هذه العملية هي روح فاعلة تحرك
الجميــع نحــو غايــة إنســانية شــاملة تجعــل مــن األدب كالً
واحــدا ً يف الجوهــر واملعنــى .إن عمليــة التفاعــل-و التــي
أُصطلــح عليهــا بعمليــة املثاقفــة -هــي التــي تحــدث تغيــرا
وتطورا يف عامل الفكر ،كونها إجراء فكري وحضاري وظيفي
نتــج وجوبــا مــن تالقــح آداب متغايــرة ومتشــابهة ،فولّــد ذلــك
أدبــا أكــر جــدة وتعبــرا عــن الــذات اإلنســانية الواحــدة.
مــن هنــا أجــد مــن الــروري أن أتطــرق يف مداخلتــي هــذه
إىل مفهوم «املثاقفة» وعالقتها بالتفاعل الحضاري ،قبل
التطــرق إىل عــرض بعــض مــن النــاذج األدبيــة املت ــثاقفة
املشــار إليهــا يف املدخــل.

املفهوم اإلجرايئ للمثاقفة

املثاقفــة :Acculturationهــي عالقــة تفاعليــة تطبيقيــة
بــن ثقافتــن مختلفتــن أو أكــر ،تنشــأ جــراء توليــد عالقــة
تتميــز بتبــادل الخــرات واملعــارف ،أو انتقالهــا مــن حقــل
مجتمعي إىل آخر إراديا .ويف مقابل ذلك ميكن الحديث
عــن االســتالب الثقــايف أو déculturationالــذي يُقصــد
بــه يف االســتعامل املتــداول تطــور عالقــة املثاقفــة إىل
انســاخ مــن الذاتيــة الثقافيــة ،واعتنــاق لثقافــة اآلخــر.
واملثاقفــة  Acculturationكمصطلــح ظهــر يف
حقــل العلــوم اإلنســانية – يف األنرثبولوجيــا األمريكيــة
والتَّم ِ
س الحاصل
تحديدا -ســنة  ،1880لدراســة التفاعل
َ
بــن األنســاق الثقافيــة للمهاجر يــن الجــدد يف أمر يــكا،
و أول مــن أســتعمله وظيفيــا هــو العــامل األنرتوبولوجــي
األمريــي جــون ويســي بــاوول John Wesley Powell
املتــوىف عــام  .1902ويف ســنة  1936تــم اعتــاد مصطلــح
املثاقفــة والتعاقــد عــى وضــع تعريــف لــه ،حيــث نجــده يف
جه األنرثوبولوجي املرتكز عىل أعامل ريدفيلد ولينتون
التو ّ
وهيزكوفيتــش تعريفــا خالصتــه :أن املثاقفــة هــي مجمــوع
الظواهــر والتغــرات الناتجــة عــن اتصــال مســتديم ومبــارش
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بــن مجموعــات مــن األفــراد مــن انتــاءات ثقافيــة مختلفــة.
وكان اإلنجليــز يســتعملون بــدال عنــه مصطلــح التبــادل
الثقايف ( ،)Cultural exchangeيف حني آثر اإلسبان
مصطلــح التحــول الثقــايف (،)Transculturación
وفضــل ا لفرنســيو ن مفهــوم تد ا خــل ا لحضــا را ت
( ،)Interpénétration des civilisationsإال أن
مصطلــح املثاقفــة  Acculturationأصبــح أكــر تــداوال
وانتشــارا .1
أمــا املثاقفــة مــن منظــور األدب والنقــد ،فيمكــن القــول
أنهــا عمليــة التطــور الثقــايف الــذي يطــرأ عــى مســتويات
املتــون األدبيــة شــعرية أو نرثيــة ،بعدمــا تدخــل جامعــات
مــن النــاس أو شــعوب تنتمــي إىل ثقافتــن مختلفتــن
و لغتــن مختلفتــن يف اتصــال وتفاعــل يرتتــب عليهــا
حدوث تغريات يف األمناط الثقافية األصلية السائدة يف
2
الجامعــات كلهــا أو بعضهــا.
واملثاقفــة هنــا ،بعكــس الغــزو الثقــايف الــذي يتضمــن
ـرض التبعيــة
يف طياتــه الرغبــة يف مح ـ َو اآلخــر وإلحاقَــه وفـ َ
عليه ،ومعاملته بنظرة فوقية عدوانية متغطرسة ،إنها تقوم
عــى الن ّديــة واالحــرام والتســامح واالعــراف بخصوصيــة
اآلخر واختالفه ،ويف إطارها تتفاعل الجامعات والشعوب
وتتواصل بهدف االغتناء املتبادل .لهذا فهي تفرتض الثقة
والرغبــة يف التواصــل والتقــدم والتطــور ،واكتســاب العلــم
واملعرفة .وإذا كانت الشعوب تسعى سعيا تجاه املثاقفة
فهــي ترفــض أشــكال الغــزو الثقــايف كافــة .وقــد عــر املهامتا
غانــدي عــن ذلــك قائ ـاً « :إننــي أفتــح نوافــذي للشــمس
والريــح ،ولكننــي أتحــدى أيــة ريــح أن تقتلعنــي مــن جــذوري».
مــن هــذا املنطلــق يُعــد « حــوار الثقا فــات» ،أي
املثاقفــة ،رضورة حيويــة ملختلــف الشــعوب والحضــارات.
ونحــن حــن ننظــر إىل مســار الحضــارة العربيــة اإلســامية،
ـن أنهــا مل تبلــغ أوج ازدهارهــا إال عندمــا نجحــت يف
نتبـ ّ
التفاعــل والتثاقــف مــع بقيــة الحضــارات التــي انفتحــت
عليهــا .وقــد أكــد القــرآن عــى أهميــة التعــارف بــن مختلــف
الشــعوب .فنحــن نقــرأ يف ســورة «الحجــرات» اآليــة ( :13يــا
أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذك ـ ٍر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً
وقبائـ َـل لتعارفــوا إ ّن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم).

ومــن ناحي ـ ٍة أخــرى ميكــن اإلقــرار أن املثاقفــة وســيلة
فعالة لتنمية روح الثقة ،والتسامح بني األفراد والجامعات،
فهي تزيل كثريا ً من األوهام واألمراض واملخاوف .وتساعد
أيض ـاً عــى خلــق تواصــل وتفاهــم أفضــل بــن الشــعوب،
وعــى تفعيــل القواســم املشــركة بينهــا ،مــا يــؤدي إىل
إزالــة بــؤر التوتــر والعــداوة التــي غالب ـاً مــا يغذيهــا التقوقــع،
واالنعزال ،والجهل باآلخر واألحكام املسبقة والسلبية عنه.
وكل ذلــك ميكــن أن يــؤدي إىل التقــارب بــن الحضــارات
واســتبعاد كل مــا ميكــن أن يــؤدي إىل صدامهــا.
و تقــوم املثاقفــة عــى آليــة اجرائيــة أساســية هــي آليــة
الرتجمــة ،التــي تعــد الركــن األســاس يف تفعيــل العمليــة
التثاقفيــة كلهــا ،فــكل نــص شــفوي أو مكتــوب يتضمــن رؤيــة
وخطابــا ،وتــراوح املســتويات فيــه انطالقــا مــن درجــات
التأويــل والقــدرة عــى بلــورة صــورة معينــة حــول الــذات
3
واآلخر ،خصوصا يف النصوص التي لها عالقة بالشخص»
لقــد انتبــه اآلخــر الغــريب يف مجــال الفكــر واألدب إىل
املخزون الثقايف ،والحضاري عند العرب ،وسلم أمره إىل
آليــة الرتجمــة التــي خلقــت لديــه وســائط مثاقفــة تفاعليــة،
متايزت بني اإليجابية والسلبية .فعكف عىل مراجعة جواهر
الفكــر واألدب العربيــن ،وزاد اهتاممــه بذلــك رغبــة منــه يف
الوصــول إىل األبعــاد اإلنســانية والحضاريــة املشــركة .التــى
ـت عــى ســطح النصــوص األدبيــة الغربيــة ،كمعــامل
طَ َفـ ْ
للتثاقــف بــن الحضارتــن العربيــة اإلســامية ،والحضــارة
الغربيــة .نعــرض إىل أهــم روادهــا فيــا يــي.

وجوانــب مــن شــخصية الرســول محمــد (ص) عــى وجــه
الخصــوص ،فضــا عــن إعجابــه بالشــاعر حافــظ الشــرازى
نصوصــا مــن
واســتحضاره إيــاه اســتحضارا قويــا يف أشــعاره:
ً
إبداعــه ،ووقائـ َع مــن حياتــه.
لقــد عكــس تأثــر غوتــه بالثقافــة العربيــة واإلســامية
أمنوذج ـاً ناجح ـاً وصحي ـاً للتقــارب اإلســامي املســيحي،
الــذي كثــرا ً مــا نفتقــر إليــه يف وقتنــا الراهــن« .فهــو أول
شاعر أورويب مسيحي قام بالثناء عىل النبي محمد صىل
اللــه عليــه وســلم عــر «أغنيــة محمــد» التــي ألفهــا قبيــل
وفاتــه .وهــو أول شــاعر أورويب مســيحي قــام بتأليــف ديــوان
كامــل عــن «الغــرب والــرق»ُ ،مجســدا فيــه قيــم التســامح
والتفاهــم والتعايــش بــن الحضارتــن .ومل يكــن غوتــه ليصــل
إىل ذلك ،إال بعد تواصله املثمر مع اإلسالم واملسلمني.
بعبــار ٍة أخــرى ،لقــد كان احتكاكــه بالروايــة العربيــة ،ثــم الشــعر
العــريب ،ثــم املخطوطــات القرآنيــة ،دافع ـاً لــه لــي يكتــب
مثــل هــذا الديــوان».4
وقــد تناولــت الباحثــة األملانيــة كاتارينــا مومــزن -1925
 Katharina Mommsenيف كتابها»غوتــه والعــامل
العريب» أو» «»Goethe und die arabische Welt
الصــادر عــام  1988بفرانكفــورت بأملانيــا ،العالقــة الفكريــة
واألدبيــة واألخالقيــة بــن غوتــه األملــاين ،والحضــارة العربيــة
االسالمية .تقول :إن «عالقة غوته باإلسالم وبنبيه محمد...
ظاهرة من أكرث الظواهر مدعاة للدهشة يف حياة الشاعر،
فكل الشواهد تدل عىل أنه كان يف أعامق وجدانه شديد
االهتــام باإلســام ،وأن معرفتــه بالقــرآن الكريــم كانــت ،بعــد
معرفتــه بالكتــاب املقــدس ،أوثــق مــن معرفتــه بــأي كتــاب
مــن كتــب الديانــات األخــرى .ومل يقتــر اهتاممــه باإلســام
وتعاطفه معه عىل مرحلة معينة من حياته ،بل كان ظاهرة
متيــزت بهــا كل مراحــل عمــره الطويــل .فقــد نظَــم ،وهــو يف
الثالثة والعرشين من عمره ،قصيدة رائعة أشاد فيها بالنبي
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ،وحينــا بلــغ الســبعني مــن
عمــره أعلــن عــى املــإ أنــه يعتــزم أن «يحتفــل ىف خشــوع
بتلــك الليلــة املقدســة التــي أُنْـزِل فيهــا القــرآن عــى النبــى».
وبــن هاتــن املرحلتــن امتــدت حيــاة طويلــة أعــرب الشــاعر
خاللهــا بشــتى الطــرق عــن احرتامــه وإجاللــه لإلســام .وهــذا

كتاب المؤتمر ()1

137

التثاقف الفكري واألديب يف املنت األديب الغريب
 -1يوهان ولفغانغ فون غوتهJohann 1832-1749.
Wolfgang von Goethe
ميثــل األديــب األملــاين يوهــان ولفغانــغ غوتــه األمنــوذج
األملــاين بامتيــاز متثــا لحالــة املثاقفــة مــع اآلخــر ،وخاصــة
اآلخر العريب ،إنه يعكس اإلطار التطبيقي لفلسفة املدرسة
الفرنســية يف األدب املقــارن ،القامئــة عــى مبــدأ التأثــر
والتأثر ضمن عالقات تثاقفية مع اآلخر ،إذ يكرث لديه التأثر
بالشــعر العريب القديم خاصة الشــعر الجاهيل ،واالحتذاء
ببعض مبادئ الدين اإلسالمي و بعض آيات القرآن الكريم،
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اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

مــا نجــده قبــل كل شــئ يف ذلــك الكتــاب الــذي يُ َع ـ ّد،
إىل جانــب «فاوســت  ،»Faustمــن أهــم وصايــاه األدبيــة
لألجيــال ،ونقصــد بــه كتــاب «الديــوان الرشقــى للمؤلــف
الغــرىب» .5و تــزداد دهشــتنا عندمــا نقــرأ العبــارة التــي كتبهــا
يف إعالنه عن صدور هذا الديوان وقال فيها إنه هو نفسه:
6
«ال يكــره أن يقــال عنــه إنــه مســلم»»...
و تتســاءل «مومــزن  « Mommsenعــن املوقــف
اإليجايب لغوتة من اإلسالم ،فتقول أنه «ينبغي علينا بادئ
ذي بــدء أن نذكــر بــأن الظواهــر الدينيــة قاطبــة كانــت تحظــى
دامئا باهتاممه الشديد ،وأن مجمل نشاطه كان يقوم عىل
دوافع و معتقدات دينية .أما عن اإلسالم فال ريب يف أن
اهتاممــه بــه قــد ارتبــط مبســاعي عــره و توجهاتــه؛ فحركــة
التنويــر التــي ســادتها فكــرة التســامح ،رأت أهــم واجباتهــا أن
تبــن قيمــة األديــان األخــرى غــر املســيحية ،ومــن ثــم بــدأت
أنظــار دعــاة التنويــر يف االتجــاه إىل اإلســام لســبب بســيط
هو أنهم كانوا أكرث إملاما به ،وألن معرفتهم يف ذلك الحني
بديانات الهند والرشق األقىص مل تصل إىل الحد الكايف
7
للكشــف عــن حقيقتهــا الفعليــة»...
و قــد كتــب غوتــه عــام  1773قصيــدة بعنــوان «أنشــودة
محمــد» ،مــدح فيهــا النبــي محمــد عليــة الصــاة والســام
مديحــا حــارا ،يــدل عــى مــدى االحــرام الــذي كان يكنــه
للرســول الكريــم ،بعــد أن قــرأ كل مــا تحــت يــده مــن دراســات
عــن الرســول .وىف هــذه األمدوحــة التــي بناهــا غوتــه عــى
شــكل حــوار بــن عــى وفاطمــة رىض اللــه عنهــا ،نجــده
يش ـ ّبه الرســول عليــه الصــاة والســام بنهــر يتد فــق يف
هدوء ،ال يلبث أن يســتحيل ســيال هادرا يكتســح ما أمامه،
ليصــب يف نهايــة املطــاف يف املحيــط الــذي يرمــز عنــده
إىل األلوهيــة ....وىف «مرسحيــة محمــد» أعطــى غوتــة
أيضــا اهتاممــا خاصــا بعقيــدة التوحيــد يف اإلســام ،التــي
يؤكدهــا عــى لســان النبــي العظيــم يف مناجاتــه لربــه تحــت
قبــة الســاء املرصعــة بالنجــوم« :ارتفــع أيهــا القلــب العامــر
بالحــب إىل خالقــك /كــن أنــت مــوالي ،كــن إلهــي ،أنــت
يــا مــن تحــب الخلــق أجمعــن /يــا مــن خلقتنــي وخلقــت
8
الشــمس والقمــر /والنجــوم واألرض والســاء.
وال تنحــر التأ ثــرات التــي خلفهــا اهتــام غوتــه
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باملــرق يف مــا جــاء يف ديوانــه الشــعري املعــروف تحــت
عنــوان «الديــوان الرشقــي للمؤلــف الغــريب» فحســب ،بــل
هــي تنتــر عــى مجمــل أعاملــه ،مــن باكــورات مرسحياتــه
الشــعرية التــي تعــود إىل الســتينات مــن القــرن الثامــن عــر
حتــى «فاوســت الثــاين  »2 Faustالــذي ألفــه عنــد أواخــر
حياتــه يف مســتهل الثالثينــات مــن القــرن التاســع عــر .إال
أن رواياته وأقاصيصه عىل وجه الخصوص هي التي كانت
تحمل تأثريات األدب املرشقي أكرث من غريها ،كام أثبتت
9
ذلــك «كاتارينــا مومــزن .« Katharina Mommsen
ألن «السجيّة الشهرزادية» لغوته ،حسب العبارة التي
أطلقتهــا الباحثــة كاترينــا مومــزن عــى املوهبــة التــي يتمتــع
بها يف ابتكار وتطوير األقاصيص عىل طريقة شهرزاد ،هي
العنــر الجوهــري إن مل نقــل املح ـدِّد يف ذلــك الطابــع
املدهــش والحديــث الــذي مــا زالــت تحتفــظ بــه نصــوص
غوتــه إىل اليــوم.
وكــا فُــن غوتــه بالقصــص العربيــة ،فقــد فُــن أيض ـاً
بالشــعر العــريب .شــغفته اللغــة العربيــة ،كــا شــغفته القيــم
العربيــة التــي كانــت تعكســها األشــعار واملالحــم العربيــة؛
وبالــذات قيــم العــزة والكرامــة والحريــة والشــجاعة ،ســوا ًء مــع
العدو أو الصديق .ومن أكرث األشعار التي أثرت فيه أشعار
املتنبــي ،التــي تعــرف عليهــا يف أثنــاء دراســته يف مدينــة
اليبســيغ  libsigاألملانيــة ،عــر ترجمــة رايســكيه ،لدرجــة أنــه
قــام بــإدراج بعــض مــن نفحاتهــا يف «فاوســت .« Faust
وكذلك كان تأثره باملالحم الغنائية أليب متام التي حملت
عنوان «حامسة» ،وخاص ًة ملحمة الشاعر «تأبط رشا ً ثابت
بــن جابــر الفهمــي» ،حيــث أغنيتــه املشــهورة عــن ثــأر الدمــاء
10
التــي ترجمهــا غوتــه إىل األملانيــة ،كــا أشــارت مومزيــن.
ووصــل حــد إعجــاب غوتــه باللغــة العربيــة إىل درجــة
وصفــه إياهــا يف عــام  1815قائــا« :رمبــا مل يحــدث يف
أي لغــة – هــذا القــدر العــايل مــن االنســجام بــن الــروح
والكلمــة والخــط – مثلــا حــدث يف اللغــة العربيــة؛ إنــه
تناســق غريــب يف ظــل جســد واحــد» .ووصــل حــد إعجابــه
باملعلقــات العربيــة إىل درجــة قيامــه برتجمتهــا يف عــام
 – 1783مبســاعدة أســتاذه يوهــان جوتفريــد هريديــر – إىل
اللغــة األملانيــة ،عــر مســتندات التينيــة وإنجليزيــة .وكان

مــن ضمــن كلامتــه التــي عــر مــن خاللهــا عــن إعجابــه بتلــك
املعلقــات ،كــا أشــارت مومزيــن ،الكلــات التاليــة « :إنهــا
كنوز طاغية الجامل...ظهرت قبل الرسالة امل ُحمدية ،مام
يعطــي لنــا االنطبــاع بــأن القريشــيني كانــوا أصحــاب ثقافــة
11
عاليــة؛ وهــم القبيلــة التــي خــرج منهــا النبــي محمــد».
و ما سبق عرضه عن غوته بإيجاز تكون كاتارينا مومزن
قــد أضفــت حججــا متينــة عــى الــرأي القائــل بأنــه مــا كان
لشــاعر أملانيــا األكــر ومــن ورائــه مجمــل النهضــة األدبيــة
األملانيــة للقــرن الثامــن عــر أن يكونــا عــى مــا كانــا عليــه مــن
دون العــامل املرشقــي.
وبصفــة أوضــح إن املــرق والعــامل العــريب اإلســامي
مل يعــودا منــذ القــرن الثامــن عــر ذلــك اآلخــر املختلــف
بامتيــاز ،بــل أصبحــا مكونــة مــن مكونــات الهويــة الثقافيــة
األملانيــة ال ميكــن التنصــل منهــا وإغفالهــا -عــى األقــل عنــد
بعــض أقطــاب النخبــة املثقفــة.-

الديــوان الســابق والــذي تــرز فيــه األشــعار التــي تتحــدث
عــن اللــه ورســوله عليــه الصــاة والســام وتســتلهم آيــات
القــرن الكريــم ،ومنهــا القصائــد التاليــة« :زلــزال األرض»
السـدْر» و»ســورة مــن
و»الســنة التاســعة للهجــرة» و»شــجرة ِّ
القــرآن»...12
ففــي قصيــدة « زلــزال األرض» نقــرأ مســتوى التامهــي
مع روح ونص ســورة ال َزلزلة يف النص القرآين املقدس .ما
يجعلنا نقف مســجلني مســتوى االنبهار اللغوي و البنيوي
الــذي راجعــه فيكتــور هوغــو يف النــص القــرآين إيل درجــة
اعتــاد آليــة نقديــة ،وأســلوبية أقــرت بعقــود بعــد وفاتــه؛
هــي آليــة التنــاص مــع الذاكــرة الدينيــة .يقــول يف بعــض مــن
مقاطــع القصيــدة:
«س ـتُ َزلْ َزل األرض زلــزاال عميقــا /وســيقول النــاس :مــا
لهــا؟ يومئــذ /يــأىت املــوىت خارجــن مــن القــر جامعــات
ري ْوا أعاملهم /فأولئك الذين
مثل الثعابنيُ /
صفْر الوجوه ل َ
ـرون الــر .وإن اللــه لــن يكــون
ر بــوزن النملــة /سـ َ ْ
عملــوا الـ ّ
صديقــا لهــم /أمــا أولئــك الذيــن عملــوا الخــر بحجــم ذبابــة/
ر ْون الخــر ،وســيكون الشــيطان لهــم أقـ ّـل رشاســة».
فس ـ َ
والظاهــر للمتلقــي أن فيكتــور هوغــو قــد قــام بإعــادة
صياغــة لســورة «الزلزلــة» انطالقــا مــن إميانــه البــارز بفلســفة
الوجــود ،والحيــاة الكامنــة وراء آيــات الســورة« :إِذَا ُزلْ ِزلَـ ِ
ـت
ض ِزلْ َزالَ َهــا (َ )1وأَ ْخ َر َجـ ِ
ض أَثْقَالَ َهــا (َ )2وقَـ َ
ـال
ـت األَ ْر ُ
األَ ْر ُ
ْســا ُن َمــا لَ َهــا ( )3يَ ْو َم ِئـ ٍـذ ت ُ َح ـ ِّدثُ أَ ْخبَا َر َهــا (ِ )4ب ـأَ َّن َربَّـ َ
ـك
ا ِإلن َ
ـر ْوا أَ ْع َملَ ُه ـ ْم
أَ ْو َحــى لَ َهــا ( )5يَ ْو َم ِئـ ٍـذ يَ ْ
ـاس أَشْ ـتَات ًا لِـ ُ َ
ص ـ ُد ُر ال َّنـ ُ
ـرا يَـ َرهُ (َ )7و َمـ ْن يَ ْع َمـ ْـل ِمثْ َقـ َ
( )6فَ َمـ ْن يَ ْع َمـ ْـل ِمثْ َقـ َ
ـال
ـال َذ َّر ٍة َخـ ْ ً
شا يَ ـ َرهُ (.»)8
َذ َّر ٍة َ ًّ
ويشري الدكتور عبد املطلب صالح الذي قام برتجمة
الكثــر مــن قصائــد فيكتــور مــن الفرنســية إىل العربيــة أن
إضافــة هــذا األخــر كلمــة الثعابــن يف الســطر الثالــث
مــن القصيــدة يرجــع إىل أن فيكتــور قــد اطلــع عــى الســورة
الكرميــة ىف ترجمــة كازميرســى* للقــرآن ،وإنــه قــد اضْ طُ ـ ّر
13
إىل إضافــة كلمــة «ثعابــن» بغــرض التقفيــة ال غــر.
ويــري الكثــر مــن الدارســن الفرنســيني والعــرب أن
مقاربــات هوغــو للثقا فــة العربيــة اإلســامية ،و إقدا مــه
اإلرادي والواعــي نحــو تفعيــل حلقــة املثاقفــة مــن زاويــة
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تأثــر الشــاعر الفرنــي الرومانــي فكتــور مــاري هيغــو ،هــو
أيضــا بالحضــارة العربيــة اإلســامية ،و بــرزت معــامل التثاقــف
مــع املــرق يف أشــعاره بقــوة ووضــوح خاصــة يف ديوانــه
«املرشقيــات»  Les Orientalesالصــادر عــام 1829
بباريــس .هــو شــاعر مــن طــراز رفيــع ،وروايئ بديــع ،وكاتــب
مرسحــي مرمــوق ،وفنــان موهــوب ،ومجــادل قــوي الشــكيمة
والحجة ،وسيايس مستنري ال يخىش املنفى أو السجن إذا
مــا كان األمــر يتعلــق بــرورة الدفــاع عــن الفرنــي وأفــكاره.
لقــد كان الشــاعر الفرنســة أحــد شــعراء الحركــة الرومانســية
التي اهتمت بالتوجه إىل الرشق ،كام صحب ظهو َره عىل
ـاش النشــاط االســترشاقى،
مــرح األدب الفرنــي انتعـ ُ
فضال عن الرحالت التي قام بها أدباء فرنســيون مشــهورون
إىل املرشق العريب ،وسجلوها يف كتب شائقة .ومن هنا
جــاءت معرفتــه باإلســام وكتابــه ورســوله (ص).
وكــا كان لغوتــه «الديــوان الرشقــي للمؤلــف الغــريب»
فكذلــك كان لهيغــو ديــوان «املرشقيــات» ،ذلــك الديــوان
الذي وضعه بعض الدارسني الفرنسيني يف نفس مستوى
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الوعي اإليجايب باآلخر إىل حركة مجايليه من املسترشقني
واألدبــاء ،الذيــن عكفــوا عــى ترجمــة الكثــر مــن الكتــب
التــي رســمت بفعاليــة صــورة اآلخــر يف فكــر األنتليجانســيا
األوروبيــة ،فقــد قــرأ كتــاب «الكتــب املقدســة يف الــرق»
ا لــذي ترجمــه شــاعر العــال الفرنــي ،أوجــن بوتييــه
 ،Eugene Pottierوكتــاب «إســام الســاطني» لــدو
فايّــان ،وكتــاب هــرى ماتيــو« :تركيــا وشــعوبها املتنوعــة»،
و»رســائل فارســية» ،و» روح القوانــن» ملونتيســكيو .وقــد
مكــن هــذا التحصيــل التثاقفــي لهوغــو بــأن يكــون املفكــر
االســترشايف والحــدايث يف فرنســا بامتيــاز.....
 -3ألكسندر بوشكني ( 1799ـ 1837
*Alexandre Pouchkine

عكفــت العد يــد مــن الدرا ســات األكادمييــة يف مجــال
الــدرس واألدب املقــارن عــى معاينــة العالقــة املبــارشة
بــن األدبــن العــريب والــرويس بنــاء عــى مــا وجهــت إليــه
املدرســة الفرنســية يف األدب املقــارن مــن إمكانيــة إقــرار
عالقــات تأثــر وتأثــر بــن الحضارتــن ،ومــن مثــة األدبــن.
ومــن بــن الدراســات العربيــة التــي ســلطت األضــواء عــى
هــذه العالقــة ،دراســة الدكتــورة مــكارم الغمــرى املوســومة
«مؤثــرات عربيــة وإســامية يف األدب الروىس»عــن سلســلة
«عامل املعرفة» -العدد  /155ربيع الثاىن 1412هـ -نوفمرب
1991م .ودراسة األستاذ مالك صقور املوسومة «بوشكني
والقــرآن» ،بحــث يف األدب املقــارن ،الصــادر يف دمشــق
عــن دار الحــارث ســنة  2000وغريهــا مــن الدراســات يف
املجــات األدبيــة املتخصصــة.
وإذا نظرنــا إىل املجــاالت التــي بــرز فيهــا التفاعــل بــن
الثقافتــن العربيــة والروســية عــى وجــه الخصــوص ،نجــد أن
هــذا التفاعــل قــد بــرز عــى نحــو واضــح وفعــال يف مجــال
اإلبــداع الفنــي عــى وجــه العمــوم واإلبــداع األديب خصوصـاً؛
روح األمــة وعقليتهــا وتطلعاتهــا
وهــو مجــال تتجــى فيــه ُ
وقدرتهــا عــى خلــق أســاليب جد يــدة يف التعبــر عــن
الــذات .ولعــل أول مــا يخطــر عــى البــال يف هــذا الصــدد
تأثــر شــاعر روســيا األكــر ألكســندر بوشــكني بالــراث العــريب
واإلســامي مــن خــال الرتجمــة عــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة
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الروســية عــر لغــات وســيطة .وقــد اســتحوذت النصــوص
املرتجمة عىل إعجاب الشاعر وأثرت معارفه وأثارت دوافع
اإلبداع لديه .فقد تأثر بوشكني بأجواء حكايات «ألف ليلة
وليلــة» التــي كانــت قــد ترجمــت مــن العربيــة إىل الفرنســية
يف األعــوام (1703ـ  )1713عــى يــد املســترشق الفرنــي
الشــهري أنطــون جــاالّن (1646ـ  )1715ثــم ترجمــت إىل
الروســية يف األعــوام (1763ـ  )1771واســتوحاها بوشــكني
يف الكثــر مــن مقطوعا تــه الشــعرية ،وكان أشــهر عمــل
لديــه يــرز فيــه هــذا التأثــر هــو حكايتــه الشــعرية « ُروســان
ولودميــا» التــي نلمــس فيهــا عنــارص مــن عــدة قصــص مــن
كتــاب «ألــف ليلــة وليلة»»،حيــث تتعالــق القصــة الســابقة
مــع العديــد مــن قصــص الليــايل خاصــة قصتــي «املــارد
والصبيــة» و قصــة»أىب محمــد الكســان» يف الكثــر مــن
تفاصيلها وبنائها؛ ففي قصة أيب محمد الكسالن ،يخطف
الجنــي ابنــة الرشيــف عــروس محمــد الكســان يف ليلــة
الزفــاف ،وكذلــك يفعــل الجنــي يف روســان ولودميــا
نجــده يخطــف العــروس لودميــا ابنــة املــر فالدمــر يف
ليلــة زفافهــا *».... .بيــد أن األثــر األهــم الــذي يشــهد عــى
تأثــر بوشــكني بالثقافــة العربيــة ا ٍإلســامية وانبهــاره ببعــض مــا
اطلــع عليــه منهــا هــو مقطوعاتــه الشــعرية التســع املجموعــة
تحــت عنــوان «محــاكاة القــرآن» وقــد اطلــع بوشــكني عــى
القــرآن الكريــم يف ترجمتــه الروســية املنقولــة عــن الفرنســية
والتــي أنجزهــا املرتجــم فرييوفكــن ( 1732ـ  )1795يف
14
عــام (.)1790
وقــد انعكــس هــذا الزخــم التثاقفــي عنــد بوشــكني عــى
مستوى أشعاره ،فقام باستحضار اآلخر وجوبا يف كتاباته،
وأدرك أن شــخصية النبــي محمــد(ص) أقــرب إىل التامثــل
اإلنســاين يف أبعــاده العامليــة النبيلــة ،تجــي هــذا بوضــوح
يف قصيدتــه الشــهرية «النبــي» ،فهــي مــن جهــة اســتوحى
خاللهــا حادثــة «شــق الصــدر» املعروفــة التــي توردهــا كتــب
الســرة النبويــة عــى نحــو متواتــر ،والتــي كانــت قــد ترجمــت
إىل اللغــة الروســية ،ومــن جهــة أخــرى تأكيــد تأثــر بوشــكني
بالســرة النبويــة ،وبآيــات مــن ســور القــرآن الكريــم( :فاطــر
والِ ِِحجــر واملائــدة واألنفــال واملدثــر) .وال غرابــة يف ذلــك،
فقــد قــرأ بوشــكني يف منفــاه القــرآن باللغتــن الروســية

والفرنســية ،وأشــار إىل ذلــك يف رســالة إىل أخيــه (إين
مشــغول بكلــات القــرآن) .مــن هــذه القصيــدة نقــرأ:
عذبني عطش الروح /وأنا منبوذ يف صحراء مقفرة
فجــأة ،املــاك ذو األجنحــة الســتة /ظهــر يل عــى
القارع ـة
بأصابع خفيفة كام يف الحلم  /مسح عىل عيني
فانفتحت مقلتاي إىل األعىل.
إىل أن يقول:
وجاءين صوت الرب :انهض ،أيها النبي ،وأبرص
لب إراديت /وحب الرب والبحر
ّ
15
وألهب بفعلك قلوب الناس.
عندمــا حــاىك بوشــكني القــرآن يف قصيدتــه (محــاكاة
القــرآن) مل يقصــد أن يقلــده ،وإمنــا أن يســر عــى هــدي
منــاذج منــه ،فاملحــاكاة الرشــيدة ،كــا يقــول محمــد غنيمــي
هالل ،هي طريق إغناء اللغات .تتألف القصيدة من تسع
مقطوعــات مختلفــة الطــول والبحــر ،تتناســب مــع اآليــات
القرآنية التي اقتبس منها وأسس عليها أشعاره .من مقطع
حــاىك فيــه ســورة الضحــى ،نقــرأ:
كــن رج ـاً شــجاعاً واحتقــر الغــش والخــداع /اتبــع
الحقيقــة وبــر بهــا أحبــب اليتامــى وقــرآين /وبــر باألفــكار
الثمينــة .
ويف مقطع آخر ،يحايك ســورة املزمل وآيات من ســور
التوبة والنحل واإلرساء ،فيقول:
انهض أيها التقي يف مغارتك.
فالرساج املنري، يشع حتى الصباح بالصالة الروحية.
أبعد أيها النبي /األفكار الحزينة والرؤى املخادعة
وصل حتى الصباح /واقرأ بخشــوع الكتاب الســاوي
ِّ
16
حتــى الصباح .
أما قصائد بوشكني العاطفية الغزلية ،فتؤكد الدكتورة
مــكارم الغمــرى بعــد دراســة مســتفيضة ألعــال بوشــكني
الشــعرية خاصــة قصتــه الشــعرية –نافــورة باختــي رساي-
أنــه « تأثــر بقصائــد الغــزل العربيــة والفارســية وباألســلوب
الرشقــي للشــعر الــذي ارتبــط يف تصــور األدبــاء الــروس بوفــرة
املجــازات واالســتعارات والتشــبيهات ،تلــك التــي اعتمــد
فيهــا بوشــكني عــى املفــردات املقتبســة مــن حيــاة الــرق،
كتاب المؤتمر ()1

والتــي متيــزت يف نفــس الوقــت بســمة الغرابــة والفخامــة
الرشقيــة التــي تحلــت بهــا أشــعار بوشــكني الرومانتيكيــة...
«.17
وخالصــة القــول حــول بوشــكني أن حضــور املوضــوع
العــريب لديــه كان يف إطــار عمليــة مثاقفــة موضوعيــة واعيــة
لنظريــة التطلــع نحــو اآلخــر ،فقــد تحــى هــذا املوضــوع
بالصدق يف تصوير الرشق العريب يف كل تنوع لخصوصية
الثقافــة العربيــة القوميــة ويف دقتهــا التاريخيــة ومتيزهــا
الحضاري العريب اإلسالمي ،..لقد متظهر البعد اإلنساين
العاملــي النبيــل بجــاء يف متخيــل الشــاعر وواقعــه معــا،
وأضحت كتاباته اإلبداعية تبرش بعامل تعيش فيه الشعوب
تكامــا فكريــا وحضاريــا ال فــوارق فيــه ،ولعــل هــذا مــا عجــل
باالســتقبال املتواصــل لكتاباتــه وتداولهــا عــر األجيــال بحثــا
عــن قواســم تثاقفيــة موحــدة......
إن الحديــث عــن أقطــاب تثبيــت فعــل املثاقفــة بــن
العــرب والغــرب ال ميكــن أن تغطيــه صفحــات هــذا العــرض
املوجــز ،ورغــم هــذا أجــد مــن الــروري التطــرق بإيجــاز إىل
األثــر اإلجــرايئ املبــارش أللــف ليلــة وليلــة كبعــد تثاقفــي يف
الروايــة الفرنســية وكأمنــوذج نختــم بــه دراســتنا.
 - 4الليايل وإعادة هيكلة بنية روايات الحب
واملغامرات الفرنسية

منذ أن ترجم الكاتب الفرنيس أنطوان جاالن* Antoine
 ،)-1715-1646( Gallandالليــايل ،ذاعــت يف أوروبــا
وترجمت عن جاالن مرارا طوال القرن الثامن عرش ،ونشأت
عــى قراءتهــا ومراجعتهــا أجيــال مــن الشــباب ،وتأثــر بهــا
كبــار الكتــاب الخياليــن أمثــال (دانيــال ديفــو* وجوناثــان
ســويفت* وإدغــار أالن بــو وهانــس كريســتيان اندرســون*
وقــد رفعهــا الناقــد ريشــتارد هــول إىل مكانــة األوديســة.
والجد يــر باالنتبــاه أن العد يــد مــن روا يــات الحــب
واملغامرات الفرنسية يف القرن الثامن عرش استلهمت من
الليايل العنرص الخارق أوما يصطلح عليه بـ :الفانتاستيك
أو العجائبية* الذي يبعث الخوف والرهبة .فلقد وظفت
الجنيات والسحرة واألرواح واألعامل الخارقة تلبية لرغبات
القارئ ،الذي أصبح ال يجد ضالته املنشودة إال يف قصة
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بطلهــا ،عاشــق ثــؤور ميلــك طاقيــة اإلخفــاء أوخاتــم ســليامن،
وتطيعه الجان بل تقدم له املســاعدات الرضورية بخضوع
تام..كام أن الليايل أعطت مفهوما جديدا للحب يكشف
عــن ذا تــه ،ويفــرض نفســه :ثــورة يف الحيــاة العاطفيــة.
ففــي أعــال الكاتــب واملرسحــي جــان راســن الفرنــي
 Jean Racine ،1699-1639كان الحــب ضعيفــا ،أمــا
يف الليــايل فانــه ينبــوع الشــهوات حيــث القانــون الطبيعــي
الــذي يعلــو عــى كل املحرمــات ،فينصــح الكائــن البــري
أن يغوص يف أعامق ذاته ،إنها تتحدث عن نريان العاطفة
وغليانها عن رشارات القلب الســاخنة ،عن هموم الحب،
وحكاياتهــا تســبح يف جــو مــن اللــذة الجســدية ،وغالبــا مــا
تكــون دراميــة وعــى الــدوام شــهوانية ..والحــب الــذي يتولــد
من جامل األجســاد املتألق ميتزج بعبادة الســعادة واللذة
التــي ال يعقبهــا نــدم.
وميكــن القــول أن روا يــات الحــب واملغا مــرات
الرومانســية ،قــد اقتبســت مــن الليــايل تقنياتهــا ومغامراتهــا
والصــور العديــدة التــي كشــفت عنهــا مــن حيــاة الــرق ال
ســيام القصــور والــراي ،والحريــم ،وســوق الرقيــق ،وبيــوت
البغــاء ،ومالمــح القوافــل يف األســواق ،وخــان التجــار..
إنهــا روايــات ح ّولــت الــرق إىل أرض للمغامــرات املغريــة
ووطــن للحــب واالنفعــاالت القويــة.. .أضــف إىل ذلــك
أصبحــت الجــان والعفاريــت تــؤدي وظائــف خطــرة يف
الرواية الفرنسية التي امتزجت فيها مشاهد الحب والغرام
بالعنــارص املدهشــة والغريبــة ،فهــي ال تقــوم مبســاعدة
األبطــال فحســب (تقودهــم إىل عشــيقاتهم أو إىل الكنــوز
املدفونــة يف باطــن األرض ورساديــب القصــور القدميــة)،
إمنا تحب وتعشق أيضا األمريات ،والجواري وتعمل كل ما
يف وسعها إلسعادهن ،وإرضاء طلباتهن ،وقد ال ترتدد يف
االنتقــام منهــن ...وأصبــح الــرق عاملــا جديــدا مــن األحــام
يحقــق الرغبــات الدفينــة.
ومل تتأثــر روايــات الحــب واملغامــرات يف هــذه الفــرة
مبوضو عــات الســحر والتنجيــم التــي أذاعتهــا الليــايل
فحســب ،و إمنــا تأثــرت أيضــا مبوضوعــات الرحــات التــي
اشــتهرت بهــا حكايــات شــهرزاد ،وحاولــت أن تســتغلها أميــا
اســتغالل .ويبــدو أن رحــات الســندباد البحــري مبــا فيهــا
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مــن صــور وأوصــاف ومغامــرات قــد أوحــت إىل الكثــر مــن
الروائيــن أن يؤلفــوا عــا كانــوا يتخيلــون مــن رحــات تجــري
أحداثهــا يف عــوامل خياليــة مليئــة باملخاطــر واألهــوال ،وكان
مــن نتائــج هــذا التأثــر أن انتــرت يف الروايــة الفرنســية
اللقطــات التــي متيــزت بهــا الليــايل عــن باقــي القصــص
الشــعبية العامليــة مثــل :الحيوانــات العجيبــة العمالقــة
(طــر الــرخ) وجبــال املغناطيــس وخــور الذهــب ،و الفضــة
والخيــول الطائــرة ،وأشــجار الجوهــر واللؤلــؤ ،وعبــدة النــار،
وبســاط الريــح والفانــوس الســحري ،إنهــا روايــات شــائقة
تلهــب الخيــال :أبطالهــا مغامــرون يعرضــون حياتهــم للخطــر،
من اجل استكشــاف الحقائق يعانون كام يعاين الســندباد
البحــري ويشــاركون قمــر الزمــان تقلبــات الدنيــا ،ويرحلــون
عــى البســاط املســحور ،وميتطــون طــر الــرخ أو الحصــان
الطائــر ،أمــا أمكنتهــا فجــزر خياليــة تــارة وكهــوف عجيبــة تــارة
أخــرى وعــوامل غريبــة تــارة ثالثــة.
خالصــة القــول أن روا يــات الحــب واملغا مــرات
الفرنســية يف القــرن الثامــن عــر ،اقتبســت مــن الليــايل
كل مــا يخدمهــا ،ويســهم يف منوهــا :اســتخدمت تقنياتهــا،
واستوحت منها عددا كبريا من الصور واملشاهد والنامذج
والرمــوز ،بــل حاكتهــا يف أســلوبها األســطوري والخــرايف،
وهــذا يعنــي أن الروائيــن الفرنســيني قــد استســلموا لفــن
الرسد القصيص الشهرزادي املتداخل ،هذا الفن املغري
الــذي أبقــى الســلطان شــهريار معقــود اللســان ،والــذي
توفــرت لهــم فيــه أصــداء لهمومهــم ورغباتهــم...
أصــل يف نهايــة هــذا العــرض إىل بعــض النتائــج التــي
أمكننــي اســتقراؤها ،وأهمهــا مــا يــي:
	•أن األدب وســيلة إجرائية أساســية ضمن حركية تفعيل
حــوار الحضارات
	•متثــل املثاقفــة الوجــه املــرق ضمــن هــذا الحــوار،
بعيــدا عــن طقــوس التعــايل والنظــرات الدونيــة بــن
الشــعوب
	•متظهــرت الحضــارة العربيــة اإلســامية متظهــرا إيجابيــا
يف الوسط الفكري الغريب ،واستحوذت عىل اهتامم
أعــام الفكــر واألدب األوروبيــن
	•مثلــت وســائط التثاقــف ،اآلليــة التطبيقيــة املثــي يف

نقــل اآلداب واملعــارف وتداولهــا ،وتفعيــل مكنوناتهــا،
ورصــد األبعــاد اإلنســانية فيهــا
	•نقلــت قصــص ألــف ليلــة وليلــة الرسديــة األوروبيــة إىل
عــوامل حســية وإيروســية أعــادت خاللهــا تشــيكل البنــي
الحكائيــة يف األدبيــة الغربيــة
	•انبهــر املتخيــل اإلبداعــي األورويب باملتخيــل اإلبداعــي
العــريب بــكل روافــده ،واســتطاع أن يتامثــل مــع بعــض
الجوانــب املرشقــة واملؤثــرة منــه

	•تغــرت الصــورة النمطيــة – ولــو طبقيــا -للعــريب يف
منظــور بعــض مــن نخبــة األنتليجانســيا األوروربيــة
يف القــرن الثامــن عــر والقــرن التاســع عــر ،أمثــال
غوتــه وهوغــو ،وبوشــكني ،وإدغــار آالن بــو ،وأنطــوان
جاالن ،وراســن ،وغريهم ،حيث أضحت صورة اآلخر
العــريب تســتمد مــن العنــارص اإليجابيــة املتض ّمنــة يف
الحضــارة العربيــة اإلســامية ،و ليــس مــن أحــكام بعــض
املســترشقني االنطباعيــن الحاقديــن....
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* فيكتــور هوغــو ( 26فربايــر 1802م  22-مايــو  )1885هــو
أديــب وشــاعر ورســام فرنــي ،مــن أبــرز أدبــاء فرنســا يف الحقبــة
الرومانسية .اشتهر بسبب أعامله الروائية ،وترجمت أعامله إىل
كثري من اللغات املنطوقة .ولد يف بيسانسون يف إقليم دوبس
رشقي فرنسا ،عاش منفيا خمسة عرش عاماً خالل حكم نابليون
كتاب المؤتمر ()1

الثالث ،وتحديدا من عام  1855حتى عام  .1870أسس جمعية
األدبــاء والفنانــن العامليــة وأصبــح رئيس ـاً فخري ـاُ عــام  1878م.
تــويف يف باريــس يف  22مايــو  1885م.
أشــهر أعاملــه أحــدب نوتــردام ،البوســاء ،رجــل نبيــل ،عــال البحــر،
آخــر يــوم يف حيــاة رجــل محكــوم عليــه باالعــدام.
را جــع املوســوعة الحــرة ويكيبيد يــا ،عــى موقــعhttp:// :
/ ar.wikip edia.org

 12ينظــر عبــد املطلــب صالــح :موضوعــات عربيــة ىف ضــوء األدب
املقارن ،دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد ،سلسلة «املكتبة
الصغــرة» -العــدد 1977 /288م ،ص  27ومــا بعدهــا.
* بيري كازميرسيك 1780 :ـ 1865م) مسترشق بولوين .استوطن
فرنســة ،ونرش فيها معجمه كتاب اللغتني العربية والفرنســية يف
أربعــة أجــزاء.

عبد املطلب صالح :موضوعات عربية ىف ضوء األدب املقارن،
ص 60-52

* ألكسندر بوشكني أمري شعراء روسيا ،ولد يف موسكو يف 26
مايــو عــام 1799م .نشــأ يف أرسة مــن النبــاء كانــت تعيــش حيــاة
الــرف .كان والــده شــاع ًرا بــارزًا فســاهم ذلــك عــى إمنــاء موهبتــه
الشــعرية .مــن مؤلفاتــه:

«زنجــي بطــرس األكــر»- .قصيــدة « 1820روســان ولودميــا».
»أ ســر القفقــاس» ( ،)1822و»نا فــورة باختــي رساي»( ،)1823و»الغجــر» (»)1824بوريــس غدونــوف»1828- .
قصيد تــه الوطنيــة امللحميــة «بولتا فــا» -قصيــدة «الفــارس
النحايس» ( 1830- .)1833روايته الشعرية «يفغيني أونيغني»
 «الرتاجيديــات الصغــرة» ودرامــا اســطورية «عروســة املــاء»،وقصيــدة «بيــت يف كولومنــا»« ،قصــص بيلكــن»»- .ملكــة
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البســتوين» عــام »- 1833دوبروفســي» عــام »- 1841ابنــة
اآلمــر» ( .)1836راجــع املوســوعة الحــرة ويكيبيديــا ،عــى موقــع:
/ http://ar.wikipedia.org
* لالستفاضة أكرث ينظر :مكارم الغمرى:مؤثرات عربية وإسالمية
يف األدب الرويس ،سلسلة «عامل املعرفة» العدد  ،155نوفمرب
1991م ،ص 82-76

 14عدنــان جامــوس ،الرتجمــة وحــوار الحضــارات ،جريــدة األســبوع
األديب ،الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق العدد 1006
بتاريــخ .2006/5/13
 15بوشــكني .آ.س املؤلفــات الكاملــة يف ســتة أجــزاء ،موســكو،
( 1950باللغــة الروســية). الجــزء  ،2ترجمــة القصائــد إىل العربيــة
نــزار ســامي الحمــدون ،باحــث و أكادميــي عراقــي.
 16املرجع نفسه

 17مــكارم الغمرى:مؤثــرات عربيــة وإســامية يف األدب الــرويس ،ص
137
* أنطوان جاالن  ،,)1715-1646( Antoine Gallandرحالة
ومفكــر ومــؤرخ فرنــي ،أول مــن ترجــم الليــايل إىل الفرنســية
للتوسع راجع موقع املوسوعةhttp://fr.wikipedia.org/ :
wiki/Antoine_Galland

* دانييــل ديفــو ( )1731 - 1660ولــد يف لنــدن وهــو كاتــب
بريطــاين ،أصــدر أول رواياتــه عــام  1719وهــي حيــاة ومغامــرات
روبنســون كروزو الغريبة املدهشــة .وتبع هذا الكتاب كتب أخرى
مبــا فيهــا قبطــان ســنجلتون ومــول فالنــدرز .للتوســع راجــع موقــع
/http://ar.wikipedia.org/wikiدانييل_ديفــو
املوســوعة

* جونا ثــان ســويفت ( )1745-1667هــو أد يــب وســيايس
إنكليزي-إرلندي عاش بني القرنني ال 17وال 18للميالد واشتهر
مبؤلفا تــه الســاتريية (الســخرية) املنتقــدة لعيــوب املجتمــع
الربيطــاين يف أيامــه والســلطة اإلنكليزيــة يف إرلندا.أهــم مؤلفاتــه
وأشهرها هي «رحالت جلفر» (أو «رحالت غوليفر») الذي نرشه
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يف  1726والتــي تضــم أربعــة كتــب تصــف أربــع رحــات خياليــة
إىل بلــدان نائيــة غريبــة متثــل كل واحــدة منهــا حيثيــة للمجتمــع
الربيطــاين.
للتوسع راجع موقع املوسوعة http://ar.wikipedia.org/
/wikiجوناثان_ ســويفت

* هانس كريستيان أندرسون :روايئ و قاص دمنريك ولد عام يف
 2نيســان (أبريــل)  1805يف اودنــزي يف جزيــرة فنــن ألب حـذّاء.
كان حلمــه املــرح والوقــوف إىل جانــب املمثلــن املعروفــن
أو غنــاء األوبــرا أو كتابــة املــرح والروايــة التــي كانــت مــن طموحــه
ايض ـاً .اشــتهر بالبــادة أول أمــرة والقــى التــرد والجــوع عندمــا
توجــه إىل كوبنهاغــن ،وجــد عطف ـاً وصداقــة مــن املوســيقيني

كريســتوف وايــزه وســيبوين ورعايــة مل تطــل مــن الشــاعر فريدريــك
هــوغ غولدنــرغ .غــادر املــرح إىل روايــة القصــص التــي تعلمهــا
مــن أمــه الراويــة البارعــة ،والغســالة األميــة ،التــي كانــت تــرد عليــه
من بنات خيالها البكر املرتع بالخرافات واألحالم األوىل ،قصصا
توســع قبــل النــوم الغرفــة الضيقــة حيــث يعيــش فيهــا مــع أهلــه.
ز ّوده شكســبري الــذي كان يســتعري كتبــه اســتعارة بفهــم للنفــس
البرشيــة ،وأضفــى امللحميــة عــى قصصــه بأبطالهــا الرتاجيديــن
مــن ملــوك منكوبــن أو فقــراء معدمــن .نظــم اندرســون شــعرا ً مل
يســرع اهتــام مدرســيه يف املدرســة االجروميــة ،عــى العكــس
مــن غولدنــرغ الــذي كان يســتبرش مبوهبتــه.
* أدب الفانتاستيك أو األدب الغرائبي هو أدب (رواية) تتجاوز
الواقــع واملنطــق إىل الالواقــع والالعقــل عــر خاصيتــي التعجيــب
والتغريــب .وصــارت هاتــان الخاصيتــان مــن تجليــات التحديــث
يف الروايــة الغربيــة والعربيــة و مــن مظاهــر اإلبــداع الفنــي الــروايئ
والقصــي ،بعــد أن انتقــل العــامل مــن العقــل إىل الالعقــل مــع
مجموعــة مــن الفلســفات التــي بــدأت تشــكك يف اللوغــوس
اليونــاين واملنطــق الغــريب ،وتعوضهــا مبنــازع الــذات والــروح
والتصــوف واإلرشاق الدينــي والتحــرر مــن االســتالب الرقمــي
والتقنــي الرأســايل واالشــرايك عــى حــد ســواء.

معامل التالقي بني ابن جني واالتجاهات اللغوية الحديثة
دراسة يف توظيف السياق يف الدرس اللغوي العريب القديم
د .الصادق محمد آدم سليامن

جامعة النيل األزرق – كلية الرتبية -قسم اللغة العربية.
sadig777@yahoo.com

ملخص
الهدف من هذه الدراسة هو تبيني وتوضيح معامل التالقي بني ابن جني واالتجاهات اللغوية الحديثة وهي دراسة
يف توظيف الســياق يف الدرس اللغوي العريب القديم ،حيث رأي الباحث من خالل اطالئه عىل مصنفات هذا
العــامل نوعــا مــن التقــارب بينــه وبــن االتجاهــات الحديثــة التــي تعاملــت مــع النــص اللغــوي ،حيــث اتفــق االثنــان يف
فهمهم للنص عىل رضورة مراعاة الســياق بأنواعه املختلفة.
وتكمــن أهميــة الدراســة يف أنهــا تحــاول إيجــاد نقــاط التالقــي بــن االتجاهــات الحديثــة واالتجاهــات القدميــة يف
الــدرس العــريب مــن خــال تعامــل هــذا العــامل الجليــل ابــن جنــي مــع النــص لفهمــه واســتخراج مكنونــه .وبإتبــاع املنهــج
ـت الدراســة إىل مبتغاهــا وهــو أن ابــن جنــي يعتــر رائــدا يف دراســة اللغــة عــى أســاس
الوصفــي والتحليــي وصلـ ْ
املنهــج الســياقي وأنــه أول املســاهمني يف تأســيس نظريــة الســياق التــي يتباهــى بهــا اآلن علــاء الغــرب.

Summary of the study
The aim of this study was to identify and clarify the parameters of convergence between
the Ibn Giny and trends modern linguistic a study in the recruitment context in the
lesson linguistic old Arab, where the view finder through Atalaúh works, this world
is a kind of rapprochement between him and the modern trends that dealt with the
text language, where the two agreed in their understanding of the text on the necessity
of taking into account the context of various types.
The importance of this study lies in that they are trying to find points of convergence
between recent trends and trends in the old lesson of the Arab world through this deal
Galilee Ibn Giny with text to understand and extract hidden. And by following the
descriptive and analytical study reached its goal which is that I’m taking is considered
a pioneer in the study of language based on the contextual approach and it was the
first contributor to the establishment of the theory of the context in which it now
boasts of Western scientists.

كتاب المؤتمر ()1
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املقدمة:

الحمد لله والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني
ســيدنا ونبينــا محمــد عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم...
وبعد:
مل يقتــر ابــن جنــي يف عملــه عــي النظــر يف بنيــة
النــص اللغــوي ،كــا لــو كان شــكالً منعــزالً عــن العوامــل
الخارجيــة التــي تلفــه وتحيــط بــه ،كــا يفصــل البنيويــون أو
الشــكالنيون أو التحويليــون ،مــن الدارســن يف العــر
الحديــث ،وإمنــا أخــذ مادتــه اللغويــة – عــي مــا يبــدو – مــن
معالجته لها ،عيل أنها رضب من النشــاط اإلنســاين الذي
يتفاعــل مــع محيطــه وظروفــه ،والــذي قــد تتغــر صــوره بتغــر
هــذا املحيــط وتلــك الظــروف كــا فطــن إيل أ ّن الــكالم لــه
وظيفــة ومعنــي ،يف عمليــة التواصــل االجتامعــي ،وأ ّن هــذه
الوظيفــة ،وذلــك املعنــي لهــا ارتبــاط وثيــق بســياق الحــال
أو املقــام ومــا فيــه مــن شــخوص وأحــداث.
فســلك هــذا العــامل التحليــل والتقعيــد إلبــراز داللــة
النــص ،مســلك اللغو يــن االجتامعيــن ،ليكشــف عــن
الحقائق اللغوية يف إطار املجتمع وما ينتظمه من ثقافات
وأمناط سلوك ،وفقاً للبيئة الخاصة أو الحرفة أو الصنعة،
أو املوقــع االجتامعــي ،وذلــك املســلك هــو مــا يعــرف اآلن
بالبحــث امليــداين(.)1
وقــد اعتمد نــا يف طريقتــه ومنهجيتــه يف معالجتــه
لنصــوص اللغــة عــى محــاور أربعــة هــي:
املحور األول :السياق يف الدرس الصويت.
املحور الثاين :السياق يف الدرس الرصيف.
املحور الثالث :السياق يف الدرس النحوي.
املحور الرابع :السياق الحايل أو املقامي.

املحور األول
السياق الصويت عند ابن جني
تعريف السياق الصويت
الســياق الصــويت هــو ســبك األصــوات بعضهــا إىل
بعــض يف تأليــف دقيــق ،فتجــري يف سالســة وعزوبــة
كالجداول ،ال تعرث وال كلفة وال حوش يف اللفظ وال زيادة،
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وال فضــول(.)2
وقد الحظ اللغويون منذ القدم عند النظر يف تأليف
الكلمــة العربيــة ،أنــه إذا أريــد لهــا أن تكــون فصيحــة مقبولــة،
يجب أن تسري يف سياق صويت معني ،وقد اهتم العلامء
مبباحث السياق كاهتاممهم مبباحث اللفظ .ومن خالل
تتبعهــم للســياق الصــويت وإفادتهــم منــه ،وجدناهــم ينظــرون
إليه من خالل مســتويني هام :مســتوى املفردة؛ ومســتوى
الرتكيــب .ولعــل أهــم طــرح يف ذلــك مــا بثــه ابــن جنــي يف
كتابه «رس صناعة اإلعراب» إذ تناوله بنوع من التأسيس(.)3
فالســياق هو الفيصل يف وصف اللفظة بالســهولة أو
الصعوبة ،بالخفة أو الثقل ،وليس املخرج النطقي أو كمية
األصــوات املشــكلة للبنيــة .يقــول العلــوي ...« :االســتكراه
إمنــا يعــرض مــن أجــل التأليــف ملــا يحصــل بســببه مــن التنافر
والثقــل ،وألجــل هــذا كانــت العنايــة يف أحــكام الرتكيــب
والتأليــف ،ألنــه رمبــا حصــل عــى وجــه يفيــد ثقـاً وتعــرا ً يف
اللســان فيكــون قبيح ـاً ،فــإذا ً العنايــة كلهــا يف الرتكيــب(،)4
أي يف الســياق.
واملقصــود بالســياق الصــويت التحــوالت التــي تطــرأ
عــى الصــوت اللغــوي فتفقــده بعــض خصائصــه ،أو تكســبه
خصائــص أخــرى .وقــد ذهــب بعــض العلــاء إىل أ ّن هــذه
التغيــرات تتــم مبقتــى قانــون الصــوت األظهــر ،وهو الذي
يكــون فيــه قــد ٌر مــن الخصائــص التــي تجعلــه أقــوى مــن غــره
مــن األصــوات ،فعنــد مجــاورة األضعــف لألقــوى يخــر
األضعــف بعــض خصائصــه ،وقــد يختفــي اختفــا ًء كام ـاً،
ليظهر الصوت األقوى بدالً منه ،وقد يحدث العكس فقد
يؤثر الصوت األضعف يف األقوى ،وقد يتطور الصوت من
الضعــف إىل القــوة ،ومــن الســهولة إىل الصعوبــة ،وهــذه
الظاهــرة ميكــن إثباتهــا يف كثــر مــن اللغــات(.)5
ولتجاور الحروف يف اللغة مظهران يدعو كل منهام إىل
االنســجام الصويت ،أحدهام يســمى املامثلة واآلخر يســمى
املخالفة ،فإذا تواءمت األصوات املتجاورة مخرجاً وصفة،
ســهل نطقهــا وتحققــت السالســة واالنســجام ،فــا يتنــاول
التغيــر شــيئا منهــا ،أ ّمــا إذا كانــت متنافــرة يف ذلــك ،فــإ ّن
جهــاز النطــق يتعــر يف التفــوه بهــا ،وهنــا يلــزم نــوع مــن التغيــر
يف بعض تلك األصوات ليمكن النطق دون معاناة أو نفور.

دقلا يبرعلا يوغللا سردلا يف قايسلا فيظوت يف ةسارد ةثيدحلا ةيوغللا تاهاجتالاو ينج نبا نيب يقالتلا ملاعم 

فإذا كان النطق باملتجاورين أمرا ً صعباً يستلزم جهدا ً
كبريا ً ،لجأ صاحب اللغة إىل الطريقة املؤدية إىل السهولة
بتغيــر أحدهــا حتــى ينســجم مــع صاحبــه صوتيـاً ،ويســمى
ذلك باملامثلة وهذه ظاهرة شائعة يف كل اللغات بصفة
عامة غري أ ّن اللغات تختلف يف نسبة التأثر ونوعه(.)6
ويف الوقــت الــذي تدعــو فيــه أحــوال لغويــة ســياقية
معينــة األصــوات املتخالفــة إىل التامثــل ليتحقــق االنســجام
الصــويت بينهــا ،تد عــو أحــوال لغو يــة أخــرى األصــوات
املتامثلــة إىل التخالــف ليتحقــق االنســجام الصــويت أيضـاً.
فكام أ ّن املامثلة هي تقريب صوت من صوت ،فاملخالفة
هــي تحويــل أحــد املتامثلــن إىل صــوت آخــر منع ـاً للثقــل
وتحقيق ـاً لالنســجام(.)7
ويقــول علــاء اللغــة املحدثــون :إ ّن املامثلــة تقلــل مــن
الخالفــات بــن الفونيــات ذلــك التفريــق الــذي ال غنــى
عنــه للتفاهــم ،ولــذا فــإ ّن عامــل املؤآلفــة يســتخدم إلعــادة
الخالفــات التــي ال غنــى عنهــا وإلبــراز الفونيــات يف صــورة
أكــر اســتقاللية( .)8وظاهــرة املخالفــة موجــودة يف كل
اللغــات ،وقــد شــاعت يف كثــر مــن اللغــات الســامية(،)9
وقــد الحظهــا القدمــاء يف العربيــة ،وأشــار إليهــا ســيبويه يف
بــاب» مــا شــذ فأبــدل مــكان الــام يــا ًء كراهيــة التضعيــف»
ومثّل لها بقولهم «ترسيت ،تظنيت ،تقصيت» وأصلها»:
تــررت وتظننــت ،وتقصصــت»(.)10
ونبّــه ابــن جنــي أيض ـاً عــى اســتثقالهم املِثْلَــن حتــى
قلبــوا أحدهــا يف نحــو :أمليــت وأصلهــا أمللــت(.)11
فعــي دارس اللغــة  -إذا ً  -أن ينظــر إيل األصــوات يف
جميع سياقاتها النطقية ،وذلك أل ّن الصفات والخصائص
الصوتيــة معرضــة يف الــكالم املنطــوق للتغيــر بدرجــات
متفاوتــة بتأثــر املجــاورة .فنحــن حــن نصــف صوت ـاً معين ـاً
بأنــه مجهــور فــإ ّن ذلــك مبنــي عــي مالحظــة أحــوال ذلــك
الصــوت الغالبــة ،وإالّ فمــن املحتمــل أن يــأيت يف بعــض
املواقع يف السلسلة الكالمية املنطوقة مهموساً ،وكذلك
حني نصف صوتاً بأنّه مرقق فإ ّن ذلك ال يعني أنّه ال يلحقه
التفخيــم مطلق ـاً .لذلــك يجــب أن ننظــر إيل األصــوات يف
ســياقها لتقعيــد الظواهــر الصوتيــة الناشــئة عــن الرتكيــب
وبيــان التأثــر والتأثــر بــن األصــوات عندمــا تكــون يف ســياق،
كتاب المؤتمر ()1

أي يف كالم متصــل.
دراسة السياق الصويت عند ابن جني

مل تغــب ظا هــرة الســياق الصــويت عنــد علــاء العربيــة
القدمــاء يف متونهــم ،فقــد تصــدى لهــا طائفــة منهــم ،ولعــل
أهــم طــرح يف ذلــك مــا بثّــه ابــن جنــي يف كتابــه رس صناعــة
اإلعراب إذ تناوله بنحو من التأسيس واضعاً له مصطلحات
عدة منها :الرتكب واملجاورة ،والتأليف واالجتامع ،واملزج
؛ فتطــرق إىل الســياق الصــويت مــن زاويــة الخفــة والثقــل
مســتندا ً عــى ترتيــب ســياق البنيــة ونوعيــة أصــوات تلــك
البنيــة ،و َمثّــل لذلــك بكلمــة (مســترشزات)( )12وأ ّن ثقــل
أبنيتهــا ال يعــود إىل عــدد أصــوات البنيــة ،بــل إىل نوعيــة
األصــوات وترتيبهــا داخــل الســياق ،فلــو اســتبدلنا بهــذا
الصــوغ صوغ ـاً آخــر مشــكالً مــن أصــوات مختلفــة وبرتتيــب
ســياقي مختلــف ،النتفــى حكــم الثقــل وحــل محلــه الخفــة
كقولنــا «مســتنكرات» و»مســتنفرات»(.)13
وكان ابــن جنــي قــد اســتخدم مصطلــح اإلدغــام األصغــر
ويريــد بــه « تقريــب الحــرف مــن الحــرف وإدنــاؤه منــه؛ وقــد
ـقت»،
مثــل لــه بتقريــب الســن مــن الصــاد يف نحــو «سـ ُ
وبتقر يــب الصــاد مــن ا لــزاي؛ يف نحــو «مصــدر» .كــا
اســتخدم ابــن جنــي مصطلــح اإلدغــام األكــر ،وهــو يريــد بــه
ما سامه علامء التجويد باإلدغام الصغري الذي يقلب فيه
الحرف األول إىل مثل الحرف الذي يليه ويدغم فيه».)14(.
وهــذا الســتخدام لهــذه املصطلحــات خــاص بابــن
جنــي ،ومل نجــد لــه صــدى عــن علــاء العربيــة وال علــاء
التجو يــد.

مجاالت توظيف السياق الصويت عند ابن جني
توظيفه يف ظاهرة اإلدغام:
اإلدغــام لغــة هــو إدخــال اللجــام يف أفــواه الــدواب
واصطالح ـاً « :أن تصــل حرف ـاً ســاكناً بحــرف مثلــه متحــرك
مــن غــر أن تفصــل بينهــا بحركــة أو وقــف ،فيصــران
لشــدة اتصالهــا كحــرف وا حــد يرتفــع اللســان عنهــا
رفعــة واحــدة شــديدة فيصــر األول كاملســتهلك ال عــى
حقيقــة التداخــل»( ،)16وهــو رضب مــن املامثلــة وتخفيــف
()15
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للجهــد العضــي الــذي يبذلــه املتكلــم ،ألنــه « تقريــب
الحــرف مــن الحــرف وإدنــاؤه منــه»( »)17كراهــة اجتــاع مثلــن
متحركــن» (.)18
فاإلد غــام ظا هــرة موقعيــة ســياقية ،ترتبــط مبوا قــع
محــددة يلتقــي يف كل منهــا صوتــان ،الســابق منهــا ســاكن
والتايل متحرك ،فإذا تحققت صفات خاصة يف الصوتني
جميع ـاً تحققــت بذلــك ظاهــرة اإلدغــام( .)19ومعناهــا أنــك
تنطق بحرفني من مخرج واحد دفعة واحدة بحيث يصريان
حرف ـاً واحــدا ً مشــددا ً ،وإدغــام األصــوات بشــتى صورهــا
وســيلة مــن وســائل تيســر النطــق واالقتصــاد يف الجهــد
العضــي.
ولقــد اهتــم القدمــاء بهــذه الظاهــرة وجعلهــا ســيبويه
منــاط درا ســته لألصــوات العربيــة كلهــا ( ،)20ووضــع لهــا
عل ـاً وأصــوالً ترجــع يف النهايــة إىل ظاهــرة كراهيــة التقــاء
األضــداد واألمثــال ،التــي تســيطر عــى ا لــذوق العــريب
والصــوغ الســياقي فقــال« :كلــا توالــت الحــركات أكــر كان
اإلدغــام أحســن»(.)21
ويعــد ا بــن جنــي أفضــل مــن درس هــذه الظا هــرة
الســياقية مــن اللغويــن القدمــاء وهــي عنــده « :تقريــب
صــوت مــن صــوت وإدنــاؤه منــه»(.)22
توظيفه يف ظاهرة التنغيم:
التنغيــم :تتابعــات مطــردة مــن مختلــف أنــواع الدرجــات
الصوتيــة عــى جملــة كاملــة ،أو أ جــزاء متتابعــة ،وهــو
وصــف للجمــل وأجــزاء الجمــل وليــس للكلــات املختلفــة
املنعزلــة(.)23
جــاء يف كتــاب الخصائــص البــن جنــي مــا يشــر إىل
التفاتتــه إىل التنغيــم يف قولــه »:وذلــك أن تكــون يف مــدح
إنســان أو الثنــاء عليــه ،فتقــول :كان واللــه رجــا .فتزيــد يف
قــوة اللفــظ ،وتتمكــن مــن متطيــط الــام ،وإطالــة الصــوت بهــا
أي :رج ـاً فاض ـاً أو شــجاعاً أو كرمي ـاً ونحــو ذلــك(.)24
ومــن الغريــب أال تلقــى هــذه الظاهــرة مــن الدراســة
اهتامماً عند القدماء ،مع وجودها يف االستعامل اللغوي
يف النــر والشــعر ،حتــى يف القــرآن الكريــم يف مواضــع عــدة
منهــا قولــه تعــاىلَ ﴿ :وتِلْـ َ
ل﴾( ،)25والتقدير
ـك نِ ْع َمـ ٌة تَ ُ ُّن َهــا َع َ َّ
()26
ى؟ ،بحــذف الهمــزة ؛ وهــو قــول األخفــش .
أمتنهــا ع ـ ّ
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وكذلــك قولــه تعــاىل ﴿ :فَلَـ َّـا َج ـ َّن َعلَ ْي ـ ِه اللَّ ْيـ ُـل َرأَى كَ ْوكَ ًبــا
قَـ َ
ب﴾( ،)27والتقديــر أهــذا ريب؟( )28وقولــه تعــاىل:
ـال َهـذَا َر ِّ
﴿يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن َآ َم ُنوا َل تَتَّ ِخذُوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوكُ ْم أَ ْولِيَا َء تُلْقُو َن
إِلَيْ ِهـ ْم بِالْ َمـ َو َّد ِة﴾( ،)29والتقديــر :أتُلْ ُقــونَ؟ ،اســتفهام إنكاري،
حيــث حذفــت الهمــزة واكتفـ َـي بالتنغيــم إلظهــار االســتفهام.
وقد ورد التنغيم يف الشعر أيضاً ،فقد ذكر ابن هشام
بيتني لعمر بن ربيعة هام:
فوا لله ما أدري وإن كنت دارياً
بسبع رمني الجمر أم بثامن
أراد أبسبع ،وبيته اآلخر:
ثم قالوا تحبها قلت بهرا ً
عدد الرمل والحىص والرتاب
قيل :أراد أتحبها ؟ وقيل إنه خرب ،أي :أنت تحبها( .)30وأورد
بيتني آخرين أحدهام للكميت وهو:
طربت وما شوقاً إىل البيض أطرب
وال لعباً مني وذو الشيب يلعب
أراد :أذو الشيب .والبيت اآلخر للمتنبئ وهو:
أحيا وأيرس ما القيت ما قتال
والبني جار عىل ضعفي وما عدال
مشــرا إىل معنــى االســتفهام يف جملــة «أحيا».والتقديــر:
أأحيــا؟
وهــذه األمثلــة القرآنيــة والشــعرية تؤكــد وجــود التنغيــم
يف االســتعامل اللغــوي األديب ،وهــو يحمــل وظيفــة دالليــة،
كــا يتضــح مــن األمثلــة الســابقة.
واللغــة العربيــة مــن اللغــات التــي توظــف التنغيــم
يف التعبــر عــن الحــاالت النفســية ،كالرضــا والغضــب،
والتعجــب واالســتنكار ،واالحــرام ،كــا توظفــه يف التعبــر
عن بعض املعاين العامة النحوية ،كاالستفهام والتعجب
والنفي واإلثبات ،فلكل من هذه املعاين تنغيمه الخاص،
لــذا ينظــر املــرء بــيء مــن الشــك إىل قصــة أيب األســود
الــدؤيل مــع ابنتــه التــي قالــت متعجبــة :مــا أحسـ ُن الســا ِء

دقلا يبرعلا يوغللا سردلا يف قايسلا فيظوت يف ةسارد ةثيدحلا ةيوغللا تاهاجتالاو ينج نبا نيب يقالتلا ملاعم 

« بضــم نــون أحســن ،وكــر همــزة الســاء» فقــال مجيب ـاً:
نجومهــا ،ظنـاً منــه أنهــا تســتفهم ،ألن الضبــط اإلعــرايب يشــر
إىل االســتفهام( .)31ويُــروى أنهــا أفادتــه بأنهــا متعجبــة ،فقــال
لهــا :قــويل مــا أحس ـ َن الســا َء ،بالفتــح .والــذي مييــل إليــه
الباحــث أن دور القرينــة الصوتيــة املتمثلــة يف التنغيــم
يف التعبــر عــن التعجــب أو االســتفهام أبــرز وأهــم مــن دور
الحــركات اإلعرابيــة يف هــذا الســياق؛ لــذا ينظــر املــرء بــيء
مــن الشــك يف عــدم اهتــداء أيب األســود الــدؤيل إىل مــراد
ابنتــه ،مــا مل يكــن قــد تغافــل قاصــدا ً عــن مرادهــا الحقيقــي
ليبــن لهــا لحنهــا يف الحركــة اإلعرابيــة.
وتبــن داللــة الرتكيــب عــن طريــق أداء الرتكيــب صوتيـاً،
وتتابــع النغــات املوســيقية واإليقاعــات يف حــدث كالمــي
معــن ،وهــو اإلطــار الصــويت الــذي تــؤدى بــه الجملــة يف
الســياق أو األداء املوســيقي للــكالم ومســتواه مــن ناحيــة
االعتــدال واالرتفــاع واالنخفــاض أو التنــوع( )32ومثــال ذلــك
قــول الحــق تبــارك وتعــاىل﴿ :أَلَ ـ ْم أَ ْع َه ـ ْد إِلَ ْي ُك ـ ْم يَــا بَ ِنــي َآ َد َم
ن﴾()33؛ فهــذا لــوم
أَ ْن َل ت َ ْعبُـدُوا الشَّ ـيْطَا َن إِنَّـ ُه لَ ُكـ ْم َعـ ُد ٌّو ُم ِبـ ٌ
وتوبيــخ ،وإن أقــروا بقولهــم :نعــم وهــو املســتفاد مــن األداء
وســياق الحــال.
توظيفه يف ظاهرة النــرب:

عندمــا ميــارس املــرء لغتــه مييــل عــادة إىل الضغــط عــى
مقطــع خــاص مــن كل كلمــة ليجعلــه أوضــح يف الســمع مــن
املقاطــع األخــرى ،قــال ابــن األنبــاري »:النربعنــد العــرب
ارتفــاع الصــوت» ( )34فالنــر -إذا ً– نشــاط ذايت للمتكلــم
ينجــم عنــه نــوع مــن الــروز ألحــد األصــوات أو املقاطع قياسـاً
ملــا يحيــط بــه»(.)35
وقد درج اللغويون عىل تسمية هذه الظاهرة باالرتكاز
حين ـاً( ،)36وبالضغــط حين ـاً آخــر( )37وبالنــر أحيان ـاً كثــرة،
لــذا فقــط عرفــت اللغــة العربيــة ظاهــرة النــر ،وعــرت عنــه
مبســميات مختلفــة منهــا :الهمــز ،العلــو ،الرفــع ،مطــل
الحــركات ،االرتــكاز ،اإلشــباع ،املــد ،التضعيــف ،وكلهــا
تفــي إىل مســتوى داليل واحــد بوظائــف متباينــة تبع ـاً
للســياق ،وبــروز القيــم االســتداللية يف النــص(.)38
يقــول ابــن جنــي « :حــي الفــراء عنهــم :أكلــت لحــا
كتاب المؤتمر ()1

شاة أراد لحم شاة ،فمطل الفتحة ،فأنشأ ألفا( .)39فاملطل
عنــد ابــن جنــي فيــا ورد هــو زيــادة قــوة االرتــكاز ،باإلشــباع أو
التضعيــف.
وقــد ســاه املحدثــون بالنــر الســياقي ،كــا ســموه
بالنــر الــداليل ،ونــر الجملــة(.)40
ونظــام النــر يصــادف بعــض املشــكالت يف التطبيــق،
وتــأيت حلــول هــذه املشــكالت يف صــورة حــل صــويت
للمشــكلة ،هــو اختــاف يف البنيــة املقطعيــة بــن مــا قررتــه
القاعــدة ومــا تطلبــه ســياق الــكالم(.)41
وللنــر يف العربيــة وظيفــة تتمثــل بتحديــد معنــى عــام
يف الجملــة ،كالتوكيــد أو التقريــر ،وليــس لــه فيهــا دور يف
تحديــد املعنــى الــريف ،أو املعجمــي للكلمــة( .)42ومــا
قالــه ابــن ســيناء يف ذلــك « :إن النــرة قــد تجعــل الخــر
اســتفهاماً ،واالســتفهام تعجب ـاً ،وغــر ذلــك»( .)43وميكــن
إدراك ذلــك يف اآليــات القرآنيــة التاليــة:
﴿ذ ُْق إِن َ
ْت الْ َعزِي ُز الْ َكرِي ُم﴾( )44بالضغط عىل كلمة
َّك أَن َ
ـس َهـذَا بِالْ َحـ ِّـق﴾( )45بالنــر عــى
«ذق» وقولــه تعــاىل﴿ :أَلَيْـ َ
كلمــة «بالحــق» وقولــه تعــاىل﴿ :قُـ ْـل أَبِاللَّ ـ ِه َو َآيَاتِ ـ ِه َو َر ُســولِ ِه
كُ ْنتُـ ْم ت َْس ـتَ ْه ِزئُونَ﴾( )46بالضغــط عــى كلمــة « ت َْس ـتَ ْه ِزئُونَ» و
صاطَـ َ
قولــه تعــاىل﴿ :قَـ َ
ـك
ـال فَ ِبـ َـا أَ ْغ َويْتَ ِنــي َلَقْ ُع ـ َد َّن لَ ُه ـ ْم ِ َ
س ـتَ ِقي َم﴾( )47بالضغــط عــى كلمــة « َألقْ ُع ـ َد َّن « .ويف
الْ ُم ْ
()48
اختــاف العلــاء يف تفســر مقولــة « إن لنــا إلبــا «
ميكــن أن نصــف هــذه العبــارة بأنهــا مجــردة مــن املعطيــات
الســياقية ،ومــن الظواهــر الصوتيــة اإلضافيــة ،ومــن قرائــن
حالية أخرى ال تدل عىل تكثري ،وال عىل تقليل ،ولكنها إذا
وقعــت يف ســياق الفخــر مثـاً كأن يقــول أحدهــم مفتخــرا ً:
إن يل إلب ـاً ،بإضافــات نربيــة واضحــة عــى كلمــة «إبــا»
وبأســارير وجــه متهللــة ومنبســطة ،دل ذلــك كلــه أن هــذه
اإلبــل كثــرة.

توظيف السياق يف درس الداللة
الصوتية عند ابن جني

الدال لــة الصوتيــة هــي التــي تســتمد مــن طبيعــة بعــض
األصــوات يف عبــارة مــا ،وقــد ســبق القدمــاء مــن املســلمني
إيل كشــف هــذه الداللــة( .)49وهــي إ ّمــا ذات داللــة وظيفيــة
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مطــردة ،أو داللــة صوتيــة غــر مطــردة.
والداللــة الصوتيــة نجدهــا عنــد ابــن جنــي تحــت اســم
الداللة اللفظية ،حيث يقول « :اعلم أ ّن كل واحد من هذه
الدالئــل معتمــد مراعــي مؤثــر ،إال أن ّهــا يف القــوة والضعــف
عــي ثالثــة مراتــب :فأقواهــن الداللــة اللفظيــة ،ثــم تليهــا
الصناعيــة ،ثــم تليهــا املعنويــة»( .)50أي :أ ّن كل داللــة لهــا
دورهــا يف أداء املعنــي؛ لذلــك نعتــد بــكل داللــة ونراعيهــا
عند اســتخالص املعني الداليل ،وال ميكن االســتغناء عن
أي مســتوي مــن هــذه املســتويات الثالثــة.
ثم يتابع قائال « :أال تري إيل «قام» وداللة لفظه عيل
مصدره»( .)51أي :أ ّن قام بحروفها أو وحداتها الصوتية تدل
عيل القيام ،مبعني أنّنا وقفنا عيل الحدث من خالل لفظ
الفعــل ،وهكــذا كل فعــل بأصواتــه يــؤدي معنــي الحــدث« ،
فالــرب والقتــل نفــس اللفــظ يفيــد الحــدث فيهــا»(.)52
أي :أ ّن كل واحــد منهــا يــدل عــي حــدث مغايــر لآلخــر تبعــا
الختالف لفظيهام ،أي :أصواتهام.
وهنــاك داللــة صوتيــة أخــري مطــردة ،تعتمــد عــي مــا
يســمي يف التحليــل الفونيمــي ،بالفونيــات غــر الرتكيبــة
« ،« phonemes suprasegmentalأو مــا يســمي»
 ،»prosodiesأو الظوا هــر التطريز يــة ،وهــي املالمــح
الصوتيــة التــي تصاحــب الكلــات املتصلــة ،أو الجمــل
فتــؤدي وظيفــة دالليــة ،وأهــم هــذه املالمــح الدالليــة :النــر
« ،« stressوالتنغيــم» .« intonationوهــا قرينتــان
صوتيتــان تســتفادان مــن دراســة اللغــة املنطوقــة ،والعــرب
القدمــاء كانــت بحوثهــم حــول نصــوص لغويــة مكتوبــة –
غالب ـاً – ومــع ذلــك فقــد أدركــوا تينكــم الظاهرتــن ،ولكنهــم
مل يذكــروا مصطلحيهــا رصاحــة ،بــل قالــوا مث ـاً« :ال يجــوز
حــذف همــزة االســتفهام إال إذا فُهــم املعنــي ودل عليــه
دليــل»( .)53فقولهــم هــذا يؤكــد التفاتهــم إيل الســياق،
أي :القرائــن اللفظيــة .،ومبــا أ ّن الــراث العــريب وصــل إىل
اللغويــن مكتوبـاً ،وهــو فاقــد لعنــري النــر والتنغيــم إال أ ّن
ســياق العبارة ال بد أنّه قد رد كثريا ً من الجوانب املفقودة
يف النــص ،مثــل قــول الكميــت(:)54
طربــت ومــا شــوقاً إيل البيــض أطــرب وال لعب ـاً منــي،
وذو الشــيب يلعــب
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فقد فهم اللغويون االستفهام ،بال وجود قرينة ملفوظة
دالــة عليــه يف البيــت الســابق ،عــي الرغــم مــن أنهــم بحثــوه
مكتوب ـاً ال منطوق ـاً مســموعاً ،وهــذا يــدل عــي إحساســهم
املرهــف .كــا أنّهــم لــو مل يحملــوه عــي االســتفهام ،لوقعــوا
يف تناقــض يف املعنــي ،أل ّن املــراد ال يحتمــل غــر ذلــك،
وهــذا بُعــد آخــر دل عليــه الســياق اللغــوي.

املحور الثاين
السياق يف الدرس الرصيف عند ابن جني

الالصقــة أو املورفيــم ( :morpheme )55هــو األســاس
الــذي يقــوم عليــه علــم الــرف ،وهــو أصغــر وحــدة رصفيــة
ذات معنــي تــؤدي وظيفــة عــي مســتوي الرتكيــب(.)56
إ ّن معني الالصقة أو املورفيم – إذا ً – هو القيمة التي
تكــون لــه يف الســياق املســتعمل فيــه ،واالرتبــاط مبــا حولــه،
إنّه الوظيفة الذي يؤديها.
وقد الحظ ابن جني( )57أ ّن يف كثري من الصيغ الرصفية
فروقـاً يف الداللــة يف حالــة زيــادة مورفيــم يف أول الصيغــة،
أو يف وســطها ،أو عــي الجــذر األصــي .فالــوزن الــريف
«فَ َع َل» يف حالة إضافة مورفيم الهمزة يف أوله ،فإنه ينقله
من فعل إرادي الزم إيل فعل غري إرادي متعدي .وإن زيد
مورفيم األلف عيل الصيغة نفسها ،فإنها تصبح «فاعال»،
ويف هــذا داللــة جديــدة اكســبها صــوت األلــف – الصائــت
الطويل – إيل الصيغة التي تدل عيل املشاركة يف الفعل
بــن اثنــن أو أكــر وليــس مــن فعــل واحــد.
أ ّما إذا زيد مورفيم آخر مقيد بداللة التضعيف»فَ ّعل»
فإنّــه يكســب الصيغــة الداللــة عــي التكثــر .ويف حالــة
إضافــة مورفيمــن مقيديــن «تَ َف ّعــل» فإنّهــا يحمــان داللــة
َكســب».
التكثــر املبالــغ فيــه «تَعلّــم ،ت ّ
هــذه املورفيــات متتــد يف مســاحة بنــاء العربيــة
الــريف ،وتتحــرك يف أدوار وظيفيــة متقنــة ،تجعــل مــن
العربيــة لغ ـ ًة رفيع ـ ًة عالي ـ ًة(.)58
وقــد اســتطاع ابــن جنــي أن يــدرك كثــرا ً مــن القيــم
الرصفيــة ذات الوظيفــة الدالليــة املطــردة ،التــي تن ـ ّم عــن
فهــم عميــق للتغــرات الرصفيــة التــي تتعــاور الكلمــة مــن

دقلا يبرعلا يوغللا سردلا يف قايسلا فيظوت يف ةسارد ةثيدحلا ةيوغللا تاهاجتالاو ينج نبا نيب يقالتلا ملاعم 

أجــل األغــراض الدالليــة .ومــن القيــم الرصفيــة التــي أدركهــا
ابــن جنــي مــا يســمي يف علــم اللغــة الحديــث باملورفيــم أو
دال النسبة» ،« morphemeوقد أدرك ابن جني القيمة
الدالليــة للمورفيــم قبــل أن يدركهــا علــم اللغــة الحديــث،
فمث ـاً :حــروف املضارعــة ،وإن كانــت تتســاوي يف إفــادة
الحال أو االستقبال للفعل الذي تزاد عليه ،فهي يف نظره
لها قيمة أخري ،أي :لها وظيفة داللية أخري ،وهي الداللة
عــي الفاعــل ،ف(ارضب) مث ـاً :تعنــي أ ّن الفاعــل هــو
املتكلم مفردا ً ،بدليل وجود الهمزة ،والنون يف «نرضب»،
دليــل عــي أ ّن الفاعــل جمــع مــن املتكلمــن ،والتــاء يف
«تــرب» دليــل عــى أ ّن الفاعــل مفــرد مؤنــث غائــب ،أو
مفــرد مذكــر مخاطــب حســب الســياق ،واليــاء يف « يــرب
« تدل عيل أ ّن الفاعل مفرد مذكر غائب( .)59وذلك واضح
مــن قولــه « :تقدمــت حــروف املضارعــة يف أول الفعــل إذ
كــن دالئــل عــي الفاعلــن ،مــن هــم ،ومــا هــم ،وكــم عدتهــم،
نحــو »:أفعــل ،ونفعــل ،وتفعــل ،ويفعــل»(.)60
الداللة الرصفية عند ابن جني:

تقــوم هــذه الداللــة عــي مــا تؤديــه األوزان الرصفيــة العربيــة
وأبنيتهــا مــن معــانٍ  .والــدرس الــريف يف العربيــة مقدمــة
للــدرس النحــوي .وهــا متالزمــان ال ينفصــان يف الــدرس
اللغــوي الحديــث ،أل ّن الــرف باهتاممــه ببنيــة الكلمــة إمنّــا
هــو مــن أجــل توظيفهــا يف تركيــب نحــوي(.)16
ومــن املقــرر بصــورة بديهيــة أ ّن لــكل قســم مــن أقســام
الــكالم داللــة ،فاالســم إذا كان مصــدرا ً ،يــدل عــي حــدث،
وإذا كان علامً ،دل عيل معني ،والفعل يدل عيل الحدث
والزمــن ،والحــرف أداة ربــط بــن األســاليب ،كا لــرط
واالســتفهام ،أي :أنّهــا تقــوم بوظيفــة نحويــة بربطهــا بــن
مفردات الرتكيب ،أو بإقامة نوع من العالقات يف السياق.
كذلــك نالحــظ يف كثــر مــن الصيــغ الرصفيــة فروق ـاً
يف الداللــة بســبب زيــادة مورفيــم يف أول الصيغــة أو يف
وســطها عــي الحــروف األصليــة ،أو عــي الجــذر األصــي،
فالــوزن الــريف « فعــل « إذا زدنــا الهمــزة يف أولــه صــار
«افعــل « وســتختلف داللتــة « ،فأدخــل وأخــرج» تجعــل
الفاعــل مفعــوالً( ،)62فــإذا كانــت «دخــل « تفيــد أ ّن هنــاك
كتاب المؤتمر ()1

مــن دفعــه إيل الدخــول ،فزيــادة الهمــزة كان لهــا تأثــرا عــي
املعنــي الــريف.
وأ ّمــا مــا جــاء عــي وزن «فاعــل « أي :بزيــادة األلــف يف
الوســط ،فانّــه للداللــة عــي املشــاركة يف الفعــل بــن اثنــن
فأكرث ،ال من واحد ،مثل :قاتل ،شارك ،ساهم ،يقول ابن
جني« :وأ ّما (فاعل) فكونه من اثنني فصاعدا ً :ضارب زي ٌد
عمرا ً ،وشــاتم جعفر برشا ً»(.)63
وأ ّمــا تضعيــف العــن يف صيغــة «ف ّعــل « فقــد يــأيت
للداللة عيل تكثري الفعل نحو :غلّق األبواب ،وقطّع الحبال
ـر الجــرار وقــد تــزاد املورفيــات يف األفعــال حشــوا ً،
« وكـ ّ
أو كســوابق أو لواحــق ،ففــي قولــه تعــايل ﴿ :لهــا مــا كســبت
وعليهــا مــا اكتســبت﴾( .)64يقــول ابــن جنــي « :فعـ ّـر عــن
لفــظ الحســنة بكســب؛ وذلــك الفتقــار الحســنة إيل ثوابهــا،
وجاء «اكتسبت « يف السيئة تنفريا ً عنها وتهويالً وتشنيعاً
بارتكابهــا»(.)65
وهكذا اســتطاع ابن جني أن يدرك أرسار هذه الزيادة
وذلك التكرار ،ويجعل منها مورفيامت ذات وظائف داللية
يف إفادتها الكرثة واملبالغة يف املعني ليناســب الســياق
وهنــاك أيضـاً داللــة وظيفيــة للحــركات ال تقــل عــن الحــروف
«الســوابق واللواحــق « يف بيــان الفــروق الدالليــة ،ومــن
ذلــك مــا ســاقه أبــو الفتــح يف توجيــه قــراءة حســان بــن عبــد
الرحمــن ،يف قولــه تعــايل ﴿ :وكان بــن ذلــك قوامــا﴾(،)66
إذ يقــول « :ال َقــوام بفتــح القــاف ،االعتــدال يف األمــر ،ومنــه
قولهــم :جاريــة حســنة ال َقــوام ،إذا كانــت معتدلــة الطــول
والخلــق .وأمــا ال ِقــوام «بكــر القــاف» فإنّــه مــاك األمــر
وعصامــه .فكذلــك قولــه »:وكان بــن ذلــك قوامــا» أي:
مــاكاً لألمــر ونظامـاً وعصامـاً»( .)67وقــد أوضــح هــذا املثــال
الفــرق الــداليل يف كلمــة واحــدة مــرة مســتعملة مــع مورفيــم
الكــرة ،واألخــرى مــع مورفيــم الفتحــة .ومثــل ذلــك للداللــة
عــي املبالغــة يف املعنــي ،مــا بيّنــه ابــن جنــي مــن وظيفــة
داللية لوجود (الهاء) يف الصفات التي يتفق فيها املذكر
واملؤنــث ،وتنبيهــه عــي أ ّن هــذه (الهــاء) ليســت مورفي ـاً
لتأنيــث الصفــة لتوافــق املوصــوف ،وإال مــا اســتطعنا أن
نصــف املذكــر بهــذه الصفــة .وإمنــا هــي مورفيــم مســتعمل
ملعنــي آخــر ،وهــو الداللــة عــي املبالغــة يف الصفــة ،ســواء
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أكان املوصــوف مذكــرا ً أو مؤنث ـاً .فهــو يعطــي ملورفيــم «
نســابة
الهــاء « ،قيمــة رصفيــة دالليــة يف نحــو قولنــا :رجــل ّ
نســابة ،ورجــل عالّمــة وامــرأة عالّمــة ،ورجــل فروقــة
وامــرأة ّ
()68
وامــرأة فروقــة « .
ومــن مالحظاتــه الدقيقــة يف الداللــة الرصفيــة أيضـاً مــا
أشار إليه من أ ّن مورفيم «األلف والتاء « يف جمع املؤنث
الســامل يــدل عــي القلــة ،وذلــك يف توجيهــه لقــراءة طلحــة:
« فالصوالــح قوانــت حوافــظ للغيــب»( .)69حيــث يقــول« :
التكســر هنا أشــبه باملعني ،وذلك أنّه إنّ ا يراد هنا معني
الكــرة ،ال صالحــات مــن الثــاث إيل العــرة ،ولفــظ الكــرة
أشــبه مبعنــي الكــرة مــن لفــظ القلــة مبعنــي الكــرة ،واأللــف
والتــاء موضوعتــان للقلــة «(.)70
وعليــه يفضــل ا بــن جنــي ا ســتعامل جمــع التكســر
للداللــة عــي الكــرة ،ال جمــع املؤنــث الســامل؛ أل ّن مورفيــم
«األلــف والتــاء « فيــه يقلــل مــن داللتــه العدديــة ،إذ تــدل يف
نظــره عــي األعــداد مــن  3 -1غالب ـاً.
وهكذا ندرك أ ّن للصيغ الرصفية بأوزانها وحركاتها لها
تغي املورفيامت يف داخل البنية
دالالت وظيفية تنبع من ّ
الرصفيــة .وقــد تنبــه املحدثــون مؤخــرا ً إيل الداللــة الرصفيــة،
وذكروا أنّها تستمد من الصيغ الرصفية(.)71

املحور الثالث
السياق يف الدرس النحوي عند ابن جني

الســياق النحــوي هــو شــبكة مــن العالقــات القواعديــة التــي
تحكم بناء الوحدات اللغوية داخل النص ،تقوم كل عالقة
مبهمة وظيفية تساعد عىل بيان الداللة ،من خالل القرائن
النحوية ،املعنوية منها كاإلسناد ،والتعدية واللفظية منها
كاإلعراب ،والرتبة واملطابقة وغريها.
فالجملــة تشــكل شــبكة مــن العالقــات الســياقية التــي
تقوم كل عالقة منها عند وضوحها مقام القرينة املعنوية،
والتــي تعتمــد يف وضوحهــا عــى التآخــي بينهــا وبــن القرائن
اللفظية يف الســياق.
وعليــه فقــد خــرج النحــو مــن إطــار الكلمــة ووظيفتهــا يف
الرتكيب إىل نطاق السياق ،بل امتد دور النحو يف دراسة
152

النــص جميعــه ،فقــد تخطــى دور النحــو اإلعــراب ومشــكالته
عــى مســتوى الكلمــة ،وتعــداه إىل مســتوى الرتكيــب ،ومــا
يتعلــق بــه مــن وظائــف الكلــات والعالقــات املعنويــة التــي
تربــط مفرداتــه ومســائل نظــم الــكالم فيــه(.)72
()74
وقــد اســتطاع ابــن جنــي( )73وعبــد القاهــر الجرجــاين
أن يكشــفا العالقــات الداخليــة بــن املفــردات التــي يتألــف
منهــا الرتكيــب ،وجعــل ابــن جنــي املعنــي أســاس صحــة
الرتكيب النحوي وقبوله ،كام أ ّن عبد القاهر رأي أ ّن اللفظ
مفــردا ً ال يشــكل قيمــة دالليــة ،وال نســتطيع تقييمــه منفــردا ً
بعيــدا ً عــن الســياق اللغــوي الــذي ورد فيــه ،كــا أ ّن تأليــف
الــكالم ونظمــه عــي قواعــد النحــو ،ليــس أساســا يف صحــة
املعنــى ،بــل األســاس هــو اتســاق الرتكيــب يف املعنــي مــع
قواعــد الرتكيــب.
فالتفاعل بني الكلامت ،ووظائفها النحوية يف الجملة
تفاعــل داليل نحــوي مع ـاً ،فبــن الجانبــن تعــاون مشــرك
وتبــادل تأثري(.)75
وهــذه عــودة إىل توظيــف الســياق يف الــدرس النحــوي
توظيف ـاً عملي ـاً معــارصا ً يعتمــد يف دوره عــى الداللــة ومــا
تؤديــه مــن أغــراض تواصليــة يف املجتمــع.
ر مــن املحدثــن ابتعــاد النحــو عــن الداللــة
وقــد عــد كثـ ٌ
يف بعــض األمثلــة الثغــرة التــي يدخــل منهــا الحا قــدون
للطعن يف قيمة النحو العريب حديثاً ،فزعموا انه خال من
املضمــون مــا جعلــه يف نظرهــم جســدا ً بــا روح.
واملضمــون يعنــي ارتبــاط املعنــى بالرتكيــب ،وهــي
دعوة سبق إليها ابن جني وعبد القاهر الجرجاين ،فالنحو
عنــد عبــد القاهــر( )76ليــس هــذا العلــم الــذي يبحــث يف
ضبــط أواخــر الكلــات ،وال هــو جملــة القواعــد الجافــة،
وال هــو ذلكــم الــيء الــذي ال مــكان لــه يف البالغــة وال
يف الفــن( )77وإنّ ــا النحــو عنــده العلــم الــذي يكشــف لنــا
املعــاين ،ومــا املعــاين هنــا إالّ األلــوان النفيســة املتباينــة
التي ندركها من عالقات الكالم بعضه ببعض ويف ســياقه
الــذي التحــف بــه.
فدراســة النحــو إذن ليســت مســألة معرفــة بقواعــد
النحــو وا لــرف ،وإنّ ــا النحــو معرفــة معــاين العبــارات
ووضعهــا موضعهــا ،وفائــدة هــذه العبــارة إذا جــاءت عــى

دقلا يبرعلا يوغللا سردلا يف قايسلا فيظوت يف ةسارد ةثيدحلا ةيوغللا تاهاجتالاو ينج نبا نيب يقالتلا ملاعم 

هــذا الســياق أو ذاك ،ومــدى مــا اســتطاعت أن تحققــه
مــن دالالت ،فالقاعــدة الواحــدة ال تنتــج داللــة واحــدة يف
كل الســياقات املســتخدمة فيهــا ،بــل يختلــف معناهــا مــن
ســياق إىل آخــر(.)78
واستنادا ً عىل ما تقدم خلص علامء النحو املحدثون
إىل أ ّن املعنــى النحــوي ال يفــره اإلعــراب فقــط؛ أل ّن
اإلعــراب قرينــة واحــدة مــن مجموعــة القرائــن التــي تتضافــر
لتوضيــح املعنــى( ،)79فاملعنــى الــداليل الــذي يســتخلصه
املــرء مــن الــكالم أشــبه مــا يكــون باملركــب الكيــاوي الــذي
تنحــل فيــه لتعطــي شــيئاً واحــدا ً ليــس فيــه أجــزاء متالصقــة
أو أقســام متاميــزة ،بــل فيــه صــورة جديــدة تولــدت مــن جــاع
ذلــك كلــه.
إذن فقــد أدرك القدمــاء أ ّن فهــم العنــارص الرتكيبيــة
يتوقــف أحيانـاً عــى معرفــة الســياق ،فأدخلوهــا يف صميــم
القواعــد ومــن ث َـ ّم أصبحــت قضايــا الســياق حــارضة يف
قواعــد األبــواب وقواعــد التوجيــه .وإذا كانــت معطيــات
الســياق وطبيعــة تشــكل املعنــى يف ذهــن املتلقــي تؤثــر
يف تحليــل العنــارص الرتكيبــة ،فإنّهــا تتمثــل بأُســس تســهم
مــع غريهــا يف توجيــه النــص الوجــه الــذي يقتضيــه.
فالتحليــل النحــوي يحتــوي مجموعــة مــن العنــارص أو
القرائــن اللغويــة ،اللفظيــة ،واملعنويــة ،والحاليــة ،وأ ّن هــذه
العنــارص ،متثــل عالمــات ودالئــل تفهــم إ ّمــا مــن الســياق
 contextأو مــن املقــام context of situation
ويتضافــر بعضهــا مــع بعــض لتوضيــح املعنــى النحــوي.
وملـّـا كانــت هــذه العالمــات والقرائــن ذات أثــر يف التحليــل
النحــوي فــإ ّن الدراســة ســوف تتناولهــا بــيء مــن التفصيــل
يف املســاحة القادمــة.
توظيف السياق يف درس قرينة الرتبة

يشارك سياق الحال يف تحديد أركان الجملة وداللتها
حتــى مــع عــدم التــزام الرتتيــب ،يقــول ابــن جنــي « :أومــأت
لجعلت
إىل رجل وفرس فقلت :كلّم هذا هذا فلم يُ ِج ْبه،
َ
الفاعــل واملفعــول أيهــا شــئت؛ أل ّن يف الحــال بيان ـاً ملــا
تعنــي ،وكذلــك قولــك :ولــدت هــذه هــذه مــن حيــث كانــت
حــال األم مــن البنــت معروفــة غــر منكــورة(.)80
كتاب المؤتمر ()1

فالســياق الخارجــي يف الخطــاب املنطــوق يحــدد
الفاعــل واملفعــول وإن مل يــراع املتكلــم رتــب الرتكيــب.
توظيفه للسياق يف درس قرينة الصيغة:

الصيغــة قــد تكــون عامـاً مــن عوامــل الكشــف عــن املعنــى
النحــوي .و أ ّن اعتــاد العــرب عــى داللــة الســياق واتكاءهــم
عليــه جعلهــم ال يبالــون أحيان ـاً بالتبــاس بعــض الصيــغ ،إذ
اللبــس مــد فــوع عندئــذ بداللــة الســياق عــى املقصــود،
يقــول املــازين « :وبعــض العــرب ال يبــايل االلتبــاس فيقــول:
قــد كيــد زيــد يفعــل كــذا وكــذا ،ومــا زيــل يفعــل كــذا وكــذا،
يريــدون كاد ،وزال»(.)81
وبناء(كيد) و (وزيل) من (كاد) و(زال) يلتبس بصيغة
(فُ ِعــل) املبنيــة للمجهــول نحــو :قيــل وبيــع ،إالّ أنهــم فعلــوا
ذلــك إتــكا ًء عــى دفــع الســياق لهــذا اللبــس ،أل ّن (كاد) ال
تســتلزم بعدهــا اســا منصوبـاً عــى املفعوليــة ومــن ثّـ َّم فــا
ت ُبنــي للمجهــول .ولــذا قــال ابــن جنــي تعليق ـاً عــى «كيــد
وزيــل« ::ومل يخافــوا التباســه (ب ُف ِعل)ألنــك ال تقــول :كــدت
زيــدا ً يقــوم ،ومازلــت زيــدا ً يقــوم ،فيخــاف أن يلتبــس (كيــد
زيــد يقــوم ،ومــا زيــل زيــد يقــوم ،ب(فُ ِعــل) منــه(.)82
وقــد أكّــد ابــن جنــي أ ّن الســياق هــو الــذي يعــول عليــه
لتحديــد داللــة الصيــغ أو األلفــاظ امللبســة حيــث يقــول« :
وهــذا بــاب واســع جــدا ً ،وإمنــا يعتمــد يف تحديــد الغــرض
فيــه مبــا يصحــب الــكالم أو بداللــة الحــال فــإ ّن لهــا يف إفــادة
املعنــى تأثــرا ً كبــرا ً ،وأكــر مــا يعتمــدون يف تعريــف مــا
يريــدون عليهــا(.)83
توظيفه للسياق يف درس قرينة األداة:

وإذا كانــت املعــاين التــي تعــر عنهــا األدوات وظيفيــة ال
معجميــة ،فإنّ ــا هــي عالقــات يف الســياق ال تكتســب إال
منــه ،فــا بيئــة لــأدوات خــارج الســياق ،بــل لنقــل ال معنــى
لــأدوات خــارج الســياق ،فمعنــى األداة هــو اســتعاملها،
ومــن هنــا وجدنــا النحــاة يعــددون املعــاين املختلفــة لــأداة
الوا حــدة ،حيــث يختلــف املعنــى باختــاف الرتكيــب
والســياق الــذي تــرد فيــه.
ونشري يف هذه املباحثة إىل أ ّن معاين األدوات درس
عسري ،ولعله ينبني عىل فرض معنى عىل حرف يف سياق
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الرتكيــب أشــياء كثــرة ،ومــن ذلــك “الفــاء” يف قولهــم“ :مــا
تأتيني فتحدثني”( )84فبتباين وجه التقول عىل الفاء يتباين
املعنــى تباين ـاً جلي ـاً ،ويتبايــن إعــراب الفعــل «تحدثنــي»
أيض ـاً ،ذلــك أنّــه يجــوز الرفــع عــى وجهــن ،والنصــب عــى
وجهــن ،فــإذا كانــت «الفــاء» عاطفــة وجــب الرفــع« :مــا
تأتينــي فتحدثُنــي» ،وعندهــا يشــرك الفعــان يف النفــي،
واملعنــى :مــا تأتينــي ومــا تحدثُنــي.
ـن الرفــع ،وتبايــن
وإذا كانــت الفــاء لالســتئناف تعـ ّ
املعنــى املبنــي عــى معنــى ( فــاء) االســتئناف عــن
املعنــى املبنــي عــى معنــى ( فــاء) العطــف ،فالفعــل
الثاين(تحدثنــي) يف هــذا الســياق -ســياق االســتئناف -
مثبــت ال منفــي ،والتقديــر :مــا تأتينــي ،وأنــت تحدثنــي اآلن.
وقد ينصب الفعل (تحدثني) ،والفاء سببية ،وله معنيان:
أولهام :نفي السبب :أما تأتيني ،فينفي املسبب :فأنت
تحدثني ،وثانيهام :نفي الثاين فقط ،واملعنى :منك إتيان
كثــر ،وال حديــث منــك(.)85
ولعــل يف هــذا املثــال بيان ـاً عــن جــدل التأثــر والتأثــر
الواقــع بــن حــروف املعــاين والســياق البنيــوي.
إذن فقــد عــرف النحــاة لــأدوات أهميتهــا يف الــدرس
النحوي وارتبطت دراستها بوظائفها ،كام ارتبطت بدالالتها
وسياقها فالحال الداعية إىل تعدد معنى األداة واملسوغة
لــه هــو الســياق وليــس األمــر مــروكاً عــى عواهنــه غــر مقيــد
بقيــد الســياق ،لــذا يقــول ابــن جنــي « :يقولــون إ ّن « إىل»
تكــون مبعنــى «مــع» ويحتجــون لذلــك بقــول اللــه ســبحانه
وتعــاىل ﴿ :مــن أنصــاري إىل اللــه﴾ ( ،)86أي :مــع اللــه،
ويقولــون إ ّن «يف» تكــون مبعنى»عــى» ويحتجــون بقولــه
عــز اســمه ﴿ وألصلبنكــم يف جــذوع النخــل﴾( )87أي :عليهــا،
ولســنا ندفــع أن يكــون ذلــك كــا قالــوا ،ولكنــا نقــول إنّــه يكــون
مبعنــاه يف موضــع دون موضــع ،عــى حســب األحــوال
الداعيــة إليــه ،واملســوغة لــه ،فأ ّمــا يف كل موضــع ،وعــى
كل حــال فــا ،أال تــرى أنــك إن أخــذت بظاهــر هــذا القــول
غفالً هكذا ال مقيدا ً لزمك أن تقول :رست إىل زيد ،وأنت
تريد معه ،وأن تقول :زيد يف الفرس ،وأنت تريد عليه(.)88
وكثــرا ً مــا يتوقــف فهــم دال لــة بعــض األدوات يف
الرتكيــب بدقــة عــى مــدى اإلحاطــة بالســياق االجتامعــي
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أو الثقــايف أو الدينــي أو غــر ذلــك مــن الســياقات الخاصــة
بالجامعــة اللغويــة ،يؤكــد ذلــك قولنــا :تــزوج هنــدا ً أو أختهــا،
فال يســتطيع أحد من خالل ظاهر الرتكيب أن يجزم بداللة
محددة ل» أو» أهي لإلباحة أم لإلبهام أم للتخيري ،أم غري
ذلــك ؟ إذ كل االحتــاالت قامئــة وممكنــة ،وال يوجــد يف
ظاهــر الرتكيــب مــا يرجــح احتــاال عــى غــره ،وهنــا تظهــر
قيمــة « ســياق الحــال» يف إزالــة اإلبهــام وحســم الداللــة ،إذ
يتعني مبقتضاه كون «أو» يف الرتكيب للتخيري ليس غري،
وال ميكــن أن تكــون لإلباحــة ،أل ّن اإلباحــة يجــوز فيهــا الجمــع
بــن األمريــن ،واالقتصــار عــى أحدهــا( ،)89والجمــع بــن
األختــن محــرم رشعـاً ،فتعــن كونهــا للتخيــر ،وعندئــذ يكــون
الســياق الدينــي املوجــود يف املجتمــع هــو املحــدد لداللــة
« أو» ومن ثم يرتفع اللبس الذي يعتور مثل هذا الرتكيب.
الداللة النحوية عند ابن جني:

هــي الداللــة التــي تحصــل مــن خــال العالقــات النحويــة بــن
الكلــات التــي تتخــذ كل منهــا موقع ـاً معين ـاً يف الجملــة
حســب قوانــن اللغــة ،حيــث كل كلمــة يف الرتكيــب ال بــد
أ ّن يكــون لهــا وظيفــة نحويــة مــن خــال موقعهــا.
وإذا كان تشومســي « »Chomskyيــرى أ ّن معنــي
الجملــة ميكــن فهمــه مــن خــال العالقــات فيهــا( ،)90فــإ ّن
ابــن جنــي قــد أدرك هــذه الفكــرة بجــاء يف وظيفــة اإلعــراب
الدالليــة.
واإلعــراب كــا هــو معــروف مظهــر لفظــي خارجــي
للعالقــات الداخليــة املعنويــة يف الرتكيــب النحــوي ،يقــول
ابــن جنــي يف شــأن اإلعــراب« :هــو اإلبانــة عــن املعــاين
باأللفاظ ،أال ترى أنّك إذا سمعت :أكرم سعي ٌد أباه ،وشكر
ـت برفــع أحدهــا ونصــب اآلخــر ،الفاعــل
ســعيدا ً أبــوه ،علمـ َ
()91
مــن املفعــول ،ولــو كان الــكالم رشج ـاً واحــدا ً الســتبهم
أحدهــا عــن صاحبــه «(.)92
وقــد قــدم ابــن جنــي يف املحتســب نظــرات قيمــة يف
الداللــة النحويــة ،ففــي توجيهــه لقــراءة يزيــد الرببــري لآليــة
الكرمية﴿ :وعلّم آدم األسامء كلها﴾( .)93يقدم دراسة لنظام
الجملــة يف العربيــة ،ومــا يكمــن مــن وراء تغيــر هــذا النظــام
من دالالت وظيفية أو معنوية ،فيقول« :ينبغي أن يُعلم ما

دقلا يبرعلا يوغللا سردلا يف قايسلا فيظوت يف ةسارد ةثيدحلا ةيوغللا تاهاجتالاو ينج نبا نيب يقالتلا ملاعم 

أذكــره هنــا ،وذلــك أ ّن أصــل وضــع املفعــول أن يكــون فضلــة،
وبعــد الفاعــل ،ك»رضب زيــد عمــرا ً» ،فــإذا عناهــم ذكــر
املفعــول قدمــوه عــي الفاعــل ،ك»رضب عمــرا ً زيـدٌ» ،فــإ ّن
رب الجملــة ،وتجــاوزوا
ازدادت عنايتهــم بــه ،قدمــوه عــي أنّــه ُّ
حــد كونــه فضلــة ،ثــم زادوا عــي هــذه الرتبــة ،فقالــوا :عمــر ٌو
رضب زيـدٌ ،فحذفــوا ضمــره ون ّونــوه ومل ينصبــوه عــي ظاهــر
أمــره ،رغبــة بــه عــن صــورة الفضلــة ،وتحامي ـاً لنصبــه الــدال
عــي كــون غــره صاحــب الجملــة ،ثــم أنّهــم مل يرضــوا بهــذه
املنزلة ،حتى صاغوا الفعل له ،وبنوه عيل أنّه مخصوص،
ضب عمــر ٌو،
وألغــوا ذكــر الفاعــل ُمظهــرا ً أو ُمضمــرا ً ،فقالــواُ :
فاطــرح ذكــر الفاعــل البتــة .نعــم وأســندوا بعــض األفعــال إيل
ـت بالــيء،
املفعــول دون الفاعــل البتــة وهــو قولهــم :أولعـ ُ
وال يقولــون أولعنــي بــه كــذا ،وقالــوا :ثُلِــج فــؤاد الرجــل ،ومل
يقولــوا :ثلجــه كــذا ،وامتقــع لونــه ،ومل يقولــوا :امتقعــه كــذا.
وهــذا كلــه يــدل عــي شــدة عنايتهــم بالفضلــة ،وإنّ ــا كانــت
كذلك؛ ألنّها تجلو الجملة وتجعلها تابعة املعني لها .فإذا
ثبــت بهــذا كلــه قــوة عنايتهــم بالفضلــة حتــى ألغــوا حديــث
ضب زي ـدٌ،
الفاعــل معهــا وبنــوا الفعــل ملفعولــه ،فقالــواُ :
حســن قولــه تعــايل﴿ :و ُعلّــم آدم األســاء كلهــا﴾ ملــا كان
ُ
فيــه ،أنّــه قــد عرفهــا وعلمهــا ،وأنــس أيضــا علــم املخاطبــن
بأ ّن الله تعايل هو الذي علّمه إياها بقراءة من قرأ ﴿:و ُعلّم
آد ُم األســاء كلهــا﴾(.)94
وهكــذا يحــدد ابــن جنــي نظــام الجملــة ،ومــا يصيبها من
تغريات لتؤدي املعني املقصود ،والداللة الدقيقة ،حتى
أ ّن الفضلة تُقّدم عيل باقي عنارص الجملة ،وتقام عالمات
جديــدة فيــا بينهــا ،فيحــذف الفاعــل – أحيانـاً – والقصــد
مــن وراء ذلــك كلــه ،الوصــول إيل األمــر األهــم ،وبيــان أ ّن
املعنــي يف هــذا الوضــع مث ـاً أكــر وضوح ـاً مــن غــره .كل
ذلــك بفضــل الســياق اللغــوي الــذي يتيــح للمــرء أن يقــدم
ويؤخــر ويحــذف تبعـاً للداللــة التــي يريدهــا.

وكــا يقــرره الواقــع إمنــا هــي لــه ،وليســت للغــوي اإلنجليــزي
( )firthيقــول ابــن جنــي« :والــذي يــدل عــي أنّهــم قــد
أحســوا ،وأرادوا مــا أردنــا – يقصــد اللغويــن القدمــاء _
وأرادوا وقصدوا ما نســبنا إليهم من إرادته وقصده شــيئان:
إحداهــا :حــارض معنــا واآلخــر ،غائــب عنــا ،إال أنّــه مــع
أدين تأ ّمــل يف حكــم الحــارض معنــا .فالغائــب مــا كانــت
الجام عــة مــن علامئنــا تشــاهده مــن أحــوال العــرب مــن
وجوههــا وتضطــر إيل معرفتــه مــن أغراضهــا وقصودهــا :مــن
اســتخفافها شــيئاً أو اســتثقالها ،وتق ّبلــه أو إنــكاره ،واإلنــس
بــه أو االســتيحاش منــه ،والرضــا بــه أو التعجــب بقائلــه وغــر
ذلــك مــن األحــوال الشــاهدة بالقصــود ،بــل الحالفــة عــي
مــا يف النفــوس «(.)95
فــكأن ابــن جنــي يســتعني يف إســتبيانه عــا قصدتــه
العــرب مبــا يشــاهده مــن أحــوال املتكلمــن ووجوههــم،
ممن أتيحت له رؤيتهم يف أثناء حديثهم ،أو نستعني نحن
مبــا نقلــه العلــاء عــن أحــوال املتكلمــن وســجلوه عمــن مل
يحــر حديثهــم.
فهــذه العبــارة الســالفة تصــدق عــي مــا يعنيــه فــرث
 ،firthبالحــدث غــر الكالمــي للمشــاركني ،بــل إن يف
كالم ابــن جنــي وضوحـاً وتفصيـاً أكــر ،خاصـ ًة حــن يقــول:
« األحــوال الشــاهدة بالقصــود ،بــل الحالفــة عــي مــا يف
النفــوس» .وكعــادة ابــن جنــي يف توضيــح أفــكاره يستشــهد
لهــا فــردف قائ ـاً « :أال تــري إيل قولــه»(.)96
تقــول وصكــت وجههــا بيمينهــا أبعــي هــذا بالرحــى
()97
املتقا عــس
فلو قال حاكيا عنها :أبعيل هذا بالرحى املتقاعس «
مــن غــر أن يذكــر صــك الوجــه ،ألعلمنــا بذلــك أنهــا متعجبــة
منكــرة ،لكنــه ملــا حــي الحــال « ،وصكــت وجههــا « علــم
بذلــك قــوة إنكارهــا وتعاظــم الصــورة لهــا .هــذا مــع انــك
ســامع لحكاية الحال غري مشــاهد لها ولو شــاهدتها لكنت
بهــا أعــرف ولعظــم الحــال يف نفــس تلــك املــرأة أبــن»(.)98
وما أستشهد به ابن جني يتضمن أمرين:
أولهــا :الحــدث الكالمــي املتمثــل يف الســياق
الصــويت ،أي :النغمــة املتعجبــة املنكــرة التــي صــدرت
منها ،وهي قولها « :أبعيل هذا »..أي :تستنكر هذا األمر.

كتاب المؤتمر ()1
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املحور الرابع
السياق الحايل أو املقامي عند ابن جني
يُعــد ابــن جنــي رائــدا ً لنظريــة الســياق ،خاصــة ســياق
الحــال ،فاألصالــة يف هــذا املجــال – كــا يــري البعــض –

الندوة الدولية 2015 - ١ -

اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

وأمــا ثانيهــا :فهــو الحــدث غــر الكالمــي ،وهــو ســياق
الحــال ،املتمثــل يف قــول الشــاعر « :وصكــت وجههــا
بيمينهــا « .ومل يكتــف ابــن جنــي بذلــك ،بــل رأى أ ّن الحــال
املشاهدة ،أي :الحدث غري الكالمي ،ميكن أن ينوب عن
اللفــظ ،ويكــون لــه تأثــره يف بيــان املعــاين النحويــة ،التــي
ترتتب عليها املعاين الداللية ،كقوله « :ومن ذلك ما أقيم
من األحوال املشاهدة مقام األفعال الناصبة ،ومن ذلك،
تري رجالً ،قد ســدد ســهامً نحو الغرض ثم أرســله ،فتســمع
صوت ـاً فتقــول :القرطــاس واللــه ،أي :أصــاب القرطــاس».
وأصاب يف حكم امللفوظ به البتة ،ومل يوجد يف اللفظ،
غــر أ ّن داللــة الحــال عليــه نابــت منــاب اللفــظ بــه .وكذلــك
قولهــم لرجــل مهـ ٍو بســيف يف يــده :زيــدا ً ،أي :أرضب زيــدا ً،
وصــارت شــهادة الحــال بالفعــل بــدالً مــن اللفــظ بــه»(.)99
فالحــال املشــاهدة وهــو إرســال الســهم ،والهــوى
بالســيف ،حد ثــان غــر كالميــن ،نا بــا منــاب الحــدث
الكالمــي ،ألنهــا جــزء مــن ســياق الحــال ،فاســتغنى بهــا
عن الفعل الناصب ،إذ كانت لهام نفس الداللة ،وبالتايل
نفــس العمــل .وتأكيــدا ً عــي شــدة تعلقــه واهتاممــه بهــذه
الحالــة الســياقية ،يُنهــي ابــن جنــي كالمــه يف صــورة أمنيــة لــو
تحققــت لــكان الغنــاء فيهــا عــن كثــر مــن الــكالم ،إذ يقــول:
« فليــت شــعري ،إذا شــاهد أبــو عمــرو ،وابــن أيب إســحاق،
ويونس ،وعييس بن عمر ،والخليل وسيبويه ،وأبو الحسن،
وأبــو زيــد وخلــف األحمــر ،واألصمعــي ،ومــن يف الطبقــة
والوقــت مــن علــاء البلديــن ،وجــوه العــرب فيــا تتعاطــاه
مــن كالمهــا ،وتقصــد لــه مــن أغراضهــا ،أال تســتفيد مــن
تلــك املشــاهدة وذلــك الحضــور مــا ال تؤديــه الحكايــات،
وال تضبطــه الروايــات فتضطــر إيل قصــود العــرب ،وغوامــض
مــا يف أنفســها ،حتــى لــو حلــف منهــم حالــف عــي غــرض
دلتــه عليــه إشــارة ،ال عبــارة ،لــكان عنــد نفســه وعنــد جميــع
مــن يحــر حالــه صادق ـاً فيــه ،غــر متهــم الــرأي والنحيــزة
والعقــل «(.)100
فاإلشارة جزء من السياق و ما تصاحبها ،أي :الحدث
غــر الكالمــي ،أو بعبــارة أخــري ،ســياق الحــال ،ومــا يتصــل
بــه أبلــغ عنــده مــن العبــارة ،أي :الحــدث الكالمــي ،حتــى لــو
شــفعت هــذه العبــارة بأغلــظ اإلميــان.
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الخامتة والنتائج:

مل تغــب ظاهــرة الســياق ببعديهــا املقــايل واملقامــي
عــى عاملنــا منــاط الدراســة ،ففــي محــور الســياق الصــويت،
فقــد طــرح املوضــوع وبثّــه يف كتابــه رس صناعــة اإلعــراب إذ
تناوله بنحو من التأسيس واضعاً له مصطلحات عدة منها:
الرتكــب واملجــاورة ،والتأليــف واالجتــاع ،واملــزج ؛ فتطــرق
إىل السياق الصويت من زاوية الخفة والثقل مستندا ً عىل
ترتيــب ســياق البنيــة ونوعيــة أصــوات تلــك البنيــة ،و َمثّــل
لذلــك بأمثلــة كثــرة ،مؤكــدا أ ّن ثقــل بعــض األبنيــة ال يعــود
إىل عــدد أصــوات البنيــة ،بــل إىل نوعيــة األصــوات وترتيبهــا
داخل السياق ،فلو استبدلنا الصوغ بصوغ آخر مشكالً من
أصــوات مختلفــة وبرتتيــب ســياقي مختلــف ،النتفــى حكــم
الثقــل وحــل محلــه الخفــة.
أمــا الســياق يف الــدرس الــريف وقــد الحــظ ابــن جنــي
أ ّن يف كثري من الصيغ الرصفية فروقاً يف الداللة يف حالة
زيــادة مورفيــم يف أول الصيغــة ،أو يف وســطها ،أو عــي
الجــذر األصــي.
وقــد ا ســتطاع أن يــدرك كثــرا ً مــن القيــم الرصفيــة
ذات الوظيفــة الدالليــة املطــردة ،التــي تنـ ّم عــن فهــم عميــق
للتغــرات الرصفيــة التــي تتعــاور الكلمــة مــن أجــل األغــراض
الدالليــة.
كــا اســتطاع ابــن جنــي أن يكشــف العالقــات الداخليــة
بــن املفــردات التــي يتألــف منهــا الرتكيــب ،وجعــل املعنــي
أســاس صحــة الرتكيــب النحــوي وقبولــه ،ورأي أ ّن اللفــظ
مفــردا ً ال يشــكل قيمــة دالليــة ،وال نســتطيع تقييمــه منفــردا ً
بعيــدا ً عــن الســياق اللغــوي الــذي ورد فيــه ،كــا أ ّن تأليــف
الــكالم ونظمــه عــي قواعــد النحــو ،ليــس أساســا يف صحــة
املعنــى ،بــل األســاس هــو اتســاق الرتكيــب يف املعنــي مــع
قواعــد الرتكيــب.
فالتفاعل بني الكلامت ،ووظائفها النحوية يف الجملة
تفاعــل داليل نحــوي مع ـاً ،فبــن الجانبــن تعــاون مشــرك
وتبــادل تأثــر
وهــذه عــودة إىل توظيــف الســياق يف الــدرس النحــوي
توظيف ـاً عملي ـاً معــارصا ً يعتمــد يف دوره عــى الداللــة ومــا
تؤديــه مــن أغــراض تواصليــة يف املجتمــع.

دقلا يبرعلا يوغللا سردلا يف قايسلا فيظوت يف ةسارد ةثيدحلا ةيوغللا تاهاجتالاو ينج نبا نيب يقالتلا ملاعم 

أمــا الســياق الحــايل أو املقامــي ف ُيعــد ابــن جنــي رائــدا ً
يف هــذا املضــار ،خاصــة ســياق الحــال ،فاألصالــة يف
هــذا املجــال – كــا يــري البعــض – وكــا يقــرره الواقــع إمنــا
هــي لــه ،وليســت للغــوي اإلنجليــزي  ،( )firthفقــد كان
ابــن جنــي يســتعني يف اســتبيانه عــا قصدتــه العــرب مبــا

يشــاهده مــن أحــوال املتكلمــن ووجوههــم ،ممــن أتيحــت
لــه رؤيتهــم يف أثنــاء حديثهــم ،أو يســتعني مبــا نقلــه العلــاء
عــن أحــوال املتكلمــن وســجلوه عمــن مل يحــر حديثهــم،
وبالتــايل توصــل إىل الداللــة املقصــودة واملــرادة يف أدق
تفاصيلهــا.
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 -7ابن جني  -املنصف يف رشح كتاب الترصيف .تحقيق :إبراهيم
مصطفــي ،وعبــد اللــه أمــن ،ط 1عيــي البــايب الحلبــي.
 - 8ابــن جنــي  -اللمــع يف العربيــة .تحقيــق :حامــد املؤمــن ،مكتبــة
النهضــة العربيــة ،بــروت ،ط.م  1985 – 1405م .1954
 -9ابن جني  -رس صناعة اإلعراب .تحقيق :مصطفي السقا وزمالئه،
دار الثقافــة العامــة بــوزارة املعــارف ،مطبعــة مصطفــي البــايب
الحلبــي ،مــر ،ط.
 -10ابن منظور .لسان العرب ،مادة صوت .دار صادر ،بريوت.

 -11ابــن األثــر ،ضيــاء الديــن .املثــل الســائر .تحقيــق الدكتــور :احمــد
الحــويف والدكتــور بــدوي طبانــة ،دار الرفاعــي ،الريــاض ط.1403 2
 -12ابن سينا .الرئيس أبو عيل الحسني بن عبد الله ،املتوىف :سنة
515هــ .أســباب حــدوث الحــروف .تصحيــح ونــر محــب الديــن
الخطيــب ،مطبعــة املؤيــد ،القاهــرة 1328 ،هــ.
 -13ابــن يعيــش ،موفــق الديــن بــن عــي (ت  .)643رشح املفصــل،
بــروت عــامل الكتــب ،القاهــرة ،مكتبــة املتنبــئ.

 -14متــام حســان ،دكتــور - .اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا .الهيئــة
املرصيــة العامــة للكتــاب .ط  ،1977القاهــرة - .مناهــج البحــث
يف اللغــة .الــدار البيضــاء ،دار الثقافــة 1400 ،ه ،القاهــرة،
 1955م.
 -15احمــد مختــار عمــر ،دكتــور .الصــوت اللغــوي .عــامل الكتــب
كتاب المؤتمر ()1

القا هــرة.1976 ،

 -16االخفش األوسط) سعيد بن مسعدة املجاشعي املتوىف 215
هــ .معــاين القــران .تحقيــق :فائــز فــارس ،دار البشــر ،دار األمــل،
ط1981- 1401 3
 -17برجسرتارس.التطور النحوي للغة العربية ،ط ،2م ،1994القاهرة.

 -18البغدادي ،عبد القادر بن عمر .خزانة األدب ولب لباب العرب،
دار الثقافة ،بريوت.
 -19الجرجــاين ،عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن النحــوي ت  471هــ.
دالئــل اإلعجــاز .تعليــق :احمــد محمــد شــاكر ،مكتبــة الخانجــي،
القاهــرة ط1989 – 1410 ،2م.
 -20الريض ،الشيخ ريض الدين محمد بن الحسن االسرتابادي .رشح
الكافية ن جامعة قار يونس ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر
طرابلس.
 -21الرمــاين ،أبــو الحســن عــي بــن عيــي  .384النكــت يف إعجــاز
القــران .ضمــن ثــاث رســائل يف إعجــاز القــران « تحقيــق :محمــد
خلــف اللــه.ود محمــد زعلــول ســام دار املعــارف مبــر ط2
.1387
 -22الرمــاين ،أبــو الحســن عــي بــن عيــي  .384معــاين الحــروف.
تحقيــق :عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي ،دار ا لــروق للنــر
والتوزيــع ،ط 3جــدة 1984 – 1404 ،م.
 -23الزجــاج ،أبــو اســحق إبراهيــم بــن محمــد ت  311هــ .معــاين القــران
وإعرابه ،تحقيق :الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ،بريوت ،علم
الكتب ،ط.1408 1

 -24ســمري رشيــف اســتيتة ،دكتــور .اللســانيات املجــال والوظيفــة
واملنهــج ،عــامل الكتــب الحديثــة ،األردن1425 ،ه ـ 5..2 -م.
 -25ســيبويه ،أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر الفــاريس – 148
180هــ .الكتــاب .تحقيــق :عبــد الســام محمــد هــارون .دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1988 – 1408 ،1مكتبة الخانجي،
القاهــرة.
 -26عبــد القــادر عبــد الجليــل ,دكتــور .األســلوبية وثالثيــة الدوائــر
الندوة الدولية 2015 - ١ -
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البالغيــة دار صفــاء للنــر والتوزيــع ،عــان األردن ،ط2002 1
1422

 -27عبــد القــادر عبــد الجليــل ,دكتــور .علــم اللســانيات الحديثــة .دار
صفاء للنرش والتوزيع ،عامن  ,األردن ،ط 1422 .2002 1ه -علم
الــرف الصــويت .أزمنــة للنــر والتوزيــع ،ط ،1998 ،1األردن،
عــان.
 -28عبــد الكريــم مجاهــد ،دكتــور .الداللــة اللغويــة عنــد العــرب ،دار
الضيــاء للنــر والتوزيــع ،األردن ،عــان ،مركــز العبــدىل التجــاري.
 -29عبده الراجحي ،دكتور .النحو العريب والدرس الحديث .مطبعة
دار نــر الثقافــة.1977 ،
 -30الفارايب .كتاب املوسيقى الكبري.

 -31الفــراء ،يحــي بــن زيــاد بــن عبــد اللــه ..معــاين القــران للفــراء :تحقيق
محمــد عــي النجــار ،و أحمــد يوســف نجــايت ،عــامل الكتــب،
بــروت1403 -1983 ،هــ.
 -32كــال محمــد بــر ،دكتــور- .علــم اللغــة االجتامعــي .دار غريــب،
ط 3القاهــرة
 -33كامل محمد برش ،دكتور .التفكري اللغوي بني القديم والحديث
القاهرة ،جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم 1989 ،م.
 -34كــال محمــد بــر ،دكتــور .علــم اللغــة العــام – األصــوات ،دار
غريــب للطباعــة والنــر ،القاهــرة 2000 ،م
 -35املربد ،أبو العباس محمد بن يزيد .املقتضب .تحقيق :محمد
عبــد الخالــق عضيمــة عــامل الكتــب ،بــروت.
 -36املــرد .الكامــل يف اللغــة واألدب .تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،املكتبــة املرصيــة ،ط.1999 – 1420 1

 -37محمــود عكاشــة ،دكتــور .التحليــل اللغــوي يف ضــوء علــم اللغــة،
دار النــر للجامعــات ،ط1426 ،1ه ـ 5..2 -م،
 -38محمــود الســعران ،دكتــور .علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــريب،
جامعــة حلــب1994 ،م،
 -34محمــد األنطــايك .الوجيــز يف فقــه اللغــة .مكتبــة دار الــرف،
 1389ه بــروت ط.3
 -35محمــد محمــود داود.العربيــة وعلــم اللغــة الحديــث ،دار غريــب
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة1..2 -1423 ،م.
 -36املازين .املنصف يف رشح الترصيف ،تحقيق :إبراهيم مصطفي
وعبد الله أمني ،مكتبة ومطبعة مصطفي البايب الحلبي ،مرص،
 1954 ،1337م ،ط .1
 -37املــازين .املنصــف يف رشح كتــاب الترصيــف .تحقيــق :إبراهيــم
مصطفــى ،وعبــد اللــه أمــن ،ط.1عيــى البــاىب الحلبــى1954 ،م.
 -38محمد زيك العشاموي ،دكتور .قضايا النقد األديب بني القديم
والحديــث .دار النهضــة العربيــة ،بــروت ،لبنــان،1984 ،14.4 ،
.83
 -39محمد حامسة عبد اللطيف ،دكتور .الجملة يف الشعر العريب،
مطبوعات الخانجي 1990م.
 -44النحــاس ،أبــو جعفــر احمــد بــن محمــد .أعــراب القــران ،تحقيــق:
زهريغــازى زاهــد ،عــامل الكتــاب ،مكتبــة النهضــة العربيــة ،بــروت
ط 1988 ،3م 1401ه ـ
النحــو والداللــة ،مدخــل لدراســة املعنــي النحــوي الــداليل،
القا هــرة 1403 ،ه ـ

 -45يحــي بــن حمــزة العلوي.الطــراز املتضمــن « أرسار البالغــة وعلــوم
حقائــق اإلعجــاز» دار الكتــب العلميــة ،ج ،1بــروت.

الهوامش
1

د .كامل برش .علم اللغة االجتامعية .دار غريب ،ط ،3القاهرة،
ص74 :

3

رس صناعة اإلعراب.816 ،811/2 ،65 ،5/1 ،

5

د .سمري رشيف استيتة .اللسانيات املجال والوظيفة واملنهج،
عــامل الكتــب الحديثــة ،األردن1425 ،ه ـ 5..2 -م ،ص.62:

7

ابن جني .الخصائص.227/2 ،

9

د.أنيس .األصوات اللغوية ،ص152:

8

د .مختار عمر .الصوت اللغوي ،ص33:

2

انظــر :محمــد زغلــول ،أثــر القــرآن الكريــم عــى النقــد العــريب،
ص1.8 :

 10سيبويه .الكتاب ،ص424/4:

4

يحــي بــن حمــزة العلوي.الطــراز املتضمــن « أرسار البالغــة وعلــوم
حقائــق اإلعجــاز» دار الكتــب العلميــة ،ج ،1ص ،1.7:بــروت.

 12يف قــول امــرئ القيــس :غدائــره مستشــزرات إىل العــى تضــل
ا ملــدارى يف مثنــى ومرســل

إبراهيم أنيس -األصوات اللغوية ،ص126:

 14الخصائص.145-139/2:

6
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 11ابن جني .الخصائص231/2 ،

 13رس صناعة اإلعراب ،ابن جني.862 ،816 ،811/2 ،65 ،5/1 ،
وانظــر ابــن األثــر ،املثــل الســائر.266- 264/1 ،

دقلا يبرعلا يوغللا سردلا يف قايسلا فيظوت يف ةسارد ةثيدحلا ةيوغللا تاهاجتالاو ينج نبا نيب يقالتلا ملاعم 

 15لسان العرب :دغم2.3/12:

 47سورة األعراف اآلية16:

 17الخصائص41/2 ،

 49أنظر :الخصائص168 ،152 /2 :

 48لسان العرب.378/.1:

 16رشح املفصل121/.1 ،

 50ابن جنى .الخصائص..1 / 3 :

 18املنصف.9/1 ،

 19اللغة العربية معناها ومبناها279/5 ،

 51نفس املصدر..1 / 3 :

 21انظر :الكتاب437/4 ،

 53أنظــر ســيبويه ،الكتــاب .175 – 174 / 3 :وأنظــر :املقتضــب3 ،
295 – 294 /

 52نفس املصدر1.1 / 3 :

 20انظر :الكتاب331/4 ،
 22الخصائص139/3:

 23علــم اللغــة العــام – األصــوات .163 ،وانظــر :الصــوت اللغــوي،
ص.194:
 24الخصائص.371/2 ،

 25سورة الشعراء اآلية22:

 54انظر :خزانة األدب ..6/2:خزانة األدب ( -ج  / 4ص )131
يريد :أو ذو الشيب يلعب.

ت الدراسة الالصقة باملورفيم.
ّ 55س ّم ْ

 56د.محمود السعران.علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ،ص.223:
وانظر:متــام حســان.مناهج البحــث يف اللغــة ،ص.17:

 26معاين القرآن ،وانظر مغني اللبيب15/1:

 57الخصائص.98/3:

 27سورة األنعام اآلية76:

 58د.عبــد الكريــم مجاهــد .الداللــة اللغويــة عنــد العــرب ،دار الضيــاء
للنــر والتوزيــع ،األردن ،عــان ،مركــز العبــدىل التجــاري ،ص:
.187

 28إعراب القرآن352/1 ،

 29سورة املمتحنة اآلية1:

 30انظر :مغني اللبيب14/1 ،

 59أنظر الخصائص ،226 – 225 / 1 :واللمع92 :

 31اللغة العربية معناها ومبناها ،ص266:

 32د.محمــود عكاشــة .التحليــل اللغــوي يف ضــوء علــم اللغــة ،دار
النــر للجامعــات ،ط1426 ،1ه ـ 5..2 -م ،ص.51:
 33سورة يس اآلية.6:

 34انظر :اللسان189/5:

 35انظــر :دراســة الصــوت اللغــوي ،ص .188:واملصطلــح الصــويت،
ص.28:
 36محمــود الســعران .علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــريب ،جامعــة
حلــب1994 ،م ،ص189:
 37برجسرتارس.التطور النحوي للغة العربية ،ط ،2م ،1994القاهرة،
ص.72:
 38عبد القادر عبد الجليل .اللسانيات الحديثة ،ص.362:
 39الخصائص129 ،123/3 ،

 40محمد األنطايك .الوجيز يف فقه اللغة ،ص.263:
 41اللغة العربية معناها ومبناها ،ص3.4:
 42انظر :الوجيز يف فقه اللغة ،ص.263 :

 43الخطابة ،ابن سيناء ،نقال عن التفكري اللساين ،ص.266:
 44سورة الدخان اآلية49:
 45سورة األنعام اآلية.3:
 46سورة التوبة اآلية65:

كتاب المؤتمر ()1

 60ابن جني.الخصائص.225 -224/1:

 61املازين .املنصف يف رشح الترصيف ،تحقيق :إبراهيم مصطفي
وعبد الله أمني ،مكتبة ومطبعة مصطفي البايب الحلبي ،مرص،
 1954 ،1337م ،ط  ،1ج4 / 1
 62الخصائص244 / 1 :

 63ابن جني .رس صناعة اإلعراب .تحقيق :مصطفي السقا وزمالئه.
دار الثقافــة العامــة بــوزارة املعــارف ،مطبعــة مصطفــي البــايب
الحلبــي ،مــر ،ط44 ،43 ،42 / 1 ،
 64البقرة.286 :

 65الخصائص.224/1 :
 66الفرقان67 :

 67أنظــر :املحتســب« 152 / 2 :النكــت والعيــون ( -ج  / 3ص
 )2.8والفــرق بــن ال َقــوام بالفتــح وال ِقــوام بالكــر ،مــا قالــه ثعلب:
أنــه بالفتــح االســتقامة والعــدل ،وبالكــر مــا يــدوم عليــه األمــر
ويســتقر« ».معاين القرآن ( -ج  / 5ص « )49أدب الكتاب البن
قتيبــة ( -ج  / 1ص )66
ـن ذلـ َ
ـك قَوامـاً(و
و « ال َقـ َوام « ال َعـدْل ،قــال اللــه عـ ّز وجـ ّـل):وكا َن بَـ ْ َ
« قَــوام الرجــل « قامتــه ،و « ال ِقــوام «  -بكــر القــاف  -مــا أقا َمـ َ
ـك
مــن الــرزق ،ويقــال « أصبــت ِق َوامـاً مــن عيــش « و « مــا ِق َوامــي إال
بكــذا «
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فالقــوام بالفتــح االســتقامة والعــدل كــا قــال لبيــد :وا حــب
املجا مــل أو بالجز يــل ورصمــه بــاق إذا ضلعــت وزاغ قوامهــا

 68أنظر الخصائص.2.3/2 :

 69النســاء ،34 :وقــراءة الجامعــة « :فالصالحــات قانتــات حافظــات
للغيــب «
 70املحتسب ».187 / 1 :خزانة األدب ( -ج  / 3ص )143

وكذلــك قــول ابــن جنــي يف املحتســب عنــد قــراءة طلحــة مــن
ســورة النســاء « :صوالــح قوانــت حوافــظ للغيــب « .قــال أبــو
الفتــح :التكســر هنــا أشــبه لفظ ـاً باملعنــى ،وذلــك أنــه إمنــا يــراد
هنــا معنــى الكــرة ال صالحــات مــن الثــاث إىل العــر .ولفــظ
الكــرة أشــبه مبعنــى الكــرة مــن لفــظ القلــة مبعنــى الكــرة ،واأللــف
والتــاء موضوعتــان للقلــة ،فهــا عــى حــد التثنيــة مبنزلــة الزيــدون
مــن الواحــد إذا كانــوا عــى حــد الزيــدان.
هــذا موجــب اللغــة عــى أوضاعهــا ،غــر أنــه قــد جــاء لفــظ الصحــة
واملعنــى الكــرة كقولــه تعــاىل « :إن املســلمني واملســلامت
« .إىل قولــه « :والذاكريــن اللــه كثــرا ً والذاكــرات « والغــرض يف
جميعه الكرثة ال ما هو ملا بني الثالثة إىل العرشة ،وكان أبو عيل
ينكــر الحكايــة املرويــة عــن النابغــة وقــد عــرض عليــه حســان شــعره،
وأنــه ملــا صــار إىل قولــه :لنــا الجفنــات الغر...........البيــت
قــال لــه النابغــة :لقــد قللــت جفانــك وســيوفك! قــال أبــو عــي:
هــذا خــر مجهــول ال أصــل لــه ،ألن اللــه تعــاىل يقــول « :وهــم يف
الغرفــات آمنــون « وال يجــوز أن تكــون الغــرف كلهــا التــي يف الجنــة
مــن الثــاث إىل العــر».

 71إبراهيم أنيس .داللة األلفاظ47 :

مصطفى ،وعبد الله أمني ،ط.1عيىس الباىب الحلبي1954 ،م،
ص.252/1:

 82نفس املصدر.253/1:

 83املصدر السابق.255/1:
 84الكتاب.31 -.3 /3 :

 85الكتاب ( -ج  / 1ص )183

واعلم أ ّن ما ينتصب يف باب الفاء قد ينتصب عىل غري معنى
وكل ذلــك عــى إضــار أن ،إالّ أ ّن املعــاين مختلفــة ،كــا
واحــدّ ،
أ ّن يعلــم اللــه يرتفــع كــا يرتفــع يذهــب زيــد ،وعلــم اللــه ينتصــب
كــا ينتصــب ذهــب زيــد ،وفيهــا معنــى اليمــن.
فالنصــب هاهنــا يف التمثيــل كأنــك قلــت :مل يكــن إتيــان فــأن
تحـدّث واملعنــى عــى غــر ذلــك ،كــا أ ّن معنــى علــم اللــه ألفعل ّن
غــر معنــى رزق اللــه .فــأن تح ـدّث يف اللفــظ مرفوعــة بيكــن؛ أل ّن
املعنــى :بــم يكــن إتيــان فيكــون حديــث.
وتقول :ما تأتيني فتحدّثني ،فالنصب عىل وجهني من املعاين:
أحدهــا :مــا تأتينــي فكيــف تحدّثنــي ،أي لــو أتيتنــي لحدّثتنــي.

وأمــا اآلخــر :فــا تأتينــي أبــدا ً إالّ مل تحدّثنــي ،أي منــك إتيــان كثــر
وال حد يــث منــك.

وإن شــئت أرشكــت بــن األ ّول واآلخــر ،فدخــل اآلخــر فيــا دخــل
فيــه األ ّول فتقــول :مــا تأتينــي فتحدّثنــي كأنــك قلــت :مــا تأتينــي
ومــا تح ّدثنــي.
فمثــل النصــب قولــه ع ـ ّز وجـ ّـل « :ال يقــي عليهــم فيموتــوا «.
ومثــل الرفــع قولــه عـ ّز وجـ ّـل « :هــذا يــوم ال ينطقــون .وال يــؤذن لهــم
فيعتــذرون «.

 72كامل برش .دراسات يف علم اللغة ،القسم الثاين ،ص64 :

وإن شــئت رفعــت عــى وجــه آخــر ،كأنــك قلــت :فأنــت تحدّثنــا.
ومثــل ذ لــك قــول بعــض الحارثيــن:

 75انظر :محمد حامسة .النحو والداللة ،ص .85 :والتحليل اللغوي
يف ضــوء علــم الداللــة ،ص125 :

مبني عىل املبتدأ.
جى .فهذا يف موضع
كأنه قال :فنحن نر ّ
ّ

 73انظر :الخصائص99 /3 :

 74انظر :دالئل اإلعجاز82- 81 :

 76انظر :دالئل اإلعجاز65 :

 77د .محمــد زيك العشــاوي .قضايــا النقــد األديب بــن القديــم
والحديــث .دار النهضــة العربيــة ،بــروت ،لبنــان،1984 ،14.4 ،
.83
 78د .محمــد حامســه عبــد اللطيــف .الجملــة يف الشــعر العــريب.
مطبوعــة الخانجــي ،.199 ،ص219 – 218 :
 79اللغة العربية معناها189 :
 80الخصائص.35/1:

 81املــازين ،املنصــف يف رشح كتــاب الترصيــف .تحقيــق :إبراهيــم
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جي ونكرث التأميال
غري أنّا مل تأتنا بيقني ...فرت ّ

وتقــول :مــا أتيتنــا فتحدّثنــا ،فالنصــب فيــه كال ّنصــب يف األ ّول،
وإن شــئت رفعــت عــى :فأنــت تحدّثنــا الســاعة ،وارفــع فيــه يجــوز
عــى مــا.

 86آل عمران .52 :والصف.4:
 87طه.71:

 88الخصائص..31 -3.9/2:
 89رشح الكافية..37/2:

 90د .عبده ألراجحي .النحو العريب والدرس الحديث .مطبعة دار
نرش الثقافة ،1977 ،ص142 :
 91رشجا :نوعا

دقلا يبرعلا يوغللا سردلا يف قايسلا فيظوت يف ةسارد ةثيدحلا ةيوغللا تاهاجتالاو ينج نبا نيب يقالتلا ملاعم 

تقول وصكت وجهها بيمينها ...أبعيل هذا بالرحى املتقاعس

 92الخصائص36 / 1 :

 93البقرة « 31 :املحرر الوجيز ( -ج  / 1ص )53

قــرأ اليــاين » :و ُعلِّــم « بضــم العــن عــى بنــاء الفعــل للمفعــول،
» آد ُم « مرفوع ـاً.

قال أبو الفتح » :هي قراءة يزيد الرببري»

 94سورة البقرة31 :

 95أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي .الخصائــص .تحقيــق :محمــد عــي
النجــار ،الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،ط ،3ج14.6 ،246 /1
– 1986

 96يقصــد الشــاعر نعيــم بــن الحــارث بــن يزيــد الســعدي «العقــد
الفريــد ( -ج  / 1ص  ).3ومتــام األبيــات:

كتاب المؤتمر ()1

فقلت لها ال تعجيل وتبيني ...باليئ إذا التفت عيل الفوارس

ألست أرد القرن يركب ردعه ...وفيهن سنان ذو غرارين نائس

إذا هاب أقوام تقحمت غمرة ...يهاب حمياها األلد املداعس

لعمر أبيك الخري إين لخادم ...لضيفي وإين إن ركبت لفارس»

 97املتقاعــس :الــذي يدفــع صــدره إيل األمــام والخلــف بصــورة
متوالية.وهــو :قــول العنــري ملــا ازدرتــه امرأتــه ورأتــه يطحــن،
 98ابن جني .الخصائص246 / 1 :

 99ابن جني.الخصائص.285 ،265 / 1 :
 100املصدر نفسه249 / 1 :
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الرتجمة اآللية
الدكتور عيل يحيى الرسحاين

جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ،اململكة العربية السعودية ـ الرياض

الخالصة
تنقسم الرتجمة إىل ثالثة أقسام:
القسم األول ،ويسمى بالرتجمة ضمن اللغة الواحدة  .intralingual translationوتعني هذه الرتجمة أساسا
إعــادة صياغــة مفــردات رســالة مــا يف إطــار نفــس اللغــة.
القســم الثــاين ،وهــو الرتجمــة مــن لغــة إىل أخــرى  .interlingual translationوتعنــي هــذه الرتجمــة ترجمــة
اإلشــارات اللفظيــة إلحــدى اللغــات عــن طريــق اإلشــارات اللفظيــة للغــة أخــرى.
القســم الثالــث ،وميكــن أن نطلــق عليــه الرتجمــة مــن عالمــة إىل أخــرى  .intersemiotic translationوتعنــي
هــذه الرتجمــة نقــل رســالة مــن نــوع معــن مــن النظــم الرمزيــة إىل نــوع آخــر دون أن تصاحبهــا إشــارات لفظيــة ،وبحيــث
يفهمهــا الجميــع .ففــي البحريــة األمريكيــة .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن تحويــل رســالة لفظيــة إىل رســالة يتــم إبالغهــا
باألعــام ،عــن طريــق رفــع األعــام املناســبة.
ويف إطــار الرتجمــة مــن لغــة إىل أخــرى  ،interlingual translationميكــن التمييــز بصفــة عامــة بــن قســمني
أساســيني:
 الرتجمة التحريرية :Written Translation الرتجمة الشفهية :Oral Interpretationأي تطـ ّور يف
أمــا التطــورات الت ــي مـ ّرت بهــا أنــواع الرتجمــة (التحريريــة ،والشــفهية) ،ومــن حيــث الطرائــق ،فلــم يحــدث ّ
«الطريقتــن» اللتــن نقلهــا بهــاء الديــن العامــي (1626 - 1547م) يف كتابــه الكشــكول عــن صــاح الديــن خليــل
الصفــدي ( 1296ـ 1362م).
قال الصفدي :وللرتاجمة يف النقل طريقان :أحدهام طريق يوحنا بن البطريق وابن ناعمة الحميص وغريهام ،وهو
أن ينظــر إىل كل كلمــة مفــردة مــن الكلــات اليونانيــة ومــا تــدل عليــه مــن املعنــى فيــأيت بلفظــة مفــردة مــن الكلــات
العربيــة ترادفهــا يف الداللــة عــى ذلــك املعنــى فيثبتهــا وينتقــل إىل األخــرى كذلــك حت ــى يــأيت عــى جملــة مــا يريــد
تعريبــه ,وهــذه الطريقــة رديئــة لوجهــن :أحدهــا أنــه ال يوجــد يف الكلــات العربيــة كلــات تقابــل جميــع كلــات
اليونانيــة ،ولهــذا وقــع يف خــال التعريــب كثــر مــن األلفــاظ اليونانيــة عــى حالهــا .الثــاين ،أن خــواص الرتكيــب
والنســب االســنادية ال تطالــب نظريهــا مــن لغــة إىل أخــرى دامئ ـاً .وأيض ـاً يقــع الخلــل مــن جهــة اســتعامل املجــازات
وهــي كثــرة يف جميــع اللغــات.
صـ ُـل معناهــا يف
الطريــق الثــاين يف التعريــب طريــق ُحنــن بــن اســحق والجوهــري وغريهــا ،وهــو أن يــأيت الجملــة فَ ُي َح ِّ
ظ األلفــا َ
ـر عنهــا مــن اللغــة األخــرى بجملــة تطابقهــا َســوا ٌء ســاوت األلفــا ُ
ظ أم خالفتهــا .وهــذا الطريــق أجــود.
ذهنــه ويعـ ّ ُ

الطريق أو الطريقة األوىل يف الرتجمة هي الطريقة املعروفة باسم «الرتجمة الحرفية» ،وسنطلق عليها هنا تسمية
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يلآلا ةمجرتلا

«ترجمــة الــرادف املعجمــي» ،أمــا الطريقــة الثانيــة فســنطلق عليهــا تســمية «ترجمــة التكافــؤ املعنــوي» أو «ترجمــة
التطابــق املعنــوي» بتعبــر الصفــدي.
ويهدف هذا البحث إىل إعطاء فكرة عن الرتجمة اآللية ،من حيث تعريفها ،وأهدافها ،كام يناقش أنظمة الرتجمة
اآلليــة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا ،والهــدف مــن الرتجمــة اآلليــة ـ ـ التــي تتحــق يف ظــل ظهــور الكثــر مــن التقنيــات ـ ـ
هدفــان رئيســيان هــا:
أوالً :توفــر التكلفــة املادية:حيــث إن االعتــاد عــى عنــارص برشيــة يف الرتجمــة يكلــف الكثــر مــن املــال ،وقــد تكــون
الرتجمــة اآلليــة الحــل األمثــل لهــذه املشــكلة.
الثــاين :توفــر الوقت:فمــا ال شــك فيــه أن الرتجم ــة اآلليــة تفــوق الرتجم ــة البرشيــة مــن حيــث السـرع ــة وميك ــن عــن
ط ــريق األســاليب واآلليــات املســتخدمة يف الرتجمــة اآلليــة تقليــل وقــت الرتجمــة اآلليــة مقارنــة بالرتجمــة البرشيــة
بنســبة تــراوح مابــن‹  %25إىل › % 50
وتعــود املحــاوالت األوىل لتطويــر برنامــج للرتجمــة اآلليــة مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة إىل د /بشــاي األســتاذ الســابق
بجامعــة هارفــارد يف أوائــل ســبعينيات القــرن العرشيــن ،وكان برنامجــه يعتمــد التحريــر الســابق للنصــوص املــراد
ترجمتهــا ،ومل يكتــب لهــا الســتمرار.
ويأيت برنامج املرتجم العريب إىل العربية ،يف مقدمة برامج الرتجمة اآللية وقد طورته رشكة عربية يف لندن.
وأصدرت الرشكة برنام ًجا مصغَّرا منه هو برنامج(الوايف) ،وهو متداول يف األسواق وظهر منه ثالثة إصدارات؛الوايف
 ،1الوايف  ،2الوايف الذهبي ،وهو من أشهر برامج الرتجمة اآللية يف العامل العريب،
يعــد نظــام (سيســران (( )SYSTRANمــن أوائــل نظــم الرتجمــة ،وهــو يرتجــم مــن الروســية إىل اإلنجليزيــة ،وقــد طـ َّور
النظــام برنام ًجــا للرتجمــة مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة ،إال أنــه غــر ذائــع.
وهنــاك كثــر مــن برامــج الرتجمــة اآلليــة مــن العربيــة وإليهــا ،وبعضهــا متــاح عــى الشــبكة العامليــة للمعلومــات
(اإلنرتنــت) ومــن أهمهــا:
 - ،www.translate.google.comموقع جوجل للرتجمة
 -،www.tarjim.comموقع ترجامن التابع لرشكة صخر
 -،www.ajeeb.comموقع عجيب.
إ ّن ك ّميّة املعلومات املتداولة عرب شبكة اإلنرتنت يف جميع أنحاء العامل قفزت إىل  1,5مليار تريابايت يف العام
 ،2009أي  1,5وأمامهــا واحــد وعــرون صف ـ ًرا ،فــإذا كان كل بايــت ميثّــل حرفًــا وإذا كانــت صفحــة الكتــاب تتك ـ ّون
املتوســط مــن  2000حــرف ،فــإ ّن هــذا يعنــي عــى ســبيل التّمثيــل تبــادل  75مليــون مليــار صفحــة كتــاب .وقــد
يف
ّ
أعلنــت رشكــة جوجــل أنّهــا مت ّكنــت مــن فهرســة تريليــون صفحــة مــن  26بليــون موقــع وجــدت عــى شــبكة اإلنرتنــت
الشكــة املعلنــة جعــل محـ ّرك البحــث
منــذ ظهــور الشّ ــبكة حتّــى شــهر متوز/يوليــو  2008ويــأيت ذلــك يف ســياق غايــة ّ
ـري.
جوجــل أرشــيف البرشيّــة وتراثهــا الفكـ ّ
الصفحــات يحمــل قيمــة معرفيّــة علميّــة مفيــدة؟
فــإذا تســاءلنا كــم صفحــة مــن هــذا باللُّغــة العربيّــة؟ وكــم مــن هــذه ّ
يب ميثّــل  0.00016مــن محتــوى الشّ ــبكة الحــايل ،فهــل
كانــت اإلجابــة مــن رشكــة جوجــل أيضً ــا أ ّن ّ
كل املحتــوى العــر ّ
ـري؟
يف مقارنــة بأرشــيف البرشيّــة وتراثهــا الفكـ ّ
هــذا هــو ثقلنــا املعــر ّ
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الندوة الدولية 2015 - ١ -

اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

163

مقدمة:

هيمنــت التقنيــة التــي نســتخدمها كأداة ـ ـ يف هــذا العــر ـ ـ
لسد حاجاتنا يف جميع امليادين .حيث تغريت فيه عملية
إيصال املعرفة بشكل كبري ،خالل العقود األخرية املاضية
كل هذا كان نتيجة
التطــور العلمــي والتكنولوجــي الــذي أصبــح يشــكل
إحــدى الركائــز الثابتــة يف التنميــة االقتصاديــة والصناعيــة،
بــل أضحــى يحــدد الحــارض واملســتقبل ،وذلــك اعتــادا ً
عــى الســبق العلمــي والتكنولوجــي .مــن هــذا املنطلــق
بالذات بات من الالزم اللجوء إىل وسائل التقنية الحديثة
يف ســبيل اإلرساع بعمليــة نقلهــا وتناقلهــا بــن الشــعوب
املختلفة ،ولهذه الغاية عمد معظم الباحثني واملختصني
يف املعلوماتيــة إىل بنــاء برامــج وأنظمــة خاصــة متوســلني
بالحاسوب والتقنيات املتقدمة لتحطيم الحواجز اللغوية.
وتعد الرتجمة ،فناً مستقالً بذاته حيث إنه يعتمد عىل
اإلبداع والحس اللغوي والقدرة عىل تقريب الثقافات وهو
مي ِّكــن جميــع البرشيــة مــن التواصــل واالســتفادة مــن خــرات
بعضهــم البعــض .فهــي فــن قديــم قــدم األدب املكتــوب.
فقــد تــم ترجمــة أجــزاء مــن ملحمــة جلجامــش الســومرية ،مــن
بني أقدم األعامل األدبية املعروفة ،إىل عدة لغات آسيوية
منــذ األلفيــة الثانيــة قبــل امليالد.

ما الرتجمة اآللية ؟

مــا الرتجمــة اآلليــة ؟ وكيــف تتــم؟ وأي يشء يجــب عــى
املرتجــم الرتكيــز عليــه حينــا يــرع يف مهمتــه؟ وهــل
يجــب الرتكيــز عــى أســلوب صياغــة النــص؛ أم عــى معنــاه؟
لــي نســتطيع ا إل جا بــة عــى هــذ ه ا أل ســئلة ،
نحــا ول أ ن نتتبــع ا لتعر يفــا ت ا ملختلفــة ا لتــي
وضعهــا علــاء اللغــة والرتجمــة يف هــذا الصــدد:
يــرى فيجــادل  Newmarkبــأن « الرتجمــة هــي :مهــارة
تتمثــل يف محاولــة إ حــال رســالة ،أو بيــان مكتــوب
بإحــدى اللغــات برســالة ،أو بيــان مكتــوب بلغــة أخــرى «.
ويقــول  Catfordإن الرتجمــة هــي « عمليــة إحــال النــص
املكتــوب بإ حــدى اللغــات (ويســميها اللغــة املصــدر
 )»source language “SLإىل نــص يعادلــه مكتــوب
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بلغــة أ خــرى (ويســميها اللغــة املســتهدف النقــل
إليهــا – أو باختصــار اللغــة املنقــول إليهــا – target
 ،« )»language “TLوبذلــك فهــو يركــز عــى نقــل
األثــر الــذي ينتــج عــن النــص املكتــوب ،وليــس مجــرد نقــل
املكونــات اللغويــة عــى مســتوى املفــردات أو القواعــد.
أمــا  Hallidayفيعتقــد أن « املعــادل النــي فيــا بــن
نــي اللغــة املصــدر  SLواللغــة املنقــول إليهــا  TLال
يتطلــب با لــرورة إيجــاد املقا بــل الشــكيل بــن هذ يــن
النصــن عــى مســتوى املفــردات أو القواعــد ،ولكــن إيجــاد
معادل عىل مستوى النص بأكمله « .انظر :محمد يوسف،
موقــع :صيــد الفوائــد ،عــى الشــبكة العنكبوتيــة.
وميكــن أن نبســط هــذا التعريــف لنقــول :إن الرتجمــة
هــي“ :نقــل نتــاج لغــوي مــن لغــة إىل لغــة أخــرى” .انظــر :نــزار
الطويــي ،جمعيــة الرتجمــة العربيــة وحــوار الثقافــة ،تعريــف
الرتجمــة وأنواعهــا
‹ http://www.atida.org/forms/showhread.

URL› 6204=php?p

أمــا الرتجمــة اآلليــة فتعــرف بأنهــا ‹ عمليــة تحويــل نــص
مكتــوب أو منطــوق مــن لغــة إىل أخــرى باســتخدام تقنيــات
متطــورة عــن طر يــق أجهــزة إلكرتونيــة وحوا ســيب ودون
االســتعانة بالعنــر البــري ›.
وقــد عــرف موقــع قوقــل للرتجمــة الرتجمــة اآلليــة عــى
أنهــا ‹ ترجمــة يتــم تقدميهــا بواســطة تقنيــة متقدمــة دون
تدخل مرتجمني برشيني › انظر :قوقل للرتجمة اآللية عىل
الرابــط ‹ http://www.google.com/intl/ar/help/
faq_translation.html › URL

وانظــر الشــبكة العنكبوتيــة منتــدى ســنام الر يــاض

sanam.montadamoslim.com

ومــا ينبغــي التنبــه إليــه يف تعريــف الرتجمــة اآلليــة أن
الجهــود املبذولــة يف األغلــب متوجهــة نحــو الرتجمــة اآلليــة
للنصــوص املكتوبــة.

أهداف الرتجمة اآللية

ظهــرت الكثــر مــن التقنيــات لتخــدم أهدافــا محــددة لهــا ،و
قد كان ظهور الرتجمة اآللية لتحقق هدفني رئيسيني هام:

أوالً :توفري التكلفة املادية:

إن االعتــاد عــى عنــارص برشيــة يف الرتجمــة يكلــف الكثــر
مــن املــال وقــد تكــون الرتجمــة اآلليــة الحــل األمثــل لهــذه
املشكلة ،ولذلك ميكن القول بأن الرتجمة اآللية قد تنجح
يف خفــض تكاليــف الرتجمــة وذلــك بتقليــل التكلفــة بنســبة
ترتاوح مابني ‹  %20إىل › %40و هذا يخضع لعوامل منها
نوعيــة النــص و مســتوى التخصيــص يف الرتجمــة.
الثاين :توفري الوقت:

ليقــوم املرتجــم اإلنســان مبراجعتــه وتصحيحــه قبــل طباعتــه
بشــكله النهــايئ( .التفاعــل بــن اإلنســان واآللــة يف الرتجمــة
الحاســوبية أ.د .ســلامن داود الواســطي)

أنظمة الرتجمة اآللية
أوالً :األنظمة العاملية

يعــد نظــام (سيســران ( )SYSTRANمــن أوائــل أنظمــة
الرتجمــة ،وهــو يرتجــم مــن الروســية إىل اإلنجليزيــة ،وقــد
ط ـ َّور النظــام برنام ًجــا للرتجمــة مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة،
إال أنــه غــر ذائــع .كريســتو فربتلــر ،اللغــة والحاســبية ،ضمــن
كتاب املوسوعة اللغوية ،ج  ،2ص  )650وانظر د /سلوى
حــادة ،املعالجــة اآلليــة ،ص http://www./ ،262

مــا ال شــك فيــه أن الرتجم ــة اآلليــة تفــوق الرتجم ــة البرشيــة
من حيث السـرع ــة ،وميك ــن عن ط ــريق األســاليب واآلليات
املستخدمة يف الرتجمة اآللية تقليل وقت الرتجمة اآللية
مقارنة بالرتجمة البرشية بنسبة ترتاوح مابني‹  %25إىل 50
(.› %انظر:الرتجمة اآللية ،فارس إبراهيم العقييل ،وزميله)
إننــا ال نريــد أن نلغــي أو نتجاهــل الخدمــات والعــون
الكبــر الــذي تســتطيع اآللــة أن تقدمــه لإلنســان يف تقليــل
النفقــات واختصــار الزمــن .فالرتجمــة البرشيــة تبقــى مكلفــة
جــدا ً(*) وتســتغرق الكثــر مــن الوقــت فض ـاً عــن الجهــد
الكبــر الــذي تتطلبــه مــن املرتجمــن البــر يف الرجــوع إىل
املعاجــم العامــة واملعاجــم املتخصصــة واملراجــع وغريهــا
مــن الكتــب واملصــادر الت ــي يســتغرق البحــث اليــدوي فيهــا
وقت ـاً طوي ـاً ،لكــن بإمــكان اآللــة أن توفــر كل هــذه املراجــع
للمرتجم البرشي الكرتونياً وتجعلها مبتناول أطراف أصابعه
فيوفــر مــن جهــده ومــن وقتــه.
وهــذا هــو أســلوب «الرتجمــة البرشيــة مبســاعدة اآللــة»
 .Machine - Aided Human Translationوهو واحد
مــن أوجــه التفاعــل والتعــاون املثمــر بــن اإلنســان واآللــة
يف الرتجمــة .وأغلــب الظــن أن هــذا األســلوب ســيكون هــو
األســلوب العــام للرتجمــة البرشيــة إذا مــا توفــرت متطلباتــه
الفنيــة واملاديــة للمرتجمــن مــن حاســوب وبرامــج وأنظمــة
ـر باألنرتنيــت.
واتصــال متيـ ّ
لكن أفضل صيغ التعاون والتفاعل بني اإلنسان واآللة
سيكون يف اتباع أسلوب «الرتجمة اآللية مبساعدة البرش»
 ،Human- Aided Machine Translationأي إعطــاء
النــص لآللــة لــي ترتجمــه وتعرضــه عــى شاشــة الحاســوب

ونظام لو جوس ( )LOGOSوكان يرتجم بني اإلنجليزية،
والفيتناميــة ،لكنهــاآلن متعــدد اللغــات ،وأضيفــت إليــه
اللغــة العربيــةhttp://www.logos.it/ .ونظــام (تــوم
ميتــو) وقــد طورتــه جامعــة مونرتيــال لرتجمــة تقاريــر الطقــس
بــن اإلنجليزيــة والفرنســية ،وصــار مشــهورا ً اآلن باســم (تــوم
طقــس ،( http://www.wata.cc.والجمعيــة الدوليــة
للمرتجمــن العــرب)http://www.jovo-soft.de/،
ونظام (وايدنر( )weidnerوهو يرتجم بني االنجليزية
الفرنسية0http://www.weidnertranslation..،
_de/indexوكان واســع االنتشــار يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة(.د /ســلوى حــادة ،املعالجــة اآلليــة ص ،263
وقــد ط ـ َّور برنام ًجــا بــن اإلنجليزيــة والعربيــة ،وقــد آلــت
ملكيــة الرشكــة إىل إحــدى الــركات اليابانيــة ،وتوقفــت
الــركات التــي كانــت تســتخدم هــذا النظــام يف نيوجــريس
والريــاض عــن العمــل يف مجــال الرتجمــة اآلليــة .وأكــر عائــق
لهــذا النظــام صغــر حجــم املعجــم الــذي يعتمده؛فعــى
املســتخدم أن يُ ِع ـ ّد معجمــه الخــاص مــن خــال الربنامــج،
وهــو أمــر مكلــف ويســتهلك وقتًــا كثــرا ًhttp://www. .
wata.ccوهنــاك أنظمةأ خــرى مثــل ( ســبانام)وهو
يرتجــم بــن اإلنجليزيــة واألســبانية ،وأُع ـ َّد ملنظمــة الصحــة
األمريكية)SPANAM(،التــي تنــر وثائــق طبيــة موجهــة
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اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

إىل أمريكا الالتينية.املرجع السابق وانظر http://portal.

عمليات الرتجمة اآللية:

و ( )TITUSوكان وراء ظهــوره معهــد النســيج
الفرنــي ،وهــو يتعامــل مــع الفرنســية واإلنجليزيــة واألملانيــة
واألســبانيةhttp://www.metal-of-death.com// .

التجمة اآلل ّية املبارشة :نظم الجيل األ ّول
ّ

acm.org/citation.cfm?id

metaltranslator

ثانياً :أنظمة الرتجمة إىل العربية:

وتعــود املحــاوالت األوىل لتطويــر برنامــج للرتجمــة اآلليــة
مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة إىل د /بشــاي األســتاذ الســابق
بجامعة هارفارد يف أوائل سبعينيات القرن العرشين ،وكان
برنامجــه يعتمــد التحريــر الســابق للنصــوص املــراد ترجمتهــا،
ومل يكتــب لهــا الســتمرار.
ويأيت برنامج املرتجم العريب إىل العربية ،يف مقدمة
برامج الرتجمة اآللية وقد طورته رشكة عربية يف لندن.
وأ صــد رت ا لرشكــة برنا م ًجــا مص َّغــرا منــه هــو
برنامج(الــوايف) ،وهــو متــداول يف األســواق وظهــر منــه ثالثــة
إصدارات؛الــوايف  ،1الــوايف  ،2الــوايف الذهبــي ،وهــو مــن
أشــهر برامــج الرتجمــة اآلليــة يف العــامل العــريب،
يعــد نظــام (سيســران (( )SYSTRANمــن أوائــل نظــم
الرتجمــة ،وهــو يرتجــم مــن الروســية إىل اإلنجليزيــة ،وقــد
ط ـ َّور النظــام برنام ًجــا للرتجمــة مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة،
إال أنــه غــر ذائــع.
وهنــاك كثــر مــن برامــج الرتجمــة اآلليــة مــن العربيــة
وإليهــا ،وبعضهــا متــاح عــى الشــبكة العامليــة للمعلومــات
(اإلنرتنــت) ومــن أهمهــا:
 - ،www.translate.google.comموقــع جوجــل
للرتجمــة
 -،www.tarjim.comموقــع ترجــان التابــع لرشكــة
صخــر
 -،www.ajeeb.comموقع عجيب.
(انظــر :مــروة ناهــل محمــد عــي ،الحاســوب يف خدمــة
الرتجمة واملرتجمني)
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التجمــة اآلليّــة وف ًقــا لِلطُّــرق األساسـيّة يف بنــاء
تصنــف نظــم ّ
ّ
نظمهــا إىل مــا يــأيت:
التجمــة كلمــة بكلمــة مــن خــال املقارنــة
وتقــوم عــى تنفيــذ ّ
يئ اللّغة .وهذه األنظمة
املعجم ّية املبارشة يف قاموس ثنا ّ
تفتقــر إىل التّحليــل العميــق ملك ّونــات الجمــل ،وهــي عــادة
مــا تعمــل بــن لغتــن وباتّجــاه واحــد.
التجمة اآلل ّية الوسيط ّية :نظم الجيل الثاين.
ّ

التجمة اآلل ّية غري املبارشة ،وكان هدفها
وتعد أوىل طرق ّ
ـكل لغــات العــامل ،بحيــث
هــو إيجــاد لغــة وســيطة واحــدة لـ ّ
متثــل املعــاين بــن أكــر مــن لغــة يف منــاذج وبنــى وســيطيّة
مشــركة مــا يســمح بتصميــم ال ّنظــم متعـدّدة اللُّغــات.
ـص اللّغــة
وتعمــل هــذه الطّريقــة مــن خــال تحليــل نـ ّ
املصدر ونقله إىل مناذج وبنى ممثّلة يف اللُّغة الوسيطة،
ـص إحــدى اللُّغــات الهــدف انطالقًــا مــن هــذه
ث ـ ّم توليــد نـ ّ
ـيطي
البنى وال ّنامذج الوســيطة ،ومن صفات التّمثيل الوسـ ّ
ـص الهــدف مــن دون
أنّــه يشــمل ّ
كل املعلومــات لتوليــد ال ّنـ ّ
ـص
ـص املصــدر ،ويعتــر متثي ـاً مج ـ ّردًا لل ّنـ ّ
ال ُّرجــوع لل ّنـ ّ
ـص الهــدف يف الوقــت نفســه ،كــا يعتــر
املصــدر وال ّنـ ّ
متثي ـاً حياديًّــا بــن اللُّغــات املختلفــة.
وقــد واجــه هــذا االتّجــاه صعوبــات هائلــة بــل اســتحالة
يف تعريف اللّغة الوسيطة الواحدة ،بل واجهتها صعوبات
حتّــى يف تعريــف اللّغــة الوســيطة للغــات مــن عائلــة واحــدة؛
الصفيّــة وال ّنحويّــة والدّالليّــة بــن
وذلــك لوجــود االختالفــات ّ
اللّغــات مــن العائــات اللُّغويّــة املختلفــة.
التجمة اآلل ّية ال ّتحويل ّية :نظم الجيل الثّالث
ّ

نص مصدر
هذه ال ّنظم تستخدم لغتني وسيطيّتني لرتجمة ّ
ـص هــدف؛ لغــة وســيطة تتعلّــق فقــط باللّغــة املصــدر
إىل نـ ّ
ـص مكتــوب بهــا ،ولغــة وســيطة تتعلّــق فقــط
أي نـ ّ
لتمثيــل ّ
ـص مكتــوب بهــا ،وتعمــل مــن
أي نـ ّ
باللّغــة الهــدف لتمثيــل ّ
خــال عمل ّيــات متتاليــة هــي:
ـص املصــدر إىل بنيــة وســيطة
التّحليــل :تحويــل ال ّنـ ّ

مصــدر.
التّحويــل :نقــل البنيــة الوســيطة املصــدر إىل مكافئتهــا
الهدف.
ـص الهــدف انطالقًــا مــن البنيــة
التّوليــد :اســتخراج ال ّنـ ّ
الوســيطة الهــدف.
وقد متيزت هذه النظم مب ّيزات أه ّمها:
1ـ ـ التّغلّــب عــى اســتحالة تعريــف لغــة وســيطة شــاملة
لكل اللّغات تحتفظ مبيزة الحياديّة واالستقالل ّية عن هذه
اللُّغات.
 2ـ ـ التّغلّــب عــى تعقيــدات برمجــة التّحليــل والتّوليــد
الّتي تتعامل مع بنى وســيطة مج ّردة وبعيدة عن املم ّيزات
املحدّدة للُّغات .انظر :الرتجمة اآللية للغة العربية ،قضايا
وحلول ،مأمون الحطّاب.
النظرة التاريخية عىل الرتجمة اآللية:

بــدأت الرتجمــة اآلليــة منــذ الســتينات مــن القــرن العرشيــن
ورمبــا قبــل ذ لــك .ولكنهــا بــدأت بالرتجمــة اآلليــة بــن
اللغــات العامليــة الرئيســية يف حينــه وألســباب عســكرية
واســراتيجية .ولكــن نتــاج اآللــة كان ناقصــا مــن الناحيــة
اللغو يــة وكان بحاجــة إىل التنقيــح مــن قبــل مرتجمــن
اختصاصيــن .وعند مــا تطــورت برا مــج الرتجمــة اآلليــة
الســتخدامها ألغــراض تجاريــة كان نتاجهــا ،قبــل تنقيحــه،
عرضــة للتنــدر بــن املرتجمــن ألن الرتجمــة كانــت تبعــث
عــى االبتســامات الســاخرة .منهــا ترجمــة مصطلــح «الــروح»
يف اللغــة اإلنجليز يــة إىل « فــودكا» باللغــة الروســية.
وكا نــت برا مــج الرتجمــة األوىل تركــب عــى حوا ســيب
قد ميــة غاليــة الثمــن  Mainframeومل تكــن عــى
شــكل برمجيــات  Softwareكــا نرا هــا حاليــا .وكا نــت
أمثانهــا غاليــة جــدا ً ومل يكــن يف متنــاول األفــراد رشاءهــا.
و مبــرور الزمــن تحســنت تلــك الربا مــج وانخفضــت
أمثانهــا تدريجيــا بعــد أن انتقلــت إىل برمجيــات.
وظهــرت برامــج بلغــات مختلفــة مــن بينهــا برامــج عربيــة،
ولكــن اســتعاملها كان محــدودا ً .ومــرت بنفــس املراحــل
التــي مــرت بهــا الرتجمــة اآلليــة مــن وإىل اللغــات األوروبيــة.
وتوجد حالياً برامج تقدم ترجمة ال بأس بها من وإىل اللغة
كتاب المؤتمر ()1

العربية/اللغات األجنبية إذا استخدمها مرتجم قدير يعرف
عيوبهــا ويتمكــن مــن تنقيــح الرتجمــة .أمــا إذا اســتخدمها
مرتجــم مبتــدئ وقــدم نتاجهــا بــدون تدقيــق وتنقيــح فإنــه
ســوف يعــرض نفســه إىل مشــاكل كثــرة هــو يف غنــى عنهــا.
وســوف متــي مــدة طويلــة ،تصــل إىل عقــود ،قبــل
أن تتطــور برا مــج الرتجمــة اآلليــة مــن اللغــة العربيــة إىل
اللغــات األجنبيــة وبالعكــس لتعطــي نتا ج ـاً يعتمــد
عليــه كــا يحصــل مــع اللغــات األوروبيــة حالي ـاً.
لذلك يحذر من استخدام برامج الرتجمة اآللية من اللغات
األجنبية إىل اللغة العربية وبالعكس بدون أن يتوىل مرتجم
متمكن من اللغتني تدقيق الرتجمة وتنقيحها.
مل نحتاج إىل الرتجمة اآللية؟

شخصا بلغته
نحتاج إىل ترجمة آليّة ألنّنا ببساطة إذا علّـمنا
ً
فقد نقلنا العل َم إىل تلك اللّغ ِة ،أ ّما إذا علّمناه بلغ ٍة أخرى
ـخص إليها.
ْ
فإن ّ ــنا مل
نفعل شــيئًا ســوى أنّنا نقلْنا ذلك الشّ ـ َ
ونحــن مل نعــد ننتــج مــن العلــم يف بالدنــا إال القليــل إن ك ّنــا
نفعــل ،والكثــر الكثــر ينتــج خــارج أرضنــا وبلغــات غــر لغتنا.
ـري
ث ـ ّم هــل ميكــن لنــا أن نتخ ّيــل حجــم الـ ّـراث الفكـ ّ
ين املرتاكــم حتّــى هــذه اللّحظــة؟ وهــل مــن املمكــن ـ
اإلنســا ّ
التاكــم ســنويًّا أو حتّــى
فعـاًـ حــر املســتجدّات عــى هــذا ّ
شهريًّا واستيعابها ،مع العلم بأ ّن رسعة إنتاج املعرفة تزداد
كل ع ـدّة أشــهر كحصيلــة لتط ـ ّور البحــث
أضعافًــا مضاعفــة ّ
العلمـ ّـي ويف ظــل ثــورة املعلومــات ووســائل االتّصــاالت،
وال ّ
أدل عــى هــذا الكـ ّم مــن بعــض األرقــام الّتــي ظهــرت هــذا
العــام وبــدت لنــا يف منتهــى الكــر لك ّنهــا ســتبدو خــال
ســنوات قليلــة أرقا ًمــا بســيطة.
إ ّن ك ّميّة املعلومات املتداولة عرب شبكة اإلنرتنت يف
جميع أنحاء العامل سوف تقفز إىل  1,5مليار تريابايت يف
العــام  ،2009أي  1,5وأمامهــا واحــد وعــرون صفـ ًرا ،فــإذا
كان كل بايت ميثّل حرفًا وإذا كانت صفحة الكتاب تتك ّون
املتوسط من  2000حرف ،فإ ّن هذا يعني عىل سبيل
يف
ّ
التّمثيل تبادل  75مليون مليار صفحة كتاب .وقد أعلنت
رشكــة جوجــل أنّهــا مت ّكنــت مــن فهرســة تريليــون صفحــة مــن
 26بليــون موقــع وجــدت عــى شــبكة اإلنرتنــت منــذ ظهــور
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الشّ بكة حتّى شهر متوز/يوليو  2008ويأيت ذلك يف سياق
الشكــة املعلنــة جعــل محـ ّرك البحــث جوجــل أرشــيف
غايــة ّ
الفكري.
البرشيّــة وتراثها
ّ
فــإذا تســاءلنا كــم صفحــة مــن هــذا باللُّغــة العربيّــة؟ وكم
الصفحــات يحمــل قيمــة معرف ّيــة علم ّيــة مفيــدة؟
مــن هــذه ّ
كل املحتــوى
كانــت اإلجابــة مــن رشكــة جوجــل أيضً ــا أ ّن ّ
يب ميثّــل  0.00016مــن محتــوى الشّ ــبكة الحــايل،
العــر ّ
يف مقارنــة بأرشــيف البرشيّــة
فهــل هــذا هــو ثقلنــا املعــر ّ
ـري؟
وتراثهــا الفكـ ّ
انظــر :الرتجمــة اآلليــة للغــة العربيــة عــى الشــبكة /
قضايــا وحلــول .أســتاذ مأمــون الحطــاب.

أنواع الرتجمة

أورد  Jakobsonثالثة تقسيامت للرتجمة ،نوردها فيام ييل:
النــوع األول ،ويســمى بالرتجمــة ضمــن اللغــة الوا حــدة
 .intralingual translationوتعنــي هــذه الرتجمــة
أسا ســا إ عــادة صيا غــة مفــردات رســالة مــا يف إ طــار
نفــس اللغــة .ووفقــا لهــذه العمليــة ،ميكــن ترجمــة
اإلشــارات اللفظيــة بوا ســطة إشــارات أخــرى يف نفــس
اللغــة ،وهــي تعــد عمليــة أسا ســية نحــو وضــع نظر يــة
وافيــة للمعنــى ،مثــل عمليــات تفســر القــرآن الكر يــم.
النوع الثاين ،وهو الرتجمة من لغة إىل أخرى interlingual
 .translationوتعنــي هــذه الرتجمــة ترجمــة اإلشــارات
اللفظية إلحدى اللغات عن طريق اإلشارات اللفظية للغة
أخرى .وهذا هو النوع الذي نركز عليه نطاق بحثنا .وما يهم
يف هذا النوع من الرتجمةليس مجرد معادلة الرموز (مبعنى
مقارنــة الكلــات ببعضهــا) وحســب ،بــل تكافــؤ رمــوز كلتــا
اللغتــن وترتيبهــا .أي يجــب معرفــة معنــى التعبــر بأكملــه.
النــوع الثالــث ،وميكــن أن نطلــق عليــه الرتجمــة مــن عالمــة
إىل أخــرى  .intersemiotic translationوتعنــي هــذه
الرتجمــة نقــل رســالة مــن نــوع معــن مــن النظــم الرمزيــة إىل
نوع آخر دون أن تصاحبها إشارات لفظية ،وبحيث يفهمها
الجميــع .ففــي البحريــة األمريكيــة
عــى ســبيل املثــال ،ميكــن تحويــل رســالة لفظيــة إىل
رسالة يتم إبالغها باألعالم ،عن طريق رفع األعالم املناسبة.
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يلآلا ةمجرتلا

ويف إطــار الرتجمــة مــن لغــة إىل أخــرى interlingual

،translationميكنالتمييزبصفةعامةبنيقسمنيأساسيني:
 الرتجمــة التحرير يــة :Written Translationوهــي التــي تتــم كتابــة .وعــى الرغــم مــا يعتــره الكثــرون مــن
أنهــا أســهل نوعــي الرتجمــة ،إذ ال تتقيــد بزمــن معــن يجــب أن
تتــم خاللــه،
إال أنهــا تعــد يف نفــس الوقــت مــن أكــر أنــواع الرتجمــة
صعوبــة ،حيــث يجــب عــى املرتجــم أن يلتــزم التزامــا دقيقــا
وتامــا بنفــس أســلوب النــص األصــي،
وإال تعرض لالنتقاد الشديد يف حالة الوقوع يف خطأ ما.
 ا لرتجمــة ا لشــفهية :O r a l Int e r pre t at i onوترتكــز صعوبتهــا يف أنهــا تتقيــد بزمــن معــن ،وهــو الزمــن
الــذي تقــال فيــه الرســالة األصليــة.
إذ يبــدأ دور املرتجــم بعــد االنتهــاء مــن إلقــاء هــذه
الرســالة أو أثنائــه .ولكنهــا ال تلتــزم بنفــس الدقــة ومحاولــة
االلتــزام بنفــس أســلوب النــص األصــي،
بــل يكــون عــى املرتجــم االكتفــاء بنقــل فحــوى أو
محتــوى هــذه الرســالة فقــط.
انظر منديات ستار تاميز
ال بد أن نشري هنا إىل التطورات التـي م ّرت بها أنواع الرتجمة
أي
التحريرية ،والشفهية) ،ومن حيث الطرائق ،مل يحدث ّ
تطـ ّور يف «الطريقتــن» اللتــن نقلهــا بهــاء الديــن العامــي
(1626 - 1547م) يف كتابــه الكشــكول عــن صــاح الديــن
خليــل الصفــدي ( 1296ـ 1362م).
قال الصفدي:
وللرتاجمة يف النقل طريقان :أحدهام طريق يوحنا بن
البطريــق وابــن ناعمــة الحمــي وغريهــا ،وهــو أن ينظــر
إىل كل كلمــة مفــردة مــن الكلــات اليونانيــة ومــا تــدل
عليــه مــن املعنــى فيــأيت بلفظــة مفــردة مــن الكلــات
العربية ترادفها يف الداللة عىل ذلك املعنى فيثبتها
وينتقــل إىل األخــرى كذلــك حت ــى يــأيت عــى جملــة مــا
يريــد تعريبــه ,وهــذه الطريقــة رديئــة لوجهــن :أحدهــا
أنه ال يوجد يف الكلامت العربية كلامت تقابل جميع
كلــات اليونانيــة ،ولهــذا وقــع يف خــال التعريــب كثــر
مــن األلفــاظ اليونانيــة عــى حالهــا .الثــاين ،أن خــواص

املجازات وهي كثرية يف جميع اللغات.

الرتكيب والنسب االسنادية ال تطالب نظريها من لغة
إىل أخرى دامئاً .وأيضاً يقع الخلل من جهة استعامل

الهوامش
الطر يــق الثــاين يف التعر يــب طر يــق ُحنــن بــن ا ســحق والجوهــري
ـر
وغريهــا ،وهــو أن يــأيت الجملــة فَيُ َح ِّ
صـ ُـل معناهــا يف ذهنــه ويعـ ّ ُ
عنهــا مــن اللغــة األخــرى بجملــة تطابقهــا َســوا ٌء ســاوت األلفــا ُ
ظ
األلفــا َ
ظ أم خالفتهــا .وهــذا الطريــق أجــود.
الطريــق أو الطريقــة األوىل يف الرتجمــة هــي الطريقــة املعروفــة باســم
«الرتجمة الحرفية» ،وسنطلق عليها هنا تسمية «ترجمة الرتادف
املعجمــي» ،أمــا الطريقــة الثانيــة فســنطلق عليهــا تســمية «ترجمــة
التكا فــؤ املعنــوي» أو «ترجمــة التطا بــق املعنــوي» بتعبــر
الصفــدي.

أساليب الرتجمة

 -3املقابل من حيث الشكل :Formal Correspondent

وأمثلةذلك:

تعويم العملة == to float currency
السيدة األوىل == the first lady

غســيل األمــوال (إضفــاء الرشعيــة عــى تحويــات النقــود) == to
launder money

حرب باردة == cold war

الوزير األول رئيس الوزراء == the premier
السوق السوداء == black market

ولذلك يجب الرتكيز عىل طريقة التفكري.

يتضــح أن املشــكلة يف الرتجمــة تتمثــل دامئــا يف البحــث عــن املعــادل
يف الرتجمــة Translation Equivalentوليــس يف إيجــاد
املقابــل الشــكيل  .Formal Correspondentوقبــل أن
نســهب يف هــذا الحديــث ،يجــب علينــا أوال توضيــح األســاليب
التــي ميكــن أن تتــم بهــا ترجمــة املفــردات:

نقــل ا لكلمــة حســب طر يقــة نطقهــا يف ا للغــة ا ملصــد ر
:Tr a n s l i t e r a t i o n
واألمثلة عىل ذلك من اللغة العربية إىل اإلنجليزية:

ويجب التأكيد هنا عىل حقيقة أن املقابل من حيث الشكل يتضمن
بالرضورة وجود معادل الرتجمة،

بينــا ال يتضمــن معــادل الرتجمــة وجــود املقابــل مــن حيــث الشــكل.
وعــى ســبيل املثــال ،فــإن العبــارة:

The door of the class
ميكن أن ترتجم إىل:
باب الفصل

وقــد متــت هــذه الرتجمــة بأســلوب املعــادل يف الرتجمــة ،وال تتضمــن
وجــود املقابــل مــن حيــث الشــكل.

انتفاضة == intifada
الجهاد == jihad

وعىل الرغم من ذلك ،ميكن الحصول عىل املقابل من حيث الشكل
يف نفس الجملة ،إذ نقول:

ومن اإلنجليزية إىل العربية:

تكنولوجيا == technology

الباب بتاع الفصل

دميقراطية == democracy

ويطلــق عــى هــذه العمليــة األخــرة (أي مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة)
مصطلــح التعريــب .Arabicization
 -معادل الرتجمة :Translation Equivalent

وبالطبع فهذه الرتجمة عامية .وميكن لنا أن نالحظ بوضوح أن الجملة
األخرية تتضمن معادال لرتجمة أيضا.
وهــذا مــا يــؤدي بنــا إىل التأكيــد عــى حقيقــة أن عمليــة الرتجمــة هــي
باألســاس مســألة إيجــاد معــادل الرتجمــة.

وبذلك ترتجم الجملة:

واألمثلة عىل ذلك كثرية ،ومنها:

.She got seriously ill last night

الكامريا الخفية == candid camera

إىل :اشتد عليها املرض ليلة األمس.

العدسات الالصقة == contact lenses

انظر الدكتور عمرو مذكور ،الرتجمة اآللية مفهومها ـ ـ مناهجها.

ويندرج تحت هذا النوع أيضا األمثال الشعبية ،مثل:

يف التأين السالمة ويف العجلة الندامة == haste makes waste
ميه من تحت تنب == still water runs deep

كتاب المؤتمر ()1
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صعوبات الرتجمة

?How to rob a bank

-الخروج عن القياس يف اللغة

يقصد بالخروج عن القياس يف اللغة « االنحراف عن القواعد املألوفة
التي تحكم لغة ما “.
“A linguistic deviation is the deviation from the expected
norms of the language”.

ويأخذ الخروج عن القياس يف اللغة أحد شكلني:

األول :أن يكــون مقصــودا ،وبالتــايل يكــون لــه معنــى ،وهكــذا يكــون قابــا
للرتجمة.
الثــاين:أن يكــون غــر مقصــود ،وبالتــايل ال يكــون لــه معنــى ،وهكــذا فــا
ميكــن ترجمتــه ،بــل يجــب تصحيحــه ثــم ترجمــة مــا تــم تصحيحــه.

وليك يتضح هذا املفهوم ،نفرتض أننا نطالع إحدى الصحف اليومية،
لنجد عنوانا مكتوبا فيها « :نشاطركم األفراح “.

يجب هنا التوقف قليال أمام هذا العنوان .فمن املعروف يف اللغة،
أن هــذا التعبــر يقــال « :نشــاطركم األحــزان “ ،وهــو يقــال للتعزيــة
يف وفــاة أحــد األشــخاص املقربــن أو فقــدان يشء نفيــس .فــإذا
مــا متــت كتابــة هــذا التعبــر بالشــكل « :نشــاطركم األفــراح “،
نجد أننا أمام أحد احتاملني:

األول:إمــا أن يكــون الكاتــب قــد تعلــم اللغــة العربيــة حديثــا فلــم يتقــن
أصولهــا بعــد ،أو أنــه غــر ملــم باســتخداماتها.

وهنــا يجــب علينــا تصحيــح هــذا التعبــر بإعادتــه إىل صورتــه األصليــة «
نشــاطركم األحــزان « ونرتجمــه عــى هــذا املعنــى.
الثاين :وإما أن يكون الكاتب قد تعمد أن يقول هذا التعبري للسخرية
مــن األفــراح التــي ميــر بهــا القــوم الذيــن قــال لهــم ذلــك ،أي ليصــور
لهــم أن أفراحهــم كاألحــزان وأنــه يواســيهم عــى هــذه األفــراح! ويف
تلك الحالة فيجب الرتجمة بهذا املعنى ،والتفكري يف أسلوب
معــن « ســاخر « أيضــا تتــم الرتجمــة بــه.

ومن الناحية العكسية ،فلو طالعنا إحدى املجالت االقتصادية لنجد
عنوانــا مكتوبــا فيها يقول:
?How to steal a bank

يكــون علينــا كذلــك أن نتوقــف برهــة أمــام هــذا العنــوان .ذلــك أن مــن
املعــروف لنــا أن  to stealال تســتخدم يف هــذا الســياق ،فهــي
تعنــي رسقــة الــيء برمتــه أو بأكملــه ،ويف حالتنــا هنــا تعنــي «
رسقــة البنــك بجدرانــه وموظفيــه ...الــخ « .وهــذا بالطبــع مــا ال
ميكــن أن يكــون.وأن الكلمــة التــي تســتعمل يف هــذا الســياق هــي
“.”to rob

وبذلك نجد أنفسنا أيضا أمام احتاملني:

األول :أن يكون الكاتب قد أخطأ يف هذا االستعامل .ولذلك فيجب
علينا القيام بالتصحيح ،ليكون العنوان:
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الثــاين :أن يكــون الكاتــب قــد تعمــد هــذا القــول ،وبذلــك فيجــب علينــا
محاولــة ترجمــة هــذا املعنــى الــذي يريــده الكاتــب ،وليكــن مثــا:

كيف :ترسق الجمل مبا حمل؟
أو :كيف تغتال مرصفا؟
-اختيار املعنى املالئم

هناك بعض الكلامت التي ال تقبل الرتجمة من منظور ترجمة الكلمة.
مبعنــى أنــه توجــد بعــض الكلــات يف اللغــة اإلنجليزيــة التــي ال
تقبــل اللغــة العربيــة ترجمتهــا بكلمــة واحــدة مقابلــة .وعــى ســبيل
املثال ،نجد أن كلمة  privatizationقد ُوضعت لها ترجامت
عديــدة يف اللغــة العربيــة ،مثــل « الخصخصــة « أو « التخصيــص
« أو « التخصيصية “.

وهــذه كلهــا ترجــات غــر دقيقــة للكلمــة ،ذلــك أن اللغــة اإلنجليزيــة
متيل إلضافة الزوائد  – affixesسواء كانت بوادئ prefixes
أم لواحــق

 – suffixesإىل الكلمــة األصليــة ،حتــى تتــم مواءمــة اســتخدامها يف
موقعهــا مــن الجملــة .ولذلــك فهــي تعتــر أكــر مــن كلمــة واحــدة،
وإن بــدت يف ظاهرهــا غــر ذلــك .ومــن هنــا فــا يكــون هنــاك دا ٍع
لــإرصار عــى ترجمتهــا بكلمــة واحــدة مرادفــة يف اللغــة العربيــة.
وبذلك تكون الرتجمة الدقيقة للكلمة السابقة هي « :التحول للقطاع
الخــاص « .وكذلــك  ،Islamizationوالتــي يرتجمهــا البعــض
بكلمــة “أســلمة”،

وهــو تعبــر غــر دقيــق عــن الكلمــة .ولذلــك فيمكــن ترجمتهــا بالقــول «
تطبيــق الرشيعــة اإلســامية “.
وغــر ذلــك كثــر مــا ميكــن القيــاس عليــه يف بعــض الكلــات األخــرى،
مثل:

 seaside holiday makerمصطاف

 the complicated nature ofإشكالية

 long experienceباع

 great loveعشق  -وله  -هيام

 :astonishmentدهشة بالغة

وهكــذا نجــد أن ترجمــة كلمــة بكلمــة ال يعــد يف أحيــان كثــرة أســلوبا
صحيحــا ،إذ إنــه ال يعكــس املعنــى املكافــئ
املبارش وفقا لكل من خصائص اللغة وثقافتها.

كذلــك فهنــاك بعــض الكلــات ميكــن أن تختلــف معانيهــا باختــاف
الحــاالت التــي ت ُذكــر فيهــا ،مثــل:

 sectionباب – شعبة  -جزء

 recordوثيقة – ملف  -محرض

 authority – agency - organizationهيئة

وهنــا يجــب اختيــار املعنــى املناســب حســب الســياق الــذي وردت
فيــه الكلمــة.
ننتقــل بعــد ذلــك إىل صعوبــة أخــرى ،تتمثــل يف اختيــار املعنــى املــراد
مــن الكلمــة مــن بــن املعــاين املوضوعــة لهــا يف القامــوس.
وعىل سبيل املثال ،يف الجملة:

Dozens of people were killed.

نجــد أن  dozenتعنــي « اثنــا عــر « أو “دســتة « بالعاميــة .ويف هــذا
الســياق ال ميكــن الرتجمــة بالقــول:

“تــم قتــل اثنــا عــرات أو ِد َســت مــن النــاس “!! وإمنــا يجــب البحــث
عــن أقــرب عــدد يف اللغــة العربيــة مقابــل لهــذا العــدد ،وهــو
الرقــم « عــرة”.

وبذلك ميكن ترجمة الجملة السابقة بالقول:

تم قتل عرشات األفراد.
كذلك الجملة:

Several plots are assigned to private investors in new cities.

نجــد أن كلمــة  plotلهــا معــانٍ عديــدة .ولكــن املعنــى الــذي يصلــح
لســياق هــذه الجملــة هــو « قطعــة أرض « .وبذلــك تكــون الرتجمــة:
تــم تخصيــص عــدة ٍ
أراض للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص يف املــدن
الجديــدة.
ويف الجملة:

Sleeping policemen help reduce car accidents.

نجــد أن املعنــى يبــدو متناقضــا ألول وهلــة .ولكــن بقليــل مــن التدقيــق،
نجــد أن كلمــة  sleeping policemenالبــد وأن يكــون لهــا
معنــى خــاص،
وهو املطبات الصناعية .وهكذا تكون الرتجمة:

تساعد املطبات الصناعية يف التقليل من حوادث السيارات.

وأخريا فمن املشاكل التي ميكن أن تواجه املرتجم كذلك عدم وجود
سوى معنى واحد لعدة كلامت،
فمثــا  snakeو serpentلهــا معنــى واحــد يف العربيــة هــو ثعبــان،
وكذلــك  houseو homeلهــا معنــى واحــد أيضــا يف العربيــة
هــو بيــت.

وتظهــر املشــكلة إذا واجــه املرتجــم مثــل هاتــن الكلمتــن املتشــابهتني
يف نــص واحــد ،فكيــف ميكنــه التعبــر عــن معنــى كل منهــا
عــى حــدا؟
وعــى الرغــم مــن أن معنــى الكلمــة ميكــن إيجــاده مــن القامــوس ،إال أننــا
ال ميكننــا االعتــاد عليــه إال فيــا يتعلــق باملصطلحــات العلميــة
واملتخصصــة أو التعبــرات االصطالحيــة .وأفضــل وســيلة للتأكــد
مــن صحــة ،معنــى إحــدى املفــردات هــو أن نبحــث عنهــا يف
كتاب المؤتمر ()1

قامــوس آحــادي اللغــة ثــم قامــوس ثنــايئ اللغــة ،وذلــك حتى نطرد
ظــال املعنــى التــي ميكــن أن تنتــج .يجــب أن نضــع يف االعتبــار
دامئــا أن مــا نســعى إليــه يف الرتجمــة هــو التوصــل إىل حرفيــة
املعنــى وليــس الحرفيــة مــن حيــث الشــكل.

وعىل ذلك يجب علينا يف الرتجمة التوصل إىل املضمون.

النتائج

ـن هــذا البحــث أن العديــد مــن نواحــي القصــور يف ناتــج الرتجمــة
بـ َّ
اآلليــة قــد يحــدث إمــا بســبب خطــأ يف تحليــل الجملــة امل ُدخلــة
أو بسبب خطأ يف بناء الجملة الخارجة .وتحسني هذه الرتجمة
يعتمد إىل حد كبري عىل تقنني معرفتنا باللغة وتزويد الحاسب
اآليل بالقواعد الالزمة للتعامل مع اللغة .إن الرتجمة اآللية ذات
الدقــة العاليــة مل تتحقــق حتــى اآلن وليــس منظــورا أن تتحقــق يف
املســتقبل القريــب ،ولكــن مــا زال أمامنــا الكثــر الــذي نســتطيع
أن نفعلــه لتحســن جــودة الرتجمــة والزيــادة مــن فعاليتهــا وإمكانيــة
االســتفادة منهــا.

ويتعامــل البحــث مــع واحــدة مــن أهــم الســات النحويــة التــي تؤثــر عــى
جودة الرتجمة ،أال وهي املطابقة .ومبا أن هناك بعض اللغات
التي تتطلب قدرا من املطابقة بني أجزاء الجملة أكرث من لغات
أخــرى ،فالبــد عندئــذ مــن وضــع اللغــة الهــدف يف االعتبــار أثنــاء
عمليــة التحليــل للغــة املصــدر وتطبيــق كل قواعــد املطابقــة أثنــاء
بنــاء الجملــة يف اللغــة الهــدف.

وقــد خلصــت هــذه الرســالة إىل أن اللغــة اإلنجليزيــة يوجــد بهــا تســع
من ســات املطابقة مقارنة بأربع وعرشين  24ســمة تســتخدمها
اللغــة العربيــة .وهــذا يبــن كيــف أن اللغــة العربيــة تركــز عــى
املطابقــة بشــكل أكــر مــن اللغــة اإلنجليزيــة .وميكننــا أن نقــول إىل
حــد كبــر أن التنــوع الكبــر لالشــتقاق الــريف يف اللغــة العربيــة
يعــود إىل متطلبــات ســات املطابقــة.
كــا خلصــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى إحــدى عــرة إشــكالية
من إشــكاليات املطابقة يف الرتجمة من العربية إىل اإلنجليزية.
وقــد تــم رشح كل إشــكالية بالتفصيــل وتوضيحهــا باألمثلــة ووضــع
حلــول مقرتحــة للتغلــب عليهــا.

ومــن اإلســهامات العمليــة التــي يقدمهــا هــذا البحــث بنــاء مجموعــة
اختبــار مــن مائتــن وســبعون مثــاال .وهــذه املجموعــة هــي عبــارة
عــن عــدد مــن األمثلــة التــي ميكــن أن تســتخدم يف اختبــار ســات
املطابقــة يف الرتجمــة مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة .وقــد تــم بنــاء
هــذه األمثلــة واســتخدامها يف استكشــاف مشــاكل الرتجمــة.
وتعتــر مجموعــات االختبــار يف الرتجمــة اآلليــة ذات أهميــة كبــرة
حيــث تســتخدم يف االختبــار والتقييــم وقيــاس درجــة التحســن
يف برامــج الرتجمــة.
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وحركــة العوملــة تســعى إىل إســقاط الحواجــز اللغويــة كــرط أســايس
لدمــج بلــدان العــامل وثقافاتــه املختلفــة يف كيــان عوملــي يتســم
بالشــفافية اللغويــة لتنســاب مــن خاللهــا املعلومــات ،ويتفاعــل
مــن خاللهــا األفــراد والجامعــات واملؤسســات ،وال ميكــن للغتنــا
العربيــة أن تلحــق بهــذا الركــب إال بتوافــر البنــى األساســية اللغويــة
التــي تؤهلهــا للتفاعــل اللغــوي مــع اللغــات األخــرى.
مقرتحات

لقــد كانــت أنجــع الحلــول املقرتحــة ملواجهــة هــذا التحــدي هــي مــا
أوصتــه النــدوة الخاصــة بالحوســبة يف عــان عــام 2002م وكان
مــن أبــرز مــا أوصــت بــه هــذه اللجنــة مــا يــي:
أوالً :نــر الوعــي باســتعامل اللغــة العربيــة الفصيحــة بــن الجامهــر
العربيــة كافــة ،والســيام يف وســائل اإلعــام املنطوقــة واملكتوبــة
ومــن أوالهــا الفضائيــات.
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ثانيــا :إنشــاء مركــز عــريب مســتقل تكــون مهمتــه البحــث يف مشــكالت
اللغــة العربيــة وقضاياهــا املختلفــة مــن جميــع جوانبهــا حســب
مقتضيــات العــر.

ثالث ـاً :رضورة أخــذ تعريــب العلــوم مأخــذا ً جدي ـاً يف جميــع املراحــل
الدراســية ،وال ســيام الجامعــات ومراكــز البحــوث يف الوطــن
العــريب بــأرسه.
رابع ـاً :إنشــاء هيئــة علميــة عــى مســتوى الوطــن العــريب تكــون مهمتهــا
نقل العلوم والتقنيات الحديثة من مصادرها إىل اللغة العربية،
ونقــل مــا ينــر يف أهــم الدوريــات العامليــة باللغــات األخــرى مــن
مصادرهــا ومتابعــة مــا يجــد.
خامس ـاً :إنشــاء هيئــة تختــص بصنــع املعا جــم العربيــة بــدءا ً بوضــع
املعجــم التاريخــي واملعجــات املتدرجــة عــى وفــق مراحــل
التعليــم ومســتويات الثقافــة ،واملعا جــم املتخصصــة وانتهــاء
بحوســبة الــراث العــريب واإلســامي والعربيــة املعــارصة.

كتاب المؤتمر ()1
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املراجع حسب ورودها:

بهاء الدين العاميل (1626 - 1547م) يف كتابه الكشكول

مأمون الحطّاب ،الرتجمة اآللية للغة العربية ،قضايا وحلول.

محمد يوسف ،موقع :صيد الفوائد ،عىل الشبكة العنكبوتية.

- ،www.translate.google.com

الرتجمة اآللية ،فارس إبراهيم العقييل ،وزميله

-،www.ajeeb.com

نزار الطوييل ،تعريف الرتجمة وأنواعها.

أ.د .ســلامن داود الواســطي ،التفاعــل بــن اإلنســان واآللــة يف الرتجمــة
الحاسوبية
د .سلوى حامدة ،املعالجة اآللية.

الدكتــور عمــرو مذكــور ،الرتجمــة اآلليــة مفهومهــا ـ ـ مناهجهــا .مجلــة دار
العلــوم ،جامعــة الفيــوم مجلــد .25
مروة ناهل محمد عيل ،الحاسوب يف خدمة الرتجمة واملرتجمني.
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يلآلا ةمجرتلا

-،www.tarjim.com

sanam.montadamoslim.com

www.metal-of-death.com/metaltranslator

(*) يشــر املرتجــم املحــرف ســتيف فالســتا فينــك إىل أنــه يتقــاىض
مبلــغ  600دوالر مــن ترجمتــه الشــخصية لــراءة اخــراع مــن اللغــة
اليابانيــة إىل اللغــة اإلنكليزيــة ،ويتقــاىض مبلــغ  60دوالرا ً فقــط
عندمــا يراجــع ويصحــح ترجمــة آليــه لوثيقــة مناظــرة.

املعجم بني الورقية والحاسوبية
د /عمرو مدكور

بقــي املعجــم ســجني اإلصــدار الورقــي يتحكــم فيــه
وميــي عليــه مجموعــة مــن الخصائــص بــد ًءا مــن اختيــار
املداخــل مــرو ًرا مبعالجــة املدخــل رصف ًيــا ودالل ًيــا ،وانتهــا ًء
بحجــم املعجــم ،وتطويــره ،ومــع بــروز عــر الحاســوبية،
واالستخدام املتزايد للحاسوب ،وتنوع الربامج الحاسوبية،
وخاصة برامج الذكاء االصطناعي مثل؛ التعرف اآليل عىل
الكلمــة ،والنطــق اآليل للنــص املكتــوب ،وشــكل النــص،
وكذلــك التحليــل الــريف والــداليل الرتكيبــي ،واالختصــار.
أدت هــذه الطفــرة إىل وضــع املعجــم الورقــي
يف موقــف متأخــر عــن القفــزة الزمنيــة والحضاريــة ،ومــن هنــا
يعمــل البحــث عــى تحليــل الســات األساســية للمعجــم
الورقــي ،وســمة الورقيــة يف املعجــم ،ويعمــل يف شــق آخــر
عــى تقديــم املتطلبــات الحاســوبية للمعجــم الحاســويب
املتوقــع،
ويفيــد البحــث مــن التجــارب املعجميــة العربيــة
املعارصة بد ًءا من املعجم الوسيط والوجيز ملجمع الللغة
العربيــة ،واملعجــم العــريب األســايس للمنظمــة العربيــة
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم ،وهــو معجــم موجــه للمتعلــم
العربيــة مــن غــر أبنائهــا ،وكذلــك املعجــم العــريب بــن
يديــك ،وهــو معجــم تابــع لسلســة العربيــة بــن يديــك،
وهــي سلســلة تعليميــة لغــر الناطقــن بالعربيــة ،ومعجــم
اللغــة العربيــة املعــارصة للدكتــور أحمــد مختــار عمــر وفريــق
عمــل ،وهــو معجــم كبــر الحجــم يعمــل عــى رصــد العربيــة
املعــارصة ،وقــد قــدم هــذا املعجــم يف صورتــن ورقيــة
وحاســوبية .ومــن املعاجــم الدالليــة املكنــز الكبــر للدكتــور
أحمــد مختــار عمــر وآخريــن.
ويناقش البحث النقاط االتية.
أولً  :مفهوم املعجم.
كتاب المؤتمر ()1

 املعجم الورقي. املعجــم الحاســويب( .املعا جــم الحاســوبيةاملوجودة مثل معجم اللغة العربية املعارصة) تعد معاجم
ورقيــة ق ِّدمــت يف شــكل حاســويب (قــرص مدمــج ،)...يف
حــن أن مفهــوم املعجــم الحاســويب مختلــف.
ثان ًيــا :جمــع ا ملــادة بــن املعجمــن؛ الورقــي
و ا لحا ســو يب .
ثالثًــا :ترتيــب املداخــل بــن املعجمــن؛ الورقــي
والحا ســويب.
 املعا جــم اللفظيــة واملعنو يــة يف املعجــما لورقــي  ،وا ملعجــم ا لحا ســويب .
راب ًعــا :معالجــة الضبــط والهجــاء بــن املعجمــن،
الورقــي والحا ســويب.
خامسا :معالجة املعنى بني املعجمني؛ الورقي
ً
والحا ســويب.
ويناقش فيها طرق رشح املعنى بني املعجمني؛ مثل
التعريــف ،والــرح باملــرادف واملضــاد ،والــرح بتحديــد
املكونــات الدالليــة ،والــرح بالرســم والصــورة.

ً
أول :مفهوم املعجم
املعنى اللغوي
أ-
ٰ

ىل األصــل الثــايث (ع ج م)،
تعــود كلمــة املعجــم إ ٰ
ويقــول ابــن فارس«:العــن والجيــم وامليــم ثالثــة أصــول:
ى صالبــة
ى ســكوت وصمــت ،واآلخــر ع ـ ٰ
أحدهــا يــدل ع ـ ٰ
()2
ـض ومذاقــة»  ،ويهمنــا هنــا األصــل
ى عـ ٍّ
وشــدة ،واآلخــر عـ ٰ
ى الســكوت
األول ،وهــو داللــة العــن والجيــم وامليــم ع ـ ٰ
والصمــت ،ومــن هــذه الداللــة نجــد أن األعجــم هــو الــذي ال
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يفصــح ،والعجــاء هــي البهيمــة ،وكل صــاة ِ
سيّــة كالظهــر
ـمى عجــاء .وتــرد هــذه املعــاين الســابقة عنــد
والعــر تسـ ٰ
الخليــل وابــن فــارس وابــن منظــور ومجمــع اللغــة العربيــة(.)3
وملــا كان الســكوت – يف األغلــب – يحمــل معنـ ٰـى
الغمــوض وعــدم الوضــوح صــارت مــن دالالت (ع ج
م) الغمــوض ،وعندمــا نــأيت لصيغــة (أَفعــل) نجــد مــن
دالالت الهمــزة اإلزالــة ،فيكــون أعجــم مبعنـ ٰـى أزال ال ُع ْج َمــة
أي الغمــوض «قــال ابــن جنــي :أعجمــت الكتــاب أزلــت
الســلب؛
ى َّ
اســتعجامه .قــال ابــن ســيده :وهــو عنــده ع ـ ٰ
ألن أفعلــت ،وإن كان أصلهــا اإلثبــات قــد تجــيء للســلب،
ـت لــه عــا يشــكوه .وكقولــه
كقولهــم أشــكيت زي ـدًا أي ُزلْـ ُ
ىل { أَكَا ُد أُ ْخ ِفي َهــا }( )4تأويلــه – واللــه أعلــم – عنــد أهــل
تعــا ٰ
النظــر :أكاد أظهرهــا ،وتلخيــص هــذه اللفظــة أكاد أزيــل
ـاب فجــاءت
خفاءهــا ،أي ســرها ،وقالــوا :ع َّجمــت الكتـ َ
()5
ف َّعلْــت للســلب أيضً ــا كــا جــاءت أفعلــت» .
وملــا كان الحــرف العــريب يتشــابه بــدون النقــط فالبــاء،
والتــاء ،والثــاء تتشــابه متا ًمــا مــن غــر نقــط ،وهكــذا كثــر
مــن الحــروف كالجيــم والحــاء والخاء...،إلــخُ ،س ـ ِمي ال َن ْقــط
للحــرف ( َع ْجـ ًـا) ،وأَ ْع َجــم الحــرف وع َّجمــه أي نقطــه؛ ألن
النقــط يزيــل إبهــام الحــروف وتشــابهها؛ فال َع ْجــم :النقــط
بالس َواد مثل التاء عليه نقطتان ،يقال« :أعجمت الحرف،
َّ
()6
والتعجيــم مثلــه» .
ىل تسمية الحروف الهجائية أ ب..ي
ومن هنا ننتقل إ ٰ
بحروف امل ُ ْع َجم .قال ابن األثري« :حروف املعجم حروف أ
ب ت ث...سميت بذلك من التعجيم ،وهو إزالة ال ُع ْج َمة
بالنقــط»( ،)7وقــد ســميت الحــروف كلهــا حــروف املعجــم
مــع أنهــا ال تنقــط كلهــا ،وإمنــا ينقــط بعضهــا؛ ألنــه إذا نقــط
بعضهــا وتــرك البعــض اآلخــر زالــت العجمــة عنهــا جمي ًعا؛ أال
ـرى أنــك إذا أعجمــت الجيــم بواحــدة مــن أســفل ،والخــاء
تـ ٰ
بواحــدة مــن فــوق ،وتركــت الحــاء ُغ ْفـ ًـا ،فقــد َعلِــم بإغفالهــا
أنهــا ليســت بواحــدة مــن الحرفــن اآلخريــن ،أعنــي الجيــم
والخــاء؟ وكذلــك الــدال والــذال ،والصــاد والضــاد وســائر
الحــروف ،فلــا اســت ّمر البيــان يف جميعهــا جــاز تســميتها
حــروف املعجــم»(.)8
معنى (حروف املعجم)؛
واختلف القدماء يف تفسري
ٰ
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فمنهم من قال :بحذف املوصوف -مبنزلة مسجد الجامع-
أي حروف الخط املعجم أو حروف الكالم املعجم ،ومييل
لهــذا الــرأي ابــن فــارس( .)9ويناقــش ابــن منظــور هــذا الــرأي
ويرفضــه ويقــول :إن النعــت يتبــع منعوتــه يف التعريــف،
وحــروف نكــرة ،أمــا املعجــم فمعرفــة ،ومحــال وصــف النكــرة
باملعرفة ،وكذلك فليس املقصود حروف الكالم املعجم،
وال حــروف اللفــظ املعجــم ،إمنــا املعنـ ٰـى أن الحــروف هــي
ـرى أن قولنــا (حــروف املعجــم) عــي ســبيل
املع َجمــة ،ويـ ٰ
ويرى املربد :أن كلمة املعجم يف قولنا (حروف
اإلضافة،
ٰ
املع َجــم) مبنزلــة اإلعجــام فكلمــة املع َجــم مصــدر ،كقولنــا
ـال ،أي أن هــذه الحــروف مــن شــأنها
أدخلتــه مدخـ ًـا أي إدخـ ً
اإلعجــام إلزالــة اللبــس.
ىل أن الحــروف الهجائيــة
ومــن خــال مــا ســبق نصــل إ ٰ
العربيــة ســميت بحــروف املع َجــم؛ ألنهــا تنقــط فُيَــزال اللبس
الكا ئــن باتحــاد أشــكالها بــدون النقــط .وانتقلــت كلمــة
ى الكتــاب الــذي يضــم مجموعــة مــن
(امل ُ ْع َجــم) لتــدل ع ـ ٰ
حســب ترتيــب (حــروف املع َجــم) .وكان
املعلومــات مرتبــة ْ
أن ا ســتخدم علــاء الحد يــث لفظــة (املعجــم) عنوا نًــا
ـي ت 307هــ،
لكتبهــم بدايــة مــن كتاب(املع َجــم) أليب يَ ْعـ َ
والــذي ترجــم فيــه لشــيوخه .ثــم (معجــم الصحابــة) (ومعجــم
الحد يــث) أليب قا ســم البغــوي ت 317هــ ،و (معجــم
الصحابــة) البــن قانــع ت 351هــ .واملعجــم الكبــر للطــراين
ت360هـ ،واملعجم يف األسامي أليب بكر اإلسامعييل ت
ى
371هــ .وشــاعت بعــد ذلــك تســمية الكتــب املرتبــة ع ـ ٰ
()10
ى أن علــاء العربيــة
حــروف الهجــاء باملعجــات  .ع ـ ٰ
الذيــن ابتدعــوا فكــرة املعجــم ،ودونــوا مفــردات اللغــة يف
املعجــات العديــدة التــي ألفوهــا ،مل يطلــق أي واحــد
ى مؤلفــه اســم (معجــم) بــل اختــار كل واحــد اسـ ًـا
منهــم عـ ٰ
()11
خاصــا مبعجمــه» .
ً
أخرى ترادف كلمة املعجم ،وهي كلمة
وهناك كلمة
ٰ
ى معجــم الفريوزآبــادي
(القامــوس) وهــذه الكلمــة علــم ع ـ ٰ
الــذي أســاه (القامــوس املحيــط) ومعنــاه البحــر األعظــم،
أو البحــر ،أو أبعــد نقطــة فيــه( .)12فلــا اشــتهر بــن داريس
اللغــة وشــاع اســتخدامه ،صــار مرادفًــا لكلمــة املعجــم .ويف
ى
املعجــم الوســيط «القامــوس :البحــر العظيــم ،و -علــم عـ ٰ

ىل التوسع»(.)13
معجم الفريوزآبادي .و -كل معجم لغوي ع ٰ
املعنى االصطالحي
ب-
ٰ

ع ّرف املعجم الوسي ُ
ط لفظة (املع َجم) بقوله« :ديوان
ى حــروف املعجــم» .وع ـ َّرف
ملفــردات اللغــة مرتَّــب ع ـ ٰ
()14
حــروف املعجــم بأنهــا «حــروف الهجــاء»  .وعـ ّرف املعجم
األســايس لفظــة املع َجــم بقولــه« :كتــاب يضــم مفــردات
لغويــة مرتبــة ترتيبًــا معي ًنــا ،ورش ًحــا لهــذه املفــردات ،أو ذكــر
ـرى»( .)15وقــد الحــظ املعجــم األســايس
مــا يقابلهــا بلغــة أخـ ٰ
املحتوى (مفردات اللغة)،
أربعة مالمح يف التعريف هي؛
ٰ
ـرى؛ ويكون هذا
والرتتيــب ،والــرح ،وذكــر املقابــل بلغــة أخـ ٰ
يف املعاجــم الثنائيــة أو متعــددة اللغــات ،يف حــن الحــظ
ـوى والرتتيــب.
الوســيط ملمحــن هــا :املحتـ ٰ
وعمو ًمــا فــإن اللغويــن يقصــدون باملعجــم :الكتــاب
الــذي يضــم مفــردات لغــة مــا ،ويثبــت هجاءهــا ،ونطقهــا،
وداللتها ،واستعاملها يف الرتاكيب املختلفة ،ومرادفتها،
ى األقــل ،مــع ترتيــب
واشــتقاقها ،أو أحــد هــذه الجوانــب عـ ٰ
هــذه املفــردات بصــورة مــن صــور الرتتيــب غالبًــا مــا تكــون
هجائيــة(.)16
وميكن أن نصنف املعاجم وفق نظرات مختلفة منها؛
التصنيف حســب الرتتيب ،وحســب العموم والخصوص،
ونــوع املســتعمل ،وحجــم املعجــم ،ومــن حيــث الفــرة
الزمنيــة التــي ميثلهــا.
كــا ميكــن تصنيــف املعا جــم مــن حيــث الشــكل
ىل :معاجــم ورقيــة :وهــي التــي تطبــع يف شــكل
فتقســم إ ٰ
كتــاب ،ومعاجــم إلكرتونيــة :ومتثــل قاعــدة بيانــات تخــزن
يف حاســب آيل ،و معا جــم يف شــكل قــرص مضغــوط
( :)CDيستخدم من خالل الحاسب اآليل( ،)17و املعاجم
الصوتيــة الناطقــة( .)18ويهتــم البحــث بهــذا التصنيــف وتأثــره
عىل مكونات املعجم ،بل وعىل منهجية تصنيف املعاجم
ســابقة الذكــر.
ويقصــد البحــث باملعجــم الحاســويب .املعاجــم التــي
تقــدم مــن خــال اإلســطوانات املضغوطــة ،أو تحفــظ عــى
الحاســوب .والحقيقــة فــإن املعاجــم الحاســوبية املوجــودة
مثل (معجم اللغة العربية املعارصة) أَ ُعدُّها معاجم ورقية
كتاب المؤتمر ()1

قدِّمت يف شكل حاسويب (قرص مدمج ،)...يف حني أن
مفهوم املعجم الحاسويب مختلف؛ فطريقة تقديم املادة
اللغويــة للمســتعمل تختلــف متــى بدأنــا نغــر وجهــة نظرنــا
للوســط الناقــل للمعجــم؛ فاملعاجــم الحاســوبية املوجــودة
مثــل (معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة) صنــع مبفهــوم
الوسيط الورقي الناقل للمعجم ،ومل يصنع مبفهوم الناقل
الحاســويب ،ال شــك يف أنــه ق ـدَّم بعــض األشــكال البحثيــة
الجديــدة عــر الوســيط اإللكــروين؛ مثــل البحــث بالجــذر،
والصيغــة .وهــي تحســينات أو تجديــدات تقدمهــا الربامــج
الحاســوبية يف عمليــة البحــث.
إن الباحــث يعتقــد بقــوة بأننــا ميكننــا أن نحــدث تطــو ًرا
–قــد يكــون بعيــد األثــر -متــى انطلــق صانعــو املعجــم مــن
مفهــوم الوســيط الحاســويب ناقــل املعجــم؛ فهــذا املفهــوم
ســيجعل صانــع املعجــم يغــر مــن رؤيتــه يف هدفــه مــن
املعجــم ،ومســتعمليه ،وحجــم املعجــم ،وجمــع املــادة،
والعالقــة بــن املعجــم واملوســوعة ،وطــرق ترتيبــه ،وطــرق
رشح املعنى فيه ،وهو ما يحاول البحث استجالء مواضع
قدمــه يف هــذه النقــاط.

ثان ًيا :جمع املادة بني املعجمني؛ الورقي
والحاسويب

إن الرؤيــة الســابقة ســتعمل عــى تغيــر منهــج جمــع املــادة؛
فاملعاجــم الورقيــة تضــع نصــب عينهــا مســتخد ًما بعينــه،
وبنــاء عــى ذلــك تضــع منهجهــا لجمــع املــادة؛ فاملعاجــم
الورقيــة تختلــف يف اختيــار مداخلهــا حســب الهــدف منهــا،
وطبيعة مستخدمي املعجم؛ فاملعجامت الكبرية وخاصة
التاريخيــة يجــب أن تذكــر كل كلمــة يف اللغــة ،وكل معنـ ٰـى،
أمــا املعاجــم املتوســطة والصغــرة فعليهــا أن تنتقــي مــن
اللغــة ،مــا يتناســب وطبيعتهــا .وإذا كان الجمــع ال ميثــل
مشــكلة للمعاجــم الكبــرة؛ ألنهــا تذكــر كل كلــات اللغــة
مبعانيها املختلفة ،فإنه يُ َع ّد مشكلة أساسية يف املعاجم
املتوسطة والصغرية التي تنتقي مداخلها من بني كلامت
أي املداخل يذكر وأيّها
اللغة .والسؤال الذي يواجهها هو ّ
يســتبعد؟ ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال البــد مــن أن تضــع
أساســا الختيارهــا للمداخــل .وال يخــرج هــذا
هــذه املعاجــم
ً
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ىل ذوق واضع
األســاس عن؛ النظرة الذاتية التي تعتمد ع ٰ
أو واضعــي املعجــم يف االختيــار ،والنظــرة املوضوعيــة
أساســا علميًــا يف اختيــار املداخــل(.)19
التــي تعتمــد
ً
لكن مشكلة حجم املعجم ال متثل عائقًا أمام املعجم
الحاســويب؛ لذلــك فجمــع املداخــل ال ميثــل مشــكلة أمــام
املعجمــي الحاســويب؛ فاملعجمــي ميكنــه أن يجمــع كل
ألفــاظ اللغــة ،ويقــوم عــى معالجتهــا ،ويختــار مســتعمل
املعجــم املدخــل الــذي يريــد البحــث عنــه.

ثالثًا :ترتيب املداخل بني املعجمني؛ الورقي
والحاسويب

تنقســم املعاجــم الورقيــة إىل :معاجــم املعــاين ،ومعاجــم
األلفــاظ التــي تنقســم بدورهــا إىل معاجــم الرتتيــب الصــويت
مثــل العــن للخليــل - ،معاجــم الرتتيــب األلفبــايئ وتنقســم
ىل :الرتتيب بحسب أوائل الكلامت بعد التجريد
بدورها إ ٰ
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ةيبوساحلاو ةيقرولا نيب مجعملا

مــن الزوائــد مثــل معجــم أســاس البالغــة للزمخــري ،و
الرتتيــب بحســب أوائــل الكلــات دون تجريــد مــن الزوائــد
مثــل معجــم الرائــد لجــران مســعود ،و الرتتيــب بحســب
أواخــر الكلــات بعــد التجريــد مــن الزوائــد مثــل الصحــاح
للجوهــري.
واملعجــم الحا ســويب املوجــود اآلن -معجــم اللغــة
العربيــة املعــارصة -صــدر يف شــكلني؛ ورقــي ،وحاســويب
عىل إسطوانة مدمجة ،والنسخة الحاسوبية تقدم خيارات
أكــر يف البحــث مــن املعجــم الــورق؛ إذ ميكــن املســتعمل
البحــث حســب الجــذور ،واملدا خــل ،واملشــتقات،
والتعبــرات الســياقية ،والبحــث الحــر ،وهــو البحــث عــن
ورود (كلمــة) مــا يف املعجــم ســواء أوردت مدخـ ًـا أم يف
الــرح .وكل خيــارات البحــث الســابقة خيــارات تعــود إىل
املعجــم اللفظــي املرتــب حســب اللفــظ ،إال أنــه يقــدم
إمكانــات حاســوبية أكــر.

أمــا املعجــم الحاســويب الــذي يتوخــاه البحــث فيخطــو
خطــوة لألمــام؛ ليدمــج بــن الرتتيبــن؛ معجــم األلفــاظ،
ومعجــم املعــاين ،فمتــى وضــع املعجمــي يف خطتــه
إمكانيــات البحــث املتعــددة التــي يقدمهــا الحاســوب،
اســتطاع أن يقــدم معجـ ًـا يبحــث فيــه باســتخدام اللفــظ
للوصول إىل املعنى (معجم ألفاظ) ،وباستخدام املعنى
للوصــول إىل اللفــظ (معجــم معــاين) ،فيمكــن املســتعمل
مثل ،كام ميكنه البحث
أن يبحث عن معنى كلمة (كتب) ً
عــن األلفــاظ الدالــة عــى معنــى الكتابــة.
الشــك يف أن الحاســوب قــدم إمكانــات يف البحــث
وقــد اســتخدم املعجميــون بعضهــا إالأنهــم مل يتقدمــوا
للدمج بني معجم األلفاظ وبني معجم املعاين يف معجم
حاسويب واحد ،ولن يتأىت هذا للمعجميني إال إذا انطلقوا
يف وضــع خطــة املعجــم مــن تصــور حاســويب ال ورقــي.

راب ًعا :معالجة الضبط والهجاء بني املعجمني،
الورقي والحاسويب
ً
أول :الهجاء
ىل للغــة يف أنهــا أصــوات ،ويحــاول
تتمثــل الســمة األو ٰ
متكلمــو اللغــة تســجيل هــذه األصــوات مــن خــال الرمــوز
الكتابية ،وهذه الرموز الكتابية قد تكون دقيقة أحيانًا ،وغري
ـرى ،فالخــط العــريب يُ ـ َد ِّون األصــوات
دقيقــة يف أحيــان أخـ ٰ
الصامتــة ،واألصــوات الصائتــة الطويلــة ،أمــا األصــوات
الصائتــة القصــرة [الفتحــة ،الضمــة ،الكــرة] فليــس لهــا
حــروف يف النظــام اإلمــايئ ،ولكنهــا تــد ّون مــن خــال رمــوز
فــوق أو تحــت الحــروف ،وتدوينهــا أمــر اختيــاري ،بالرغــم مــن
أنها عنارص أساسية يف تكوين النظام اللغوي للعربية(.)20
وال يعطي الهجاء – دامئا – الصورة الصحيحة للنطق
الفعــي للكلمــة؛ ولذلــك فــإن املعجــم يعــد مرج ًعا أساسـ ًيا
لتحديــد هجــاء الكلمــة ،ويــرز ذلــك بصــورة رضوريــة يف
مواضــع اختــاف الهجــاء عــن النطــق مثــل وجــود حــرف يف
الهجــاء غــر منطــوق كاأللــف يف (جلســوا) ،والــواو يف
(عمــرو) ،أو حــذف حــرف يف الهجــاء منطــوق مثــل األلــف
املنطوقــة بعــد الهــاء يف (هــذه) ،والــواو يف (داود) .كــا
أن املعجــم يحــدد طريقــة رســم الهمــزة أهــي مفــردة أم غــر
كتاب المؤتمر ()1

مفــردة ،وكذلــك األلــف املقصــورة مثــل (الضحـ ٰـىُ ،ربــا)(.)21
وال شــك يف أن تحد يــد هجــاء املد خــل – وهــو
ىل يف تحديــد
يُعنـ ٰـى بالصــورة البرصيــة لــه – يُ َعـ ّد مرحلــة أو ٰ
ى املعجــم أن يلتــزم بصــورة
املدا خــل ،ولــذا يجــب ع ـ ٰ
إمالئيــة وا حــدة للكلمــة ســواء أوردت يف املد خــل أم
الــرح ،والكلــات التــي تصــح كتابتهــا بأكــر مــن صــورة
إمالئيــة واحــدة ،يَ ِ
ى أكــر مــن
صـ ّـح أن تـ ٰ
ـرى يف املعجــم ع ـ ٰ
ى
صــورة إمالئيــة واحــدة ،وإذا مل ير ِّ
جــح املعجــم صــورة ع ـ ٰ
ى الصورتــن عنــد ورودهــا يف
ـرى فعليــه أن ينـ ّ
أخـ ٰ
ـص ع ـ ٰ
املد خــل (.)22
ثان ًيا :النطق وضبط املداخل

إذا كان الهجاء رم ًزا كتاب ًيا فإن النطق هو الشكل الحي
الفعــي للكلمــة ،والهجــاء محاولــة لتســجيل نطــق الكلمــة،
وهــذه املحاولــة تتفــاوت بــن التســجيل الدقيــق للنطــق
ـرى .وملــا كان االختــاف
أحيانًــا ،وغــر الدقيــق أحيانًــا أخـ ٰ
واق ًعــا بــن الرمــز اللغــوي الصــويت (النطــق) ،وبــن الرمــز
الهجــايئ املكتــوب (الهجــاء) ،أصبــح مــن املحتمــل للكلمــة
العربيــة – كــا ميثلهــا النظــام اإلمــايئ – أن تكــون عرضــة
للخطــأ يف النطــق ،ومــن ثــم يتوقــع طالــب املعجــم حــن
يكشــف عــن معنـ ٰـى كلمــة مــا أن يبــدأ املعجــم بــأن يحــدد لــه
طريقــة نطقهــا مــن خــال ضبطهــا(.)23
لقــد أهملــت املعاجــم القدميــة – يف بعــض األحيــان
ى ضبــط الكلمــة وبيــان بــاب الفعــل الثــايث «فلــم
النــص عـ ٰ
يضبط الخليل يف أكرث األحيان املواد والصيغ التي تحدث
عنهــا ،فتــرب إليهــا التحريــف والخطــأ يف الشــكل ،ولكــن
ىل ذلــك الخطــر رسي ًعــا ،نجــد أمثلــة ذلــك
اللغويــن تنبهــوا إ ٰ
يف بــارع القــايل الــذي يضبــط مادتــه ضبطًــا محكـ ًـا ،ولكــن
األمــر الــذي يؤســف لــه أ ّن مــن جــاء بعــده مل يلتــزم نهجــه يف
إرصار ،وإمنــا ضبــط أحيانًــا ،وأهمــل أحيانًــا ،وأهــم املعاجــم
القدميــة يف الضبــط (تــاج العــروس)»(.)24
ىل وســيلتني لضبــط
وقــد لجــأ املعجميــون القدمــاء إ ٰ
ىل :ذكــر حــركات الكلمــة ومدهــا
املداخــل؛ الوســيلة األو ٰ
وإعجــام حروفهــا أو إهاملهــا ،الوســيلة الثانيــة :وهــي أن
ى
ىل قيــاس الكلمــة املــراد ضبطهــا ع ـ ٰ
يعمــد املعج ُّمــي إ ٰ
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ـرى أشــهر منهــا ،فتكــون هــذه الكلمــة كامليــزان
كلمــة أخـ ٰ
()25
الــريف للكلمــة املــراد ضبطهــا « .أمــا املعاجم الحديثة
فالتزمت الضبط التام ترصي ًحا أو تلمي ًحا أو إشارة ،بحيث
ى الرغــم مــن اإليجــاز الــذي التزمتــه يف
ميتنــع الخطــأ فيهــا عـ ٰ
إشــاراتها»(.)26
وال تختلــف املعاجــم الحاســوبية املتاحــة يف طريقــة
هجــاء وضبــط مداخلهــا عــن املعاجــم الورقيــة املطبوعــة،
لكــن املعجــم املتوخــى حاســوب ًيا يســتطيع أن يقــدم بع ـدًا
آخــر ملعالجــة الضبــط والهجــاء ،وهــو الضبــط الصــويت
للمدخــل ،وبذلــك يكــون قــد ســاعد يف املعالجــة الدقيقــة
للمد خــل؛ فالهجــاء معالجــة كتابيــة برص يــة ،أمــا ضبــط
املدخــل فمعالجــة صوتيــة ،تقـدَّم بصــورة صوتيــة عــر برامــج
ـجيل صوتيًّــا حيًّــا
النطــق اآليل للنــص املكتــوب ،أو تسـ ً
للمد خــل.

خامسا :معالجة املعنى بني املعجمني؛ الورقي
ً
والحاسويب

يستخدم املعجمي طريقة أو أكرث من طرق الرشح لتوضيح
معنــى املدخــل ،وأهمهــا :التعريــف ،والــرح باملــرادف
واملضــاد ،والــرح بتحديــد املكونــات الدالليــة ،والــرح
بالرســم والصــورة.
أ -الرشح بالتعريف

الرشح بالتعريف
أخرى،
للمعنى بواسطة كلامت
متثيل
ً
التعريف يكون
ٰ
ٰ
ى جزأيــن :أولهــا :اللفــظ املــراد
وأي تعريــف ينطــوي ع ـ ٰ
تعريفه (امل ُ َع َّرف) ،والثاين :التعريف الذي يُ َقدّم للمع َّرف،
ى أكــر مــن لفــظ(.)27
وغال ًبــا مــا يشــتمل عـ ٰ
ىل:
ويُق ِّ
َسم املناطقة التعريف إ ٰ
ى توضيــح يشء
التعريــف الشــيئي :وينصــب ع ـ ٰ
(جوهــر) وليــس لفــظ .وهنــا يفــرق املناطقــة بــن الجنــس،
والنــوع ،والفصــل ،والخاصــة ،والعــرض العــام ،ويتبــع هــذا
ىل أربعــة أقســام؛
التفر يــق تقســيم التعر يــف الشــيئي إ ٰ
التعر يــف بالحــد التــام :ويكــون بذكــر الجنــس القر يــب
والفصــل ،مثــل (اإلنســان :حيــوان ناطــق) ،والتعريــف بالحــد
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الناقــص :و يكــون باســتخدام الجنــس البعيــد والفصــل
أو الفصــل وحــده ،مثــل (اإلنســان :كائــن حــي ناطــق) ،أو
(اإلنســان :هــو الناطــق) ،والتعريــف بالرســم التــام :ويكــون
باســتخدام الجنــس القريــب والخاصــة ،مثــل (اإلنســان:
حيــوان ضا حــك) ،والتعر يــف بالرســم النا قــص :ويكــون
باســتخدام الجنــس البعيــد والخاصــة أو الخاصــة وحدهــا،
مثــل (اإلنســان :كا ئــن حــي ضا حــك)( ،اإلنســان :هــو
الضا حــك).
ىل نوعني؛ القامويس:
والتعريف االسمي :وينقســم إ ٰ
وهــو يهتــم بتحد يــد لفــظ مــا كــا يســتخدمه النــاس،
واالشــراطي :وهــو تحديــد لفــظ يريــد الباحــث أن يقدمــه
لغــرض معــن(.)28
«ولكــن املعجمــي ال يلتــزم حرفيًــا بــروط التعريــف
املنطقــي ومواصفاتــه ،واملعجمــي حــن يعــرف يضــع يف
اعتبــاره مســتخدم املعجــم ،ويحــاول أن يســتخدم وســيلة
يفهمهــا القــارئ»(.)29
ووضع الباحثون رشوطًا للتعريف الجيد ،منها:
1 .1االختصــار واإليجــاز؛ فالتعريــف يقــول أكــر مــا ميكــن
بأقــل عــدد مــن الكلــات(.)30
ـر اللفــظ بلفــظ غامــض،
2 .2الســهولة والوضــوح؛ فــا يفـ ّ
ى ألفــاظ ســهلة
بــل يجــب أن يعتمــد التعر يــف ع ـ ٰ
ودقيقــة ومحــددة(.)31
3 .3االبتعــاد عــن التعريــف الــدوري ،كأن يقــول املعجــم
الوســيط «األبيــض :لــون البيــاض»« ،البيــاض :لــون
األبيــض»(.)32
4 .4مراعــاة نــوع الكلمــة املع ّرفــة ،فتعريــف االســم يجــب أن
يبــدأ باســم ،والوصــف بوصــف… إلــخ(.)33
ىل شــكلها
5 .5عنــد تفســر األســاء املاد يــة يشــار إ ٰ
ووظيفتهــا ،وخصائصهــا املميــزة التــي يعتربهــا معظــم
املتكلمــن وظا ئــف أسا ســية (.)34
ـامل؛ فيجمــع كل أفــراد املعـ َّرف،
6 .6أن يكــون التعريــف شـ ً
()35
ى املعـ َّرف فقــط .
ومان ًعــا فــا يَـد ُّل إال عـ ٰ
7 .7أن تكــون الكلــات املســتخدمة يف التعر يــف
محــدودة ( . )36
ى الرغــم مــن أهميــة التعريــف يف املعجــم ،فــإن
وع ـ ٰ

را عنــد القيــام بعمليــة التعريــف ومــن
املعجمــي يعــاين كث ـ ً
ذلــك:
1 .1تعريــف الكلــات الســهلة واملألوفــة حيــث تتطلــب
عنــد رشحهــا اســتعامل كلــات أكــر بســاطة ،وقــد
ىل مثــل هــذه الكلــات(.)37
يصعــب التوصــل إ ٰ
2 .2محاولــة تعريــف التصــورات التجريديــة مثــل «الحــب»؛
فهــي كلمــة يســتخدمها كل النــاس تقريبًــا ،ولكــن كيــف
يعرفهــا املعجمــي؟ إنــه أمــر محــر(!)38
3 .3كام ثبت صعوبة تعريف كثري من التصورات الحسية
مثل منضدة ،فنجان(.)39
وهنــا يــأيت الــدور املتوقــع للمعجــم الحاســويب؛ فكثــر
مــن املداخــل الســهلة ،مثــل منضــدة وفنجــان وبحــر ،ميكــن
أن تعــرف بالكلــات ،ثــم بالصــورة ،وليســت الصــورة الثابتــة
فقــط ،بــل بالصــورة املتحركــة ،والصــورة الفلميــة والكرتونيــة،
إن املعجــم الحاســويب –وفــق املفهــوم الــذي يعتمــده
را مــن اإلمكانــات لحــل املشــكالت التــي
البحــث -يقــدم كثـ ً
تواجــه املعجــم الورقــي يف عمليــة التعريــف.

ونفى أحد عضوي التقابل يعني االعرتاف باآلخر .والتضاد
ٰ
املتــدرج .وميكــن أن يقــع بــن نهايتــن ملعيــار متــدرج أو بــن
أزواج من املتضادات الداخلية مثل (غال – حار – دافئ
– معتــدل – مائــل للــرودة – بــارد – قــارس ،متجمــد)؛
فالتضــاد الخارجــي بــن غــال ومتجمــد ،وهنــاك تضــادات
داخليــة بــن حــار وقــارس ،ودافــئ وبــارد ،ومعتــدل ومائــل
للــرودة .وتضــاد العكــس .ويكــون بــن أزواج مــن الكلــات
ـرى .والتضــاد االتجاهــي .ومثالــه العالقــة بــن
مثــل بــاع ،اشـ ٰ
ى ،أســفل) و (يصــل ،ويغــادر) .والتضــاد العمــودي.
(أع ـ ٰ
مثــل الشــال بالنســبة للــرق والغــرب ،حيــث يقــع عموديًــا
عليهام .والتضاد التقابيل .مثل الشامل بالنسبة للجنوب،
والــرق بالنســبة للغــرب(.)45
ويصلــح الــرح بذكــر املــرادف يف حــاالت كثــرة منهــا:
املعاجــم املوجــزة واملعاجــم املدرســية .وعنــد رشح كلمــة
ُم َع ّربــة بنظريتهــا العربيــة كأن يقــال :التليفــون :الهاتــف .وإذا
أخرى مقاربة أو مشابهة مع
كان املراد تزويد القارئ بكلمة
ٰ
ذكــر الفــروق الدقيقــة بــن اللفظــن .وإذا مل يكــن املعنـ ٰـى
ىل حــد كبــر(.)46
الدقيــق مطلوبًــا إ ٰ
وتســتخدم املعاجــم الــرادف والتضــاد؛ فالقامــوس
السقــن) ،و(ال ِّدقّــة
ـب :الــوداد) ،و(ال َّزبْــلّ :
يع ـ ّرف (ال ُحـ ّ
ـر :خــاف الطــول) ،وهــذا النــوع مــن
ضــد ال ِعظَــم) ،و(ال ِقـ َ
الــرح ال يصلــح االعتــاد عليــه مبفــرده ،بــل البــد أن يكــون
ـرى مــن طــرق الــرح ،وذلــك ألنــه؛ يخدم
ضميمــة لطريقــة أخـ ٰ
()47
غــرض الفهــم وحــده وال يصلــح لغــرض االســتعامل  .وال
يدفــع باملعنـ ٰـى املطلــوب نحــو الكشــف والوضــوح ،وإمنــا
ىل تفسري معناها(.)48
يضعنا أمام كلمة
ٰ
أخرى هي بحاجة إ ٰ
ويعزل الكلمة عن سياقاتها .ويعتمد استخدام الرتادف يف
ى أســاس فكــرة الــرادف ،أو إحــال كلمــة محــل
الــرح ع ـ ٰ
()49
ـرى دون فــارق يف املعنـ ٰـى وهــو أمــر مشــكوك فيــه .
أخـ ٰ
وقــد تكــون الكلمــة الشــارحة متعــددة املعنـ ٰـى ،مثــل رشح
املعجــم الوســيط واملعجــم الوجيــز لـ(ال ـدِّق) بـ(الدقيــق)،
فــأي معنـ ٰـى يقصــده للدقيــق؟ وهنــا يســتخدم املعجــان
املضــاد لتحديــد الدقيــق بـ(ضــد الغليــظ)(.)50
ومــع املشــكالت التــي يتعــرض لهــا املعجــم الورقــي
عندمــا يســتخدم املــرادف أو املضــاد يف التعريــف يــأيت
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ب -الرشح باملرادف أو املضاد

ى
ا لــرادف هــو كــون «األلفــاظ املفردة...دا لــة ع ـ ٰ
يشء واحــد باعتبــار واحــد»( ،)40وقــد اختلــف العلــاء حــول
الــرادف بــن؛ منكريــن لــه مثــل ثعلــب وابــن فــارس وأبــو عــي
الفاريس ،ومثبتني كابن خالويه والتاج السبيك( .)41ويفرق
اللغويون املحدثون بني أنواع مختلفة من الرتادف وأشــباه
الــرادف؛ فالــرادف الكامــل يكــون حــن يتطابــق اللفظــان
()42
ى إنــكار الــرادف
متــام املطابقــة  .وأكــر اللغويــن ع ـ ٰ
الكامل ،والقلة التي أثبتته كان إثباتها إياه بتحفظ؛ فأوملان
يقــول« :واملرتادفــات هــي ألفــاظ متحــدة املعنـ ٰـى وقابلــة
ى
للتبــادل فيــا بينهــا يف أي ســياق ،والــرادف التام-ع ـ ٰ
الرغــم مــن عــدم اســتحالته– نــادر الوقــوع لدرجــة كبــرة؛
فهــو نــوع مــن الكامليــات ال تســتطيع اللغــة أن تجــود بهــا يف
ســهولة وبــر»(.)43
ـرى يف املعنـ ٰـى مثــل غنــي
والضــد هــو «كلمــة تقابــل أخـ ٰ
التي تقابل فقري»( ،)44وهناك أنواع من التقابل أو التضاد،
وهــي :التضــاد الحــاد .مثــل ميــت – حــي ،متــزوج – أعــزب،
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دور املعجــم الحاســويب الــذي يســتطيع اســتخدام وســائط
متعــددة يعمــل عــى تقديــم معنــى املدخــل إىل مســتعمل
املعجــم بصــورة أكــر وضو ًحــا متــى احتــاج الرجــوع إىل هــذه
الوســائط ،فاملســتعمل يعــود إىل الوســيلة التــي تعمــل
عــى رشح املعنــى بشــكل واضــح ،فاملعجــم يقــدم رش ًحــا
للمدخــل باملــرادف أو املضــاد أو التعريــف أو بالوســيلة
األنســب للــرح ،ويضيــف املعجــم أيقونــة تقــدم وســيلة
إضافية لرشح املعجم تستخدم الوسائط املتعددة؛ صوت ًا
وصــورة وحركــة يف شــكل فيلــم متحــرك أو صــورة متحركــة
كرتونيــة أو صــورة ثابتــة ،وليســت هــذه الوســائط هدفًــا يف
حــد ذاتهــا ،إمنــا هــي وســيلة إلظهــار معنــى املدخــل بأقــى
درجــات الوضــوح للمســتعمل.
ج -الرشح بتحديد املكونات الداللية

ى
يعتمــد ا لــرح بتحد يــد املكونــات الدالليــة ع ـ ٰ
النظر يــة التحليليــة ،وتفيــد النظر يــة التحليليــة يف:
1 .1تحليــل كلــات كل حقــل داليل ،وبيــان العالقــات
بــن معانيــه.
ىل معانيهــا
2 .2تحليــل كلــات املشــرك اللفظــي إ ٰ
املتعــددة.
ىل عنارصه التكوينية املميزة.
3 .3تحليل
املعنى الواحد إ ٰ
ٰ
واإلفــادة مــن الــرح بتحديــد املكونــات الدالليــة يف
رشا ،ولكــن هــذه
املعاجــم اللفظيــة األلفبائيــة لــن يكــون مبــا ً
املعا جــم ميكنهــا اإلفــادة مــن نظريــة التحليــل التكوينــي
باعتبارهــا أحــد األســس يف الفصــل بــن الهومونيمــي
والبوليز ميــي ،ويف صيا غــة التعار يــف ،والفصــل بــن
را مــا يحــدث الخلــط
الكلــات متقاربــة املعنـ ٰـى ،والتــي كثـ ً
بينها ،ويف محاولة الربط بني تجمعات الكلامت املتقاربة،
مثــل أدوات الزينــة ،واألســلحة ،واآلنيــة ،واملقاعــد ،وغــر
ذ لــك ( .)52ويســتطيع املعجمــي مــن خــال ا ســتخدام
املكونــات الدالليــة أن يحلــل معنـ ٰـى املدخــل املــراد رشحــه
ىل عنــارصه التميزيــة ،ومــن ثــم يســتطيع تحديــد العنــارص
إ ٰ
الالزمة لتعريفه ،لتميز هذا املدخل عن غريه من املداخل
التي يتضمنها املجال الداليل نفسه والذي ميكن أن تكون
بعــض كلامتــه متقاربــة دالل ًيــا(.)53
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ةيبوساحلاو ةيقرولا نيب مجعملا

ويســتطيع املعجــم الحاســويب –مــن خــال دمجــه بــن
الرتتيــب اللفظــي وترتيــب املعنــى -أن يقــدم ملســتخده
كلــات الــداليل الواحــد متــى أراد البحــث عنهــا ،كــا أنــه
يســتطيع إضافــة الصــورة وســيلة إضافيــة لــرح املعنــى.
د -الرشح بذكر السياق

ال تقــع الكلمــة –غالبًــا– بصــورة مفــردة ،وإمنــا تقــع يف
ـرى .ومــن خــال هــذه الحقيقــة
ســياق مجــاورة لوحــدات أخـ ٰ
معنى الكلمة يتحدد
ترى أن
ظهرت النظرية السياقية التي ٰ
ٰ
فاملعنى ليس
من خالل استخدامها الفعيل ،أو تسييقها؛
ٰ
شــيئًا يف الذهــن وليــس عالقــة متبادلــة بــن اللفــظ والصــورة
الذهنيــة ،وإمنــا هــو مجموعــة مــن االرتباطــات اللغويــة التــي
نعرفهــا يف موقــف معــن ،ويحدد هــا لنــا الســياق (.)54
ومعنـ ٰـى الكلمــة عنــد أصحــاب هــذه النظريــة هــو اســتعاملها
يف اللغــة ،فاملعنـ ٰـى ال يظهــر إال مــن خــال تســييق الكلمــة؛
ىل
فالكلمــة املنعزلــة عــن الســياق متلــك معنـ ٰـى غامضً ــا إ ٰ
حـ ٍـد مــا ،وال يتحــدد املعنـ ٰـى بدقــة إال مــن خــال الســياق.
ومثــال ذلــك كلمــة (رضب) بــدون وضعهــا يف ســياق ال
معنى محددًا ولكن عندما توضع يف سياق يتحدد
تحمل
ٰ
معناهــا مثــل:
1 .1رضب يف األرض :ذهب.
2 .2رضب عن األمر :كف.
ىل كذا :مال.
3 .3رضب اللون إ ٰ
ىل يد فالن :أمسك.
4 .4رضب ع ٰ
5 .5رضبه :جلده.
6 .6رضب الخاتم :صاغه.
أجرى عملية حسابية.
7 .7رضب عددًا يف آخر:
ٰ
8 .8رضب عليه الحصار :أحاطه.
قشه.
9 .9رضب األرزّ :
1010رضب له موعدًا :حدده.
مثل :ذكر وقال.
1111رضب له ً
ىل رقــم جديــد مل
1212رضب الرقــم القيــايس :تعــداه إ ٰ
يبلغــه أحــد.
ومن خالل هذا املثال يتضح أن للسياق دو ًرا أساسيًا
املعنى،
يف تحديد
ٰ

واســتخدام األمثلــة التوضيحيــة وســيلة مــن وســائل
إيضــاح املعنـ ٰـى ،فالكلمــة ال متنــح الحيــاة إال إذا اســتخدمها
أبنــاء الجامعــة اللغويــة .وليــس مبجــرد إثباتهــا يف املعجــم.
وال شــك أن األمثلــة التوضيحيــة «نــوع مــن الــرح بذكــر
ســياقات الكلمــة عــن طريــق تقديــم تصاحباتهــا»( ،)55ورشح
املعنـ ٰـى بــدون أمثلــة توضيحيــة ال يعطــي فكــرة عــن طريقــة
ا ســتعامل اللغــة ،فــإذا كان ا لــرح يق ـ ّد م للمســتعمل
مــا يطلبــه مــن مهــارة االســتقبال ومعرفــة املعنـ ٰـى ،وهــي
املهــارة الســلبية ،فــإن األمثلــة التوضيحيــة تقـدّم ملســتعمل
املعجــم كيفيــة اســتخدام الكلمــة أي أنهــا تخاطــب قــدرات
االستخدام عند مستعمل املعجم ،وهي املهارة اإليجابية
التــي عليــه أن يســتفيدها مــن املعجــم.
واملشــكلة التــي تواجــه املعجــم الورقــي يف اســتخدام
األمثلــة التوضيحيــة هــي حجــم املعجــم؛ فاملعجــم الصغــر
يضطــر إىل عــدم اســتخدام األمثلــة إال يف أضيــق الحــدود،
ويــزداد األمــر قليـ ًـا مــع املعجــم الوســيط ،أمــا املعا جــم
الكبــرة فإنهــا تســتخدم األمثلــة ولكــن يبقــى اســتخدامها
محــدودًا بالشــكل الورقــي ،وهنــا يقــدم املعجــم الحاســويب
بعدًا آخر ال يستطيعه املعجم الورقي؛ إذ يستطيع املعجم
الحاســويب أن يقــدم أيقونــة إضافيــة ملزيــد مــن األمثلــة
التــي تســتخدم املدخــل ،يعــود إليهــا املســتعمل متــى
أراد التعمــق يف الطــرق االســتعاملية املختلفــة للمدخــل،
ومســتويات هــذا االســتعامل يف القــرآن الكريــم والحديــث
الرشيــف والشــعر والنــر ،واملســتوى الحقيقــي واملجــازي
لالســتعامل .إن هــذه اإلضا فــة الحا ســوبية -التــي ال
ميثــل حجــم املعجــم مشــكلة لهــا -تقــدم بع ـدًا موســوع ًيا
لالســتخدام اللغــوي للمدخــل املــراد رشحــه.
هـ -الرشح بالتمثيل الظاهري

مــن الوســائل التــي يلجــأ إليهــا املعجمــي يف رشح
ى إعطــاء مثــال أو
املعنـ ٰـى التمثيـ ُـل الظاهــري ،ويعتمــد ع ـ ٰ
أكــر مــن العــامل الخارجــي للمدخــل املــروح ،كأن يقــال
يف تفســر «األبيــض بأنــه مــا كان بلــون الثلــج النقــي أو ملــح
املائــدة املعــروف ،واألزرق بأنــه اللــون الــذي يشــبه لــون
الســاء ،حــن ال يكــون يف األفــق ســحاب ،واألصفــر الــذي
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يشــبه لــون الليمــون ،واألحمــر الــذي يشــبه لــون الــدم»(.)56
ومــن ذلــك يف لســان العــرب تعريــف الطُّ ْبــي بأنــه «لــذوات
والضع لغريها»( .)57وهذا
الحافر ِّ
والسباع كالثدي للمرأةْ َّ ،
ى إيضــاح
التمثيــل إذا كان دقي ًقــا وسـ ًهال مألوفًــا يســاعد عـ ٰ
املعنـ ٰـى ،حيــث يجعــل الــيء الذهنــي مثــل (البيــاض)
صورة واقعية ملموسة يحسها مستعمل املعجم ،فيتجسم
املعنـ ٰـى يف ذهنــه مــن خــال معايشــته الواقعيــة لألشــياء
مثل (الثلج) أو (املِلْح) .ومثل اســتخدم (املعجم العريب
بني يديك) هذه الوسيلة يف املداخل الدالة عىل األلوان
شحــت بوســائل مختلفــة ،ولكــن الوســيلة املشــركة
التــي ُ ِ
يف أغلبهــا هــي التمثيــل الظاهــري.
ويــأيت دور املعجــم الحاســويب لتقديــم مثــل هــذه
املداخــل مــن خــال الصــورة املتحركــة أو الثابتــة وتقديــم
األمثلة الظاهرية بصورة حية؛ فاألصفر يقدم بلوحة صفراء،
أو صــورة الشــمس أو زهــرة عبــاد الشــمس بلونــه األصفــر،
وذلــك بعــد الــرح اللغــوي.
و -الرشح باستخدام الصورة

تســتخدم املعاجــم الورقيــة الحديثــة الصــورة وســيلة
إليضــاح املع ـ ّرف ،حيــث تــزداد أهميتهــا يف املدا خــل
الحسيّة مثل أعضاء جسم اإلنسان ،والحيوانات والنباتات
املختلفــة ،واألجهــزة الكهربائيــة ،واإللكرتونيــة ،وغــر ذلــك
معنى املدخل وفهمه( .)58والواقع
ىل إدراك
مام يساعد ع ٰ
ٰ
أن اســتخدام الصــورة يف املعجــم لهــا أخطــار متعــددة؛
فالرســام ينــدر أن يكــون لغويًّــا ،كــا أن اللغــوي ليــس مــن
الدقــة العلميــة والخــرة فيــا يتصــل بالعلــوم املختلفــة؛
لذلك فإن اســتخدام الصورة قد ال يكون ناج ًحا يف جميع
()59
ىل املعجمي أن يستخدم الصورة
الحاالت ؛ لذا يجب ع ٰ
وفــق خطــة منهجيــة محــددة ،فــا توضــع بــدون ضابــط،
بــل يجــب أن توضــع بشــكل وظيفــي فتوضــح مبهـ ًـا ،أو
نقصــا يف التعريــف .وعــى املعجمــي أن يســتخدم
ت َُس ـ ّد ً
الصورة والرسم لتحقيق هدف معني ،وهو إيصال املعنى
املقصود بدقة إىل املستخدم ،ومتى نجحت الصورة يف
ذلــك ،فقــد حققــت وظيفتهــا والهــدف مــن وجودها ،ومتى
أخفقــت ،فرمبــا أوقعــت املســتخدم يف حــرة ،أو أوصلتــه
الندوة الدولية 2015 - ١ -
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ٍ
حينئذ أن يستبدل
إىل معنى غري صحيح ،وعىل املعجمي
بصورتــه أخــرى تكــون أكــر قــدرة عــى نقــل املعنــى ،أو أن
يســتخدم وســيلة أخــرى للــرح.
وميكننا التمثيل للمعجم الورقي باستخدام (املعجم
العــريب بــن يد يــك) للصــورة ا لــذي ا ســتخدم الصــورة
والرســم عــى نطــاق واســع ،فقاربــت الصــور  1600صــورة
توضيحيــة( .)60ويطلــق املعجــم مصطلــح الصــور ،ويقصــد به
الصــورة والرســم؛ فقــد اســتخدم الصــور الضوئيــة مثــل صــورة
البقــرة ،والرســوم اليدويــة مثــل الهيــكل اإلنســاين ،واألشــكال
مثــل املســتطيل املل ـ َّون يف مداخــل األلــوان.
واســتخدم املعجــم الصــورة يف صــور أعضــاء
جســم اإلنســان ،و صــور الحيــوان ،و صــور النبــات ،و الــراب
والطعام ،و الجامد ،والصفات؛ مثل :طويل وقصري ،حيث
قـدَّم املعجــم رسـ ًـا لقلمــن أحدهــا قصــر واآلخــر طويــل،
كل صفته ،و األفعال ،حاول املعجم أن يُقدِّم
وكتب تحت ٍّ
معنى بعض األفعال من خالل الصورة أو الرسم؛ ومنها تــؤكَّأ،
حيــث ق ـدَّم رسـ ًـا ملُس ـ ٍّن يتــوكَّأ عــى عصــا ،وتوضَّ ــأ ،حيــث
ق ـدَّم صــورة لشــخص يتوضَّ ــأ ،و الصــورة املقارنــة ،اســتطاع
املعجــم أن يــرح معــاين بعــض املداخــل بوضــع صورتــن
متثــان مقارنــة بــن وصفــن ،أو حركتــن ،أو فعلــن ،مثــل
طويل وقصري ،واستيقظ ونام ،واعتدل َ
ومال ،وأوقد وأطفأ.
الواقــع أن املعجــم الورقــي اســتخدم الصــورة بشــكل
كبــر إال أن اإلصــدار الورقــي بقــي حاج ـ ًزا للصــورة ،فقــدم
الصــورة الثابتــة الغــر؛ فنجحــت أحيانًــا وفشــلت أحيانًــا
أخرى يف نقل املعنى ،وهنا يأيت البعد الحاسويب القادر
عــى تقديــم الصــورة بأشــكالها املختلفــة؛ ثابتــة ،ومتحركــة،
وصــورة مــع وســائط أخــرى كالصــوت والحركــة ،وهــذه الصــور
ميكــن تقدميهــا كأدوات مســاعدة لتقديــم معنــى املدخــل،
را بالحجــم ،يف حــن
والحاســوب –كــا تقــدم -ال يتأثــر كث ـ ً
را مبســألة حجــم املعجــم ،كــا أن
يتأثــر املعجــم الورقــي كثـ ً
الوســيط الحاســويب يقــدم قــدرات مختلفــة عــن تلــك التــي

184

ةيبوساحلاو ةيقرولا نيب مجعملا

يقدمهــا الوســيط الورقــي.

الخامتة

وبعــد فــإن البحــث حــاول تقديــم مفهــوم مختلــف للمعجــم
الحاســويب؛ فليــس هــو املعجــم الورقــي املقــدم بصــورة
حاســوبية مــع إضافــة أشــكال متعــددة للبحــث؛ كالبحــث
بالجــذور واملفــردات واملشــتقات .كــا أنــه حــاول تقديــم
مجموعة من املقرتحات يستخدم فيها املعجم الحاسويب
إمكانــات الوســيط الحاســويب ،ويؤكــد البحــث عــى أن
املعجمــي عليــه أن ينطلــق مــن رؤيــة الوســيط الحاســويب ،ال
الوسيط الورقي الذي يقدم يف صورتني ورقية وحاسوبية.
وبذلك يختلف املعجم الحاسويب عن الورقي يف:
1 .1جمع املادة :فاملعجم الحاسويب ميكنه أن يجمع كل
كلامت اللغة ،وال يفرق بني املعجم الكبري والصغري.
2 .2ترتيــب املداخــل :فاملعجــم الحاســويب ميكنــه الدمــج
بــن معجــم األلفــاظ ومعجــم املعــاين.
3 .3راب ًعــا :معالجــة الضبــط والهجــاء :ويســتطيع املعجــم
الحاســويب إضافــة الهجــاء الصــويت للمدخــل.
4 .4معالجــة املعنــى بــن املعجمــن :وهنــا يســتطيع
املعجــم الحاســويب اســتخدام إمكانــات متعــدد يف
رشح املعنــى مثــل؛ الصــورة بأشــكالها املختلفــة،
والوســائط املتعــدة الفلميــة والكرتونيــة ،واملنا ظــر
الحيــة ،كــا يســتطيع اســتخدام النــاذج الســياقية
املتعــدد لوضــع املدخــل يف ســياق دومنــا التأثــر
بحجــم املعجــم ،كــا ميكنــه أن يعـدِّل مــن بعــض طــرق
الــرح التــي ينتهجهــا املعجــم الورقــي؛ إلبــراز املعنــى
يف أوضــح صــورة ممكنــة للمســتعمل.
وبعــد فإنهــا محاولــة مــن الباحــث ،يســترشف فيهــا
اإلمكا نــات الحا ســوبية الهائلــة التــي تتيــح لصنا عــة
را يخــدم املســتعملني عــى
املعجــم تحـ ً
ـول وتغ ـ ً
أول وآخ ـ ًرا.
اختــاف توجهاتهــم .والحمــد للــه ً
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النظرية الغربية والنص العريب
(العجائبي وأدب املعراج)
د .لؤي عيل خليل

جامعة قطرlouikhalil@hotmail.com ،

إن اختيار العجائبي(– )fantasticمبا هو مفهوم نقدي
قــادم مــن نظريــة األجنــاس األدبيــة– لتطبيقــه عــى نصـ ٍ
ـوص
تراثيــة ،يلقــى تســويغه مــن القناعــة بــأن دارس الــراث األديب
ال يســتغني عــا يســتج ّد يف حقــول املعرفــة األخــرى ،وال
ســيام الحقــل النقــدي ،بســبب مــا يتيحــه ذلــك مــن تجديـ ِـد
آليــات الــدرس وزاويــة الرؤيــة ،األمــر الــذي ينعكــس إيجاب ـاً
عــى الظواهــر والنصــوص املدروســة؛ ألنــه ُي ِّكــن مــن فهمها
عــى نحـ ٍو ّ
ـر
أدق ،ويســمح باكتشــاف مجاهــل مل يكــن يتيـ ّ
اكتشــافها.
غــر أن اختيــار النصــوص ا لــذي ســيجري تطبيــق
العجائبــي عليهــا هــو الــذي يبــدو أمــرا إشــكاليا؛ فللعجائبــي
رشوط ومميــزات ومعايــر خاصــة ،قــد متثُــل يف النصــوص
وقد ال متثل ،ولذلك بدا أنه البد من اختيار نصوص تراثية
ليســت بعيــدة عــن حقــول الالمعقــول والالمألــوف حتــى
تغــري الباحــث يف النظــر فيهــا.
وعــى هــذا األســاس وقــع االختيــار عــى مد ّونــة
(أدب املعــراج) ؛ وهــي مظهــر مــن مظاهــر أدب املناقــب
والكرامــات ؛ ذلــك أن علّــة التــازم بــن العجائبــي وأدب
كل منهــا عــى حافــة الحقيقــة ،بــن
الكرامــات هــي وقــوع ٍّ
املمكــن واملســتحيل ،أو بــن الحقيقــي وغــر الحقيقــي؛
ففي العجائبي مثة حرية أمام الحدث الخارق ،بني تفسريه
مبــا يُالئــم نُظــم الحقيقــة الواقعيــة أو تفســره مبــا يُخالفهــا.
ويف الكرامات يبقى الحدث الخارق واقعاً بني (املمكن)،
عــى اعتبــار أنــه ال يُعجــز القــدر َة اإللهيــة ،وبــن (املســتحيل)
الذي يجعله خياالً فحسب ،لعدم وجود برهانٍ يُلزم وقوعه
عــى الحقيقــة .ويبــدو ذلــك واضح ـاً يف احتــواء النصــوص
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عــى الجــن واملالئكــة ،واخــراق الســاوات ،واملــي عــى
املــاء ،والطــران يف الهــواء.
وقــد تتضــح العالقــة بــن العجائبــي والكرامــات عــى
نحــو أكــر ظهــورا إذا نظرنــا إىل املعنــى العــام لــكل منهــا؛
فالعجائبــي (هــو تــر ُّد ُد كائــنٍ اليعــرف غــر القوانــن الطبيعيــة
فيــا هــو يواجــه حدث ـاً فــوق – طبيعــي ،حســب الظاهــر),
مــر ُّد هــذا الــردد إىل الحــرة يف تفســر الواقعــة الخارقــة بــن
العجائبي الرت ُّد َد
ماهو طبيعي وما هو فوق طبيعي .ويعزز
ُّ
باشرتاط تجا ُو ِر الحدث الخارق مع األحداث الطبيعية ،من
ألي منهــا ،يك يبقــى النــص ثابتـاً عــى الحافــة
غــر انتصــار ٍّ
بــن الــوالء إىل نظــم الحقيقــة الواقعيــة ،والــوالء إىل نظــم
أخــرى فــوق واقعيــة .وليــس مــن ســبيل إىل تحقــق العجائبــي
إال يف النــر ،ألن القــراءة الشــعرية ،ومثلهــا الرمزيــة ،تلغــي
حقيقــة الوقائــع.
ـكل مــن أشــكالها
أمــا الكرامــات – ونصــوص املعــراج شـ ٌ
 فتقــوم عــى االعتقــاد بــأن اللــه عــز وجــل قــد يخــرق قانون ـاًطبيعيـاً لعبـ ٍـد صالـ ٍح مــن عبــاده ،لعلّـ ٍة مــا .وهــو خــرق ممكـ ٌن
ال واجــب .ومــن هنــا ميكــن القــول :إن املوقــف العــام مــن
الكرامــات ،داخــل املنظومــة املعرفيــة للحضــارة اإلســامية،
يقــول بوقوعهــا عــى الح ـ ِّد بــن التصديــق وعدمــه؛ ألن
االعتقــاد بوقوعهــا عــى الحقيقــة جائــز؛ عــى اعتبــار أنهــا ال
متتنــع عــن القــدرة اإللهيــة ،كــا أن الشــك بعــدم وقوعهــا
ممكـ ٌن أيضـاً؛ ألنهــا قــد تكــون غــر حقيقيــة؛ ألســباب عديــدة،
عــى رأســها عــدم االعــراف بأيّــة خصوصيــة مل ّدعــي الكرامــة
ت ُدخلــه يف زمــرة الصالحــن ،ناهيــك عــن أنهــا ال ترقــى إىل
درجة النصوص املقدسة ،فيكون اإلميان بها إمياناً مطلقاً.

واإلشــكالية التي تســعى الدراســة إىل النظر فيها تقوم
عىل السؤال اآليت:
هــل ميكــن لنظريــة أو منهــج ذي منشــأ غــريب؛ بنــي عــى
اســتقراء نصــوص تنتمــي إىل الثقافــة الغربيــة نفســها أن
يطبــق بحذافــره وإجراءاتــه واشــراطاته عــى نصــوص تنتمــي
إىل ثقافــة أخــرى مغايــرة يف رؤيتهــا املعرفيــة للكــون ومغايــرة
يف فهمهــا لطبيعــة النــص دون أن يــؤدي ذلــك اإلجــراء إىل
مامرســة عنــف ثقــايف قــري عــى النصــوص ؟ أم أن مثــل
هــذا اإلجــراء مــن شــأنه أن يــري النصــوص واملنهــج معـاً؟
وبســبب مــن هــذا التســاؤل اتّجــه القصــد عنــدي إىل
نصــوص أدب املعــراج دون غريهــا؛ ألن حقيقتهــا تُجــاوز
حــدود النــص إىل الواقــع ،وهــذا عــى خــاف النصــوص
األدبيــة التــي تبقــى حقيقتهــا مقيّــد ًة بحــدود النــص .فمثــل
هــذه الخصوصيــة تُكســب الدراســة بُعــدا ً جديــدا ً ،بحيــث
ال تغــدو امتحانـاً ملــدى تق ُّبــل النصــوص ملفهــوم العجائبــي
فحســب ،وإمنــا امتحان ـاً للمفهــوم نفســه ،إذ هــي املــرة
األوىل ،تقريباً ،التي ُيتحن فيها (العجائبي) بالقياس إىل
نصوص لها حقيقة داخل النص وخارجه ،هذا ناهيك عن
اإلغــراء الــذي تثــره عالقــة نصــوص أدب املعــراج بالحقيقــة،
وذلــك مبــا للحقيقــة يف اإلســام ،مــن خصوصيــة تجعلهــا
عــى اختـ ٍ
ـاف ،نوع ـاً مــا ،مــع الحقيقــة الواقعيــة ،مبعناهــا
الحــي ،أو التجريبــي.
يبــدو (العجائبــي) مــن املفاهيــم العصيّــة عــى
التحديــد ،فمنــذ أن حــاول تــودوروف التقعيــد لــه اعتــوره
ألسباب
كل جهة( ،)١وذلك
الدارسون باإلضافة واإللغاء من ّ
ٍ
تكمــن يف بنيــة (العجائبــي) نفســه؛ يف املبــادئ التــي
اشــرطها تــودوروف لوجــوده ،ويف املوقــع الــذي أراده لــه.
وقــد أعلــن تــودوروف نفســه أكــر مــن مــرة أن الخطــر يحــدق
ب ـ (العجائبــي) مــن كل جهــة ،وأنــه « يحيــا حيــاة ملؤهــا
املخاطــر .وهــو مع ـ ّرض للتــايش يف كل لحظــة»( ،)2وأنــه
ينهض «يف الح ِّد بني جنسني ( )3هام العجيب والغريب،
أكــر مــا هــو جنــس مســتقل بذاتــه»(.)٤
وبســبب طبيعــة (العجائبــي) املتأبِّيــة عــى التحديــد
رأى تــودوروف أنــه ُملــز ٌم بتحديــد الحقــول القريبــة منــه مثــل
(الغر يــب) و (العجيــب) ،وتلــك البعيــدة عنــه نســبياً،

كالروايــات البوليســية ،أو أدب الخيــال العلمــي( ،)5لــي
يسـ ّد بعــض ثغــرات املفهــوم .وإىل مثيــل ذلــك عمــد غــره
مــن الدارســن ،فميّــز شــعيب حليفــي بــن (العجائبــي) و
(العجيب والغريب) ،ثم ميز بينه وبني (الحكاية السحرية)
ثم (الخيال العلمي) ثم (الرواية البوليسية) ،فـ(اليوتويبا)،
فـ(األســطورة) فـ(الفكا هــة الســوداء) ( .)6وكذلــك فعــل
أنــدراس ســاندور الــذي فـ َّرق بــن (العجائبــي) و(الغريــب)
و(العجيــب) و(الخرافــة الشــعبية املتعلقــة بالقديســن
واألبطــال) و(األســطورة)(.)7
والســعي إىل تعريــف مفهــومٍ مــا مــن خــال مقارنتــه
باملفاهيــم األخــرى التــي تجــاوره أو تخالفــه أو حتــى تقــع
يف النقيــض منــه ليــس شــيئاً طارئـاً أو اســتثنائياً عــى نظريــة
املعرفــة؛ فــإذا كان الضــد يظهــر حســن الضــد وجاملــه فإنــه
يُع ّرفــه أيض ـاً؛ فمعرفــة اآلخــر املخالــف طريـ ٌـق صحيحــة إىل
معرفــة الــذات ،وهــذا شــبيه بالتعريــف بالســلب ،عــى
نقيــض التعريــف باإليجــاب الــذي يتجــه إىل ماهيــة الــيء
مبــارشة.
يقــول تــودوروف يف تعريــف (العجائبــي) :هــو «الــردُّد
الذي يُحسه كائ ٌن اليعرف غري القوانني الطبيعية فيام يواجه
حدثاً فوق طبيعي ،حسب الظاهر»« .فال يدوم العجائبي
إال زمن تردد ،تردد مشرتك بني القارئ والشخصية اللذين
البــد أن يقــررا فيــا إذا كان الــذي يدركانــه ،كلمــة واحــدة،
راجع ـاً إىل الواقــع كــا هــو موجــود يف نظــر الــرأي العــام
أم ال .ويف نهايــة القصــة… [عندمــا] يتخــذ القــارئ قــرارا ً
[بخــاف الشــخصية التــي رمبــا التفعــل ذلــك]( )٩فيختــار
هــذا الحــل أو اآلخــر… يخــرج مــن العجائبــي .فــإذا ق ـ ّرر أن
قوانني الواقع تظل غري ممسوســة وتســمح بتفســر الظواهر
املوصوفــة قلنــا :إن األثــر ينتمــي إىل جنــس آخــر [هــو]
الغريب .وبالعكس ،إذا قرر أنه ينبغي قبول قوانني جديدة
ـر ًة مــن
[عــى] الطبيعــة ميكــن أن تكــون [الظاهــرة]( )١٠مفـ َّ
خاللهــا دخلنــا عندئــذ يف جنــس العجيــب».
ويضــع تــودوروف لِتح ُّقــقِ العجائبــي ثالثــة أركان :األول
هــو رضورة اعتبــار عــامل شــخصيات النــص عــامل أشـ ٍ
ـخاص
أحيــاء ،والــردّد بــن تفســر طبيعــي وتفســر فــوق طبيعــي
لألحــداث .والثــاين أنــه قــد يكــون الــردُّد محسوس ـاً مــن
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ِق َبــل شــخصية داخــل النــص ،كــا هــو محســوس مــن قبــل
املتلقي .واألخري هو إلحاح تودوروف عىل رضورة استبعاد
القــراءة الرمزيــة أو الشــعرية للنــص العجائبي.مــع رضورة
التنبيــه إىل أن الركنــن األول واألخــر رضوريّــان و ُمل ِزمــان ،أمــا
الركــن الثــاين فهــو رك ـ ٌن احتــايل.
وللعجائبــي موضوعــات خاصــة ،تنحــر  -كــا يــرى
تــودوروف  -يف شــبكتني هــا :شــبكة (األنــا) التــي متثــل
وعــي ا لــذات للعــامل الخارجــي ،مــن خــال بحثهــا يف
مقــوالت :املوضــوع والفضــاء والســبب ّية والزمــن ..ا لــخ.
وشــبكة (األنــت) التــي تعــي فيهــا الــذات نفســها و رغباتهــا
املرتبطة بالالشعور( .)١١ولكل من الشبكتني مبادئ تستند
إليهــا.
غــر أننــا يف هــذه الدراســة ســنكتفي بالنظــر يف أركان
تحقــق العجائبــي دون النظــر يف موضوعــات العجائبــي أو
وظائفــه.
مــن أول عنــارص العجائبـ ِّـي رضور ُة التعامــل مــع عــامل
ولعل
َّ
الشخصيات داخل النص بعده عامل أحيا ٍء حقيقيّاً.
ـى يف نصــوص
التجس ـ َد األمثــل لهــذا الــرط يــكاد يتجـ ّ
ُّ
املعــراج ومــا شــاكلها مــن كرامــات الصوفيــة واألوليــاء ،علّـ ُة
ذلــك أن ُم ْجمــل النصــوص التــي يستشــهد بهــا تــودوروف
وغــره مــن النقــاد للعجائبــي هــي نصــوص أدبيــة قبــل كل
يشء؛ أي أن الناقــد ومثلــه املتلقــي يعلــان قبــل البــدء
بقراءتهــا أنهــا أمــام أدب خيــايل اليتّســم بحقيقــة واقعيــة
تتصــل بالواقــع خــارج النــص .ولذلــك فــإن رشط تــودوروف
يف رضورة اعتبــار الشــخصيات أحيــا ًء حقيقيــن ُم ـ َؤدَّاه أن
النــص هــو الــذي يجــب أن يتعامــل مــع هــؤالء األشــخاص
بع ِّدهــم أشــخاصاً حقيقيــن ،فيؤثّــر بذلــك يف املتلقــي.
ولك ّن هذه الحقيقة حقيق ٌة مرشوطة؛ ألنها نسب َّية وال تُجا ِو ُز
حدو َد النص نفسه؛ أي أنّها المتتد إىل الواقع خارج النص.
فشــخصيَّتا (زبيــدة) و (أمينــة) يف نــص (املخطوطــة التــي
عــر عليهــا يف رسقســطة)( )١٢الــذي ط ّبــق عليــه تــودوروف
مقوالت العجائبي هام شخصيتان حقيقيتان داخل النص
فقط ،وليست لهام حقيقة واقعية خارج النص ،إذ الوجود
لهــا يف الواقــع نفســه .وحتــى إن كان لهــا وجــو ٌد واقعـ ّـي
خــارج النــص فــإن ماجــرى معهــا مــن أحــداث داخــل النــص
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ليــس لــه مصداق ّيــة واقعيــة خــارج النــص .أمــا يف نصــوص
املعــراج فاألمــر ج ـ ُّد مختلــف ،ألن شــخصيات النــص هــي
ابــن عــريب نفســه أو املالئكــة واألنبيــاء عليهــم الســام .وهــي
شخصيات لها حقيقة داخل النص -ألن ابن عريب يتعامل
معهــا كذلــك -ولهــا حقيقــة خــارج النــص أيضـاً ،ألن األنبيــاء
شــخصيات لهــا وجــود تاريخــي محـدّد ومعــروف .وابــن عــريب
نفســه شــخصية تاريخيــة معروفــة .أ ّمــا املالئكــة فــا جــدال
بــن مــن يديــن باإلســام بحقيقــة وجودهــا يف العــامل.
ولكــن الوجــود الواقعــي ليــس هــو الــذي يجعــل نصوص
املعــراج أقــدر عــى متثيــل الــرط األول مــن رشوط تح ّقــق
العجائبــي؛ فهنــاك كثــر مــن النصــوص األدبيــة – التــي هــي
ـض خيــال -تكــون شــخصياتها ذات مرجعيــة تاريخيــة
محـ ُ
وواقعية معروفة .وإمنا الذي يجعل الشخوص يف نصوص
املعــراج ذات وجــود حقيقــي داخــل النــص وخارجــه هــو
موقف ابن عريب من النص نفسه ،فابن عريب اليُقدّم نصه
بعدِّه خياالً ،كام هو حال األدباء الذين يقدّمون نصوصهم
عــى أنهــا روايــات أو قصــص ،وإمنــا يقدمــه بوصفــه أحداث ـاً
وكل مايفعلــه أنــه يقــوم بنقــل
جــرت معــه عــى الحقيقــةُّ ،
تجربتــه املعراجيــة إىل الــورق .فهــو اليخــرع ،إذن ،بقــدر
مايعــر عــن تجربــة واقعيــة حصلــت فع ـاً.
رح ابــن عــريب بــأن تجربتــه حقيقيــة
فهــل يكفــي أن يُ ـ ّ
حتــى تكتســب شــخوصه حقيقتهــا داخــل النــص وداخــل
الواقــع خــارج النــص؟! أليــس هنالــك مــن ال ُكتّــاب مــن يعمــد
إىل ابتــكار أســاليب ت ُو ِهــم املتلقــي بحقيقــة مايكتبــه،
مثــل اســتعامل التأريــخ لألحــداث أو الزعــم بالنقــل مــن
مخطوطــات قدميــة أو رســائل شــخصية ،لــي يحظــى بأكــر
قدر ممكن من وهم الحقيقة التي سيكون لها تأثري كبري يف
املتلقــي!!؟ تــرز – يف اإلجابــة عــن هــذا االعــراض -قضيــة
عــى غايــة مــن األهميــة تتعلّــق مبوقــع نصــوص املعــراج ،ومــا
شاكلها من نصوص كرامات األولياء ،داخل البنية الثقافية
للحضــارة العربيــة اإلســامية ،هــذا املوقــع الــذي يرتبــط
بشكل وثيق مبكانة األولياء ،واملوقف منهم ضمن النظرية
املعرفيــة للحضــارة اإلســامية التــي تقــوم عــى االعتقــاد
بــأن الخالــق عــز وجــل ليــس ألفعالــه ح ـ ٌّد أو رشط ،وال تقــع
عليها االستحاالت ،وهو لذلك قادر عىل أن يخرق قوانني

الطبيعــة التــي خلقهــا ،متــى شــاء ،ألنهــا يف ذاتهــا ليســت
قوانني للخالق ،الذي أبدعها ،وإمنا هي قوانني للمخلوق
الذي يعيش داخل سياج الطبيعة .ولك ّن الخالق مل ّا كتب
عىل اإلنسان عامرة األرض ليتحقّق استخالفه عليها جعل
هــذه القوانــن أشــبه بالثوابــت التــي التقبــل الخــرق ،ليتمكــن
اإلنســان مــن بنــاء حضارتــه املعرفيــة عــى عــامل مســتقر.
غــر أن هــذا اليعنــي أن ثبــات القوانــن أصبــح نهائيًّــا ،وإمنــا
األمــر مرهــو ٌن باملشــيئة اإللهيــة التــي قــد تخــرق العوائــد مــن
أجــل علَّـ ٍة مــا ،مثــل املعجــزة التــي تتــم تأييــدا ً لنبــي أو رســول
وإظهــارا ً للقــدرة اإللهيــة( .)١٣وبوفــاة آخــر األنبيــاء محمــد ﷺ
طــرأ تعديـ ٌـل عــى طبيعــة هــذه العلــة مــؤدّاه أن اللــه عــز وجــل
يل مــن أوليائــه مــن جهــة
قــد يخــرق قانونـاً طبيع ًّيــا مــن أجــل و ٍّ
الترشيف أو التأييد أو التقريب… إلخ .وعىل هذا األساس
ســاد اعتقــا ٌد بــن املســلمني أن مايُنســب إىل الــويل أو
الصويف من كرامات ومناقب – ومنها املعارج – قد يكون
صحيحاً وحقيقياً؛ إذ ليس يف ذلك مايخالف الرشيعة(.)١٤
وحتــى الينفتــح بــاب عــى املســلمني يصعــب إغالقــه
ارتــأى بعــض العلــاء أن يُق ِّيــد القــول بإمكانيــة خــرق العوائــد
لألوليــاء ،مــن خــال وضــع رشوط للــويل البــد لــه مــن
االتصــاف بهــا لــي يُص ـ َّدق فيــا يجــري عــى يديــه مــن
خوارق ،وإال نُســب إىل الســحر أو االســتدراج .ويف أحســن
ـب احرتامــه ،مــن غــر اتِّبــاع أو واليــة .فمــن أهــم
األحــوال َو َجـ َ
هــذه الــروط أن يكــون الــويل أو الصــويف معروفـاً بالصــاح
ظاهــرا ً وباطن ـاً ،ومؤ ّدي ـاً للفرائــض كلّهــا ،وأن اليكــون فيــا
ي ّدعــي لنفســه مــن خــوارق مايخالــف ترشيع ـاً أو يدعــو إىل
إســقاط فــرض .فــإن ص ّحــت لــه هــذه الصفــات فأمــره موكول
إىل الله ..قد يكون مايقوله عن نفسه واقعاً عىل الحقيقة
وقــد يكــون تو ّه ـاً دون قصــد االدعــاء .أمــا إن مل تصــح
عليــه هــذه الصفــات فالتصديــق لــه باطــل ،والقــول بواليتــه
مــردود .وهاهنــا البــد مــن التفريــق بــن املوقــف مــن الكرامــة
ـص مح ـدّد لكرام ـ ٍة خاصــة منســوبة
عامــة واملوقــف مــن نـ ٍّ
يل بعينــه؛ فالقــول بصحــة الكرامــة مــن حيــث املبــدأ قـ ٌ
ـول
لــو ٍّ
يــكاد يُجمــع عليــه أغلــب املســلمني .أمــا الخــاف فيقــع
يل بعينــه ،فقــط .وميكــن
يف نســبة كرام ـ ٍة مخصوص ـ ٍة لــو ٍّ
القــول :إن معظــم نصــوص الكرامــات تقــع عــى الح ـ ِّد بــن

التصديــق وعدمــه ،ألن االعتقــاد بوقوعهــا عــى الحقيقــة
جائــز ،والشــك بعــدم وقوعهــا ممك ـ ٌن أيض ـاً؛ إذ هــي الترقــى
إىل درجة النصوص املقدّسة ،كالقرآن الكريم أو الحديث
الرشيــف ،فيكــون اإلميــان بهــا مطلق ـاً.
واملعــراج بــاب مــن أبــواب الكرامــات ،لــه مالهــا وعليــه
ماعليهــا ..فهــو أيضـاً يحتمــل الوقــوع عــى الحقيقة ويحتمل
عدم الوقوع.ومن هنا نخلُص إىل أن ع َّد عامل الشخصيات
داخــل نــص املعــراج عــامل أحيــا ٍء حقيق ًّيــا ليــس َم ـ َردُّه إىل
أن النــص يتعامــل معهــا بوصفهــا كذلــك ،أو أن الشــخوص
لهــا مرجعيّــة واقعيّــة تاريخيــة خــارج النــص ،بــل يــأيت بشــكلٍ
أســايس مــن موقــع النــص داخــل الثقافــة اإلســامية التــي
أدب فحســب ،بــل بع ـ ِّد ه يتعلَّــق
التنظــر إليــه عــى أنــه
ٌ
باملعتقــد الدينــي ،وإن مل يــرق إىل درجــة النصــوص
املقدســة .وهــذا هــو الــذي يجعــل نصــوص املعــراج –
شــأنها شــأن الكرامــات -مــن أكــر النصــوص تحقيقـاً للــرط
األول من رشوط العجائبي ،ألن شخوصها تنتمي إىل عامل
األحيــاء الحقيقــي داخــل النــص وخارجــه أيض ـاً.
ومــا لــه تعلُّــق بهــذا الوجــه قضي ـ ٌة أخــرى تبــدو مثــر ًة
ويجســدها نــص البــن عــريب يف طبيعــة
للجــدل واالهتــام،
ّ
املعــراج يقــول فيــه« :وأمــا نحــن فــاإلرساء بنــا رؤيــا نراهــا يف
حال النوم أو الفناء .فإن كانت نوماً فهو الرؤيا واملبرشات،
وإن كانت فناء فهو املكاشفات»( .)13فكيف يستقيم هذا
الــكالم مــع قــول تــودوروف إن النــص إذا كان حلـاً خــرج عــن
كونــه عجائبيًّــا ودخــل يف حقــل (الغريــب)()14؟!.
ملعرفة وجه الحل يف هذه املسألة البد أوالً من فهم
الســبب الــذي دفــع تــودوروف إىل رفــض القــول بعجائبيــة
النــص يف حــال كونــه حل ـاً .ويبــدو أن الســبب يعــود إىل
طبيعــة العجائبــي نفســه ،فوجــوده وجــو ٌد مــرو ٌ
ط بــرورة
ـص – التــي تبــدو خــارج نطــاق املألــوف-
تقديــم أحــداث النـ ِّ
عــى أنهــا أحــداثٌ حقيقيــة ،لــي يتــم للعجائبــي التأثــر يف
املتلقي وتشكيكه يف مدى ثبات قوانني نظامه املألوف،
وذلــك مــن خــال وض ِعــه وجه ـاً لوجــه أمــام أحـ ٍ
ـداث التقبــل
االنقيــاد لهــذا النظــام ،مــع امتالكهــا لوجــو ٍد واقعـ ٍّـي حقيقـ ّـي
داخــل النــص .ولذلــك فــإن تــودوروف يــرى مــن الــرورة
كل ما من شأنه أن يلغي واقعية األحداث
مبكان استبعا َد ِّ

كتاب المؤتمر ()1
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داخــل النــص ،مثــل التعامــل معهــا عــى أنهــا رمــز أو أنهــا
لغــة شــعرية فحســب .وكذلــك هــو الحــال بالنســبة للحلــم،
فاعتبار األحداث جزءا ً من حلم يلغي واقعيتها ،إذ األحالم
التُه ـ ِّدد نظــام املألــوف ،ألن مايجــري فيهــا مــن أحــداث
ليســت لــه صفــة الحــدوث الواقعــي .فلــو أن أحــدا ً قــال بأنــه
رأى شــجرة تطــر بجناحــن لكانــت رؤيتــه هــذه حدثـاً خطــرا ً
يثــر كثــرا ً مــن الدهشــة والشــك ،ولكـ ْن مــاإن يقــول إن رؤيتــه
تلك كانت يف الحلم فإن خطورتها رسعان ماتزول .ولذلك
فــإن كل نــص ينتهــي إىل اعتبــار أحداثــه حل ـاً يَخ ـ ُرج عــن
كونــه عجائبيًّــا ،ويدخــل ضمــن حقــل (الغريــب) املتصالــح
مــع قوانــن الواقــع.
فهــل يش ـكِّل ،بنــا ًء عــى ذلــك ،انقســا ُم املعــراج عنــد
ابن عريب إىل رضبني ،نوم أو فناء ،تشكيكاً يف املصداقية
الواقعيــة لتجربتــه املعراجيــة خــارج النــص –أي يف الواقــع-
مــا يحــول دون اعتبــار نــص املعــراج نص ـاً عجائبي ـاً ،أم أن
مثــة خصوصيــة ملعنــى النــوم والفنــاء عنــده تؤكــد تلــك
املصداقيــة؟!!
لنبــدأ أ ّوالً بالنــوع األول مــن نو َعـ ْـي املعــراج ،وهــو الــذي
يكــون يف حــال النــوم .وال ميكــن أن نفهــم هــذا النــوع إال إذا
عرفنــا بــأن يف املنظومــة املعرفيــة لإلســام اعتقــادا ً مــؤداه
أن املــرايئ التــي يراهــا النائــم يف أحالمــه هــي عــى ثالثــة
أنــواع؛ فنــو ٌع مصــدره إلهــي ،وهــي الرؤيــا الصالحــة الحســنة،
ومثالهــا رؤيــة النبــي ﷺ ،ونــوع مصــدره شــيطاين ،كأنــواع
الكوابيس وكل مايراه النائم مام يكره .ونوع أخري مام يُحدّث
نفســه .جاء يف الحديث عن الرســول ﷺ أن…« :
به املر ُء َ
الرؤيــا ثالثــة :فرؤيــا صالحــة بــرى مــن اللــه ،ورؤيــا تحزي ـ ٌن
مــن الشــيطان ،ورؤيــا مــا يُح ـدِّث املــرء نفســه .فــإن رأى
فليصل ،وال يُحدّث بها الناس»(.)15
ِّ
أحدكم مايكره ،فليقم
ويكتســب النــوع األول أه ّمي ـ ًة كــرى يف اإلســام ،فقــد
قــال الرســول ﷺ« :إذا اقــرب الزمــان مل تكــد رؤيــا املســلم
تكــذب… ورؤيــا املســلم جــزء مــن خمـ ٍ
ـس وأربعــن جــزءا ً مــن
النبــوة»( .)16فارتبــاط الرؤيــا الصالحــة بالنبـ ّوة يعنــي ارتباطهــا
بالقداسة .وأكرث من ذلك قوله ﷺ« :من تحلَّم ب ُحلم مل يره
كُلِّــف أن يع ِقـ َد بــن شــعريتني ،ولــن يفعــل…»( .)17فألهميــة
الرؤيا املنامية نَهى النبي ﷺ عن تع ُّمد الكذب فيها ،وأنذر
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مــن يفعــل ذلــك بالعــذاب .وبســبب هــذا كلّــه فــإن املــرايئ
الصادقــة التُع ـ ُّد وه ـاً يقــع عــى هامــش الحقيقــة ،وإمنــا
هــي مصــدر مــن مصــادر الحقيقــة ،مــا يعنــي أنهــا مصــد ٌر
يف أيضـاً .ويؤيــد ذلــك ماثبــت عــن النبــي ﷺ حــن قال:
معــر ٌّ
«مــن رآين يف املنــام فقــد رآين ،فــإن الشــيطان اليتمثّــل
يب»( .)18وهــذا يعنــي أن صــورة الرســول ﷺ يف املنــام هــي
ذاتها صورته عىل الحقيقة ،ولذلك فإن من يراه يف املنام
فكأمنــا رآه يف اليقظــة ،ألن صورتــه ،عليــه الســام ،واحــدة
يف الحالني( .)١٩وهذا يدل عىل أن اكتساب املعارف يف
املنــام ممكــن ،ودليلــه معرفــة تفاصيــل شــكل الرســول ﷺ
يف املنــام ملــن مل يكــن قــد رآه ممــن مل يعــارصه يف حياتــه.
والرؤيــا الصادقــة تظهــر آثارهــا يف الواقــع ،وال تــكاد
تنفصــل عنــه ،ومثالهــا رؤيــا إبراهيــم عليــه الســام أنــه يذبــح
ابنه إسامعيل .وقد كاد أن يُتم تنفيذ رؤياه يف الواقع ،لوال
أن تداركــه اللــه عــز وجــل فافتــدى إســاعيل عليــه الســام
يابني
«فلم بلغ معه السعي قال
بذبح عظيم .قال تعاىل:
ّ
َّ
إين أرى يف املنام أين أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت
افعــل ماتؤمــر ســتجدين إن شــاء اللــه مــن الصابريــن .فلـ ّـا
أس ـلَام وتلّــه للجبــن .ونادينــاه أن يــا إبراهيــم .قــد ص ّدقــت
ال ُّرؤيــا إنــا كذلــك نجــزي املحســنني .إ ّن هــذا لهــو البــاء
املبــن .وفدينــاه بذب ـ ٍح عظيــم»(.)20
ومــن الرؤيــا مايكــون كشــفاً ملــا ســيجري يف الواقــع
مســتقبالً ،كرؤيــة الســجينني اللذيــن كانــا مــع يوســف عليــه
الســام يف الســجن؛ فقــد رأى األول أنــه يعــر خمــرا ً ،ورأى
اآلخــر أنــه يحمــل خبــزا ً عــى رأســه تــأكل الطــر منــه .وقــد جــاء
يف القــرآن الكريــم عــن تفســر يوســف عليــه الســام لهاتــن
الرؤيتــن قولــه« :ياصاحبَــي الســجن أ ّمــا أحدكــا فيســقي
ُض
ُ
ربَّه خمرا ً وأما اآلخر ف ُيصلَب
فتأكل الط ُ
ري من رأســه ،ق ِ َ
()21
األمــر الــذي فيــه تســتفتيان»  .وجــرى يف الواقــع مصــداق
هــذا التفســر؛ فقــد نجــا األول وعمــل ســاقياً للملــك،
وصلــب اآلخــر(.)٢٢
ُ
رضب مــن
وتؤكــد هــذه األمثلــة كلهــا أن الرؤيــا الصادقــة
ٌ
املعرفة ،من جهة ،ولها تعلُّق بالحقيقة الواقعية ،من جهة
أخرى .وهذا هو الذي دفع ابن عريب ،حني وصف معراجه
بشات ،ليجعل
باملنام ،إىل تخصيص مناماته بأنها رؤيا و ُم ّ

لهــا صل ـ ًة بالحقيقــة ،ويســتثنيها مــن نوعــي املنــام اآلخريــن
اللذين هام من حديث النفس وتهاويل الشيطان(.)٢٣
والبــن عــريب مــرا ٍء كثــرة مبثوثــة يف كتبــه ،يُســتدل
رضب مــن
منهــا عــى اعتقــاده بــأن مــا يــأيت عــن طريقهــا هــو
ٌ
املعرفــة ذات مصــدر إلهــي ،ولذلــك فــإن لهــا تجســيدها
الواقعــي الــذي يؤكــد حقيقتهــا ،فمــن ذلــك ماذكــره عــن
(حديــث األنصــار) ،إذ قــال« :ولقــد جــرى لنــا يف (حديــث
األنصار) مانذكره –إن شــاء الله -وذلك أنه عندنا بدمشــق
رجـ ٌـل مــن أهــل الفضــل واألدب والديــن ،يقــال لــه :يحيــى بــن
يل! رأيت رسول الله ﷺ
األخفش… فكتب إيل يوماً…ياو ّ
البارحــة بجامــع دمشــق ،وقــد نــزل مبقصــورة الخطابــة ،إىل
جانــب املصحــف املنســوب إىل عثــان ريض اللــه عنــه،
والناس يُهرعون إليه ويدخلون عليه يبايعونه .فبقيت واقفاً
حتــى خـ ّـف النــاس .فدخلــت عليــه وأخــذتُ يــده .فقــال يل:
هل تعرف محمدا ً؟ قلت :يارسول الله ،من محمد؟ فقال
لــه :ابــن عــريب .قــال :فقلــت لــه :نعــم أعرفــه .فقــال لــه رســول
اللــه :إنــا قَ ـ ْد أمرنــاه بأمــر ،فقــل لــه :يقــول لــك رســول اللــه:
انهــض ملــا أُمــرت بــه .واصحبــه أنــت فإنــك تنتفــع بصحبتــه.
ـن
وقــل لــه :يقــول لــك رســول اللــه :امتــدح األنصــار ولتعـ ِّ
بحســان
منهــم ســعد بــن عبــادة ،وال بــد ،ثــم اســتدعى النبــي ّ
ياحســان ،ح ّفظــه بيت ـاً
بــن ثابــت ،فقــال لــه رســول اللــه ﷺ:
ّ
يوصلــه إىل محمــد ابــن العــريب يبنــي عليــه ،وينســج عــى
حســان :يايحيــى! خــذ
منوالــه يف ال َعــروض والـ ّ
ـروي .فقــال ّ
إليــك .وأنشــدين بيت ـاً هــو:

ابتــدا ًء :أنــت يحيــى الــذي جــاء مــن عنــد فــان – وسـ ّـاين
– قــال فقلــت لــه :نعــم .قــال :فأيــن القصيــد الــذي مــدح بــه
األنصــار ،عــن أمــر رســول اللــه ﷺ؟ فقلــت :هــو ذا عنــدي،
فناولتــه إيــاه فق ـ ّرب مــن الشــمعة ليقــرأ القصيــدة ،فلــم أره
ـر ذلــك الخــط .فقلــت لــه :تأمــرين أُنشــدك إياهــا؟
يخـ ُ ُ
()24
قــال :نعــم .فأنشــدته إياهــا»  .فاألمــر بتأليــف القصيــدة
وإيصالها إىل من ينتظرها مل يكن وهامً يقع خارج الحقيقة
الواقعية؛ ذلك أن ابن عريب بعد أن فرغ من نظمها أرسلها
إىل حيــث أمــر بإرســالها فــكان هنــاك مــن ينتظرهــا .ولــو
أن األمــر كان رضب ـاً مــن الوهــم ما ُوجــد مــن ينتظــر وصــول
القصيــدة .وهــذا يؤكــد – مــرة أخــرى -اعتقــاد ابــن عــريب بــأن
الرؤيــا الصالحــة مصــد ٌر مهــم مــن مصــادر الحقيقــة.
فــإن كان األمــر عــى هــذا النحــو الــذي عرضنــاه بَطَـ َـل
القـ ُ
ـول ،إذن ،بــأن النــص عندمــا يكــون منام ـاً يَخــرج مــن
حقــل (العجائبــي) إىل حقــل (الغريــب) ،رشيطــة أن يكــون
ـرات؛ ألن ع ـدّه كذلــك
مــن بــاب املــرايئ الصالحــة واملبـ ّ
اليَ ِخـ ّـل بحقيقتــه الواقعيــة .بــل ميكــن القــول إن حقيقتــه
الواقعيــة تكتســب هال ـ ًة مــن القداســة مل تكــن لتنالهــا لــو
كانــت أحــداث النــص واقع ّيــة بحتــة .وهــذا االعتبــار ميكــن
أن يكون خاصاً بنصوص الرؤيا واملبرشات داخل الحضارة
اإلســامية .األمــر الــذي يجعــل رشط انتفــاء الحلــم بالنســبة
للعجائبــي رشط ـاً نســب ّياً ومق ّيــدا ً بنصـ ٍ
ـوص مع ّينــة .وهــذا
يدفع إىل التفكري بإمكانية إلغاء هذا الرشط من العجائبي
واالكتفــاء بالتشــديد عــى رضورة التعامــل مــع أحــداث
النص عىل أنها تقع ضمن الحقيقة الخارجها ،مهام كانت
الطرائــق التــي يتــم تقديــم األحــداث مــن خاللهــا.
أما النوع اآلخر من املعراج – وهو الذي يكون فنا ًء –
فيصفه ابن عريب بأنه مكاشفة .واملكاشفة «رفع الحجاب
واالطــاع عــى كل مــاوراءه مــن معــانٍ وأرسار»( .)25فتشــرك
املكاشــفة ،بذلــك ،مــع املــرايئ الصالحــة يف أنهــا مصــد ٌر
يف؛ أي أن ُمتَ َعلَّقهــا يختــص بالحقيقــة .فهــي ،إذن،
معــر ّ
ليســت وه ـاً أو رضب ـاً مــن التخ ّيــل األديب املحــض الــذي
الحقيقة له خارج أدبيته .وليســت حقيق ُة املكاشــف ِة قامئ ًة
حسيًّا يف الواقع أيضاً.
يف ذاتها فحسب ،بل إن لها متثُّالً ّ
يؤيــد ذلــك مــا ذكــره ابــن عــريب عــن حكايــة الجوهــري؛ فقــد

كتاب المؤتمر ()1
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السها ُد مبقلتي ومزاري
شُ ِغ َف ُّ
ل و ُمشارِي
فعىل الدُّموع ُم َع َّو ِ
ي حتــى حفظتــه .ثــم قــال يل رســول اللــه:
ومــا زال يــردّده عـ ّ
إذا مــدح األنصــار فاكتبــه بخ ـ ٍّ
ـن واحملــه ليلــة الخميــس
ط بـ ِّ ٍ
إىل تُربة هذا الذي تســمونه (قرب الســت) فســتجد عندها
شــخصاً اســمه حامــد ،فادفــع إليــه املديــح .فلـ ّـا أخــرين
عملت القصيدة ِمن َوقتي،
بذلك هذا الرايئ -وفّقه الله-
ُ
مــن غــر ِفكــر ٍة وال َر ِويَّ ـ ٍة وال تَثَبُّــط .ودفعــت القصيــدة إليــه.
يل :إنــه ملــا جــاء (قــر الســت) وصــل إليــه بعــد
فكتــب إ ّ
العشــاء اآلخــرة .قــال :فرأيــت رج ـاً عنــد القــر .فقــال يل
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ذكــر الجوهــري عــن نفســه «أنــه خــرج بالعجــن مــن بيتــه إىل
الفرن ،وكانت عليه جنابة ،فجاء إىل ش ّ
ط النيل ليغتسل.
فــرأى وهــو يف املــاء ،مثــل مايــرى النائــم ،كأنــه يف بغــداد،
ـت ســنني وأولدهــا أوالدا ً…
وقــد تــز ّوج وأقــام مــع املــرأة سـ ّ
ثــم ُر َّد إىل نفســه وهــو يف املــاء .ففــرغ مــن غســله وخــرج
ولبــس ثيابــه وجــاء إىل الفــرن وأخــذ الخبــز ،وجــاء إىل بيتــه
وأخــر أهلــه مبــا أبــره يف (واقعتــه) .فلـ ّـا كان بعــد شــهر
جــاءت تلــك املــرأة ،التــي رأى أنــه تز َّوجهــا يف (الواقعــة)،
تســأل عــن داره .فلـ ّـا اجتمعــت بــه عرفهــا وعــرف أوالده
ومــا أنكرهــم .وقيــل لهــا :متــى تــز ّوج؟ فقالــت :منــذ ســت
ـس ماوقــع يف
ســنني ،وهــؤالء أوالده م ّنــي .فخــرج يف الحـ ِّ
الخيال»( .)26والجملة األخرية تبدو مهمة يف هذا السياق،
ألنها ت ُلخص ماأراد ابن عريب أن يقوله من وراء هذه الحكاية
التــي يذكرهــا عــى أنهــا حادثــة حقيقيــة .ويُال َحــظ مــن النــص
أن مــارآه الجوهــري كان (مثــل مايــرى النائــم) .وهــذا يوافــق
ـي الواقعـ ّـي ملــا رآه
طبيعــة املكاشــفة.
ُّ
والتجســد الحـ ّ ّ
الجوهــري يف حــال مكاشــفته يؤيّــد ماســبقت اإلشــارة إليــه
عــن الحقيقــة الواقعيــة للمكاشــفة عنــد ابــن عــريب .وفــوق
ذلــك فــإن مكاشــفة الجوهــري أفادتــه معرفــة زوجتــه الثانيــة
رضب مــن
وأوالده منهــا ،مــا يؤكــد مــرة أخــرى أن املكاشــفة
ٌ
املعرفــة .وعــى ذلــك ميكــن القــول :إن وصــف املعــراج
بأنــه مكاشــف ٌة يف حــال الفنــاء اليلغــي كــون النــص عجائب ًّيــا،
ألن املكاشــفة التلغــي حقيقــة األحــداث -األمــر الــذي كان
يخشــاه تــودوروف مــن املنــام – وإمنــا تُجـذِّر هــذه الحقيقــة
يف الواقــع ،وتُكســبها نوعـاً مــن القداســة ،شــأنها يف ذلــك
شــأن الرؤيــا الصالحــة.
ومــن عنــارص العجائبــي أيض ـاً أن يتجــاور فيــه املألــوف
مع الالمألوف ،الواقعي مع الالواقعي ،تجاورا ً متوت ّرا ً .فهذا
مايجعــل النــص صادمـاً ومثــرا ً ،ألن الــذي يفاجــئ املتلقــي
هــو ظهــو ُر أحـ ٍ
ـداث اســتثنائية خارقــة داخــل اإلطــار الواقعــي
والطبيعــي للنــص .فهــل تســر نصــوص املعــراج عــى نســقِ
املُجــاور ِة نفســه؟
كنــا قــد أرشنــا إىل يشء مــن هــذا التجــاور حــن تحدثنــا
عــن مالءمــة نصــوص املعــراج ملفهــوم العجائبــي مــن حيــث
هــي تجمــع بــن النظــام والخــروج عليــه ،وذلــك مــن خــال
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)جارعملا بدأو يبئاجعلا(يبرعلا صنلاو ةيبرغلا ةيرظنلا

تأكيــد قبــول إمكانيــة العــروج بالنســبة لألوليــاء ،مــا يجعــل
املعــراج واقع ـاً ضمــن الحقيقــة ،مــع االعــراف -يف الوقــت
نفســه -بــأن األحــداث داخــل النصــوص التقبــل االنقيــاد إىل
يتعي علينا التنبيه إىل أنه
مألوف الحقيقة الواقعية .ولكن
َّ
إذا كان العجائبي عند تودوروف يتعلّق مبفهو َمي (الواقعي
واملتخ َّيــل)( )27فــإن هنــاك مفهوم ـاً آخــر يبــدو رضوري ـاً حــن
الــكالم عــى نصــوص الكرامــات ،وهــو مفهــوم الحقيقــة،
ففــي داخــل النظريــة املعرفيــة للحضــارة اإلســامية التبــدو
الحقيقة مطابق ًة بالرضورة للواقع الحيس ،فمبدأ االعرتاف
بالكرامات – مثل امليش عىل املاء أو الطريان يف الهواء –
يعني القول بقبول خرق العوائد عىل أنه جزء من الحقيقة،
وإن كان اليجــري عــى ســنن املألــوف .مــا يعنــي أن الكرامــة
حقيق ـ ٌة وإن خالفــت نظــام الواقــع .واملقصــود بالواقــع هنــا
الحس التجريبي .ولعل األمر يبدو أكرث وضوحاً
هو الواقع
ّ
إذا ناقشــنا قضيــة االعــراف باملالئكــة يف اإلســام .فوجــود
املالئكة حقيق ٌة يؤمن بها كل مسلم ،ولكنها حقيق ٌة التقبل
اإلثبــات بقوانــن التجربــة الحســية .وعــدم انقيادهــا لهــذه
القوانــن اليعنــي نفــي وجودهــا ،ألن وجودهــا ذو طبيع ـ ٍة
الحس للواقع ،ولذلك الميكن الحكم عليها
مغاير ٍة للوجود
ّ
مــن خــال قوانــن هــذا الواقــع( .)٢٨ومــا يجــري عــى املالئكــة
يجــري أيضـاً عــى مجمــل الغيبيــات التــي يتــم اإلميــان بها يف
اإلســام لثبــوت الدليــل النقــي عــى وجودهــا .وهــذا األمــر
هــو الــذي يجعــل الحقيقــة باملفهــوم اإلســامي أوســع مــن
الواقــع الحــي التجريبــي.
واإلشــارة إىل مفهــوم الحقيقــة رضورة الغنــى عنهــا قبــل
البحــث يف تجــاور الواقعــي مــع الالواقعــي ضمــن نصــوص
املعــراج ،ألن كثــرا ً مــن هــذه النصــوص اليهتــم بانتامئــه
إىل الوا قــع بقــدر مايهتــم بانتام ئــه إىل الحقيقــة .وملـّـا
كانــت الحقيقــة أوســع مــن الواقــع فــإن مظاه ـ َر تبدِّيهــا لــن
تكــون واقعيــة بالــرورة .وهكــذا يتّجــه الــكالم ،بالنســبة إىل
نصــوص املعــراج ،نحــو تجــاور (الحقيقــي مــع الالحقيقــي)
بــدالً مــن تجــاور (الواقعــي مــع الالواقعــي) أو (املألــوف مــع
الالمألــوف) .فــا هــي ،إذن ،مظاهــر الحقيقــة والالحقيقــة
داخــل هــذه النصــوص؟

مظاهر الحقيقة يف نصوص املعراج

ميكن أن نحرص هذه املظاهر ضمن ستة وجوه:
ـص الوجـ ُه األول بكونــه يــأيت مــن خــارج النــص المــن
يختـ ُّ
مب ْوقــع النــص داخــل املنظومــة املعرفيــة
داخلــه؛ إذ يتعلّــق َ
للحضــارة اإلســامية .فانتــاء املعــراج إىل بــاب الكرامــات
يجعــل ِ
صلَتَــه بالحقيقــة ممكنــة ،عــى أســاس االعتقــاد بــأن
ٍ
كرامات خاص ًة يخرق لهم بها
الله عز وجل قد مينح أولياءه
قوانني الطبيعة التي خلقها .وهذا الوجه من أقوى الوجوه
ُرســخ عالقــة نصــوص املعــراج بالحقيقــة ،لِتَ َعلُّ ِق ـ ِه
التــي ت ِّ
بامل ُ ْعتَ َقــد الدينــي لألفــراد (املتل ِّقــن) داخــل الحضــارة
اإلســامية.
أمــا الوجــه الثــاين فهــو اعتبــار املعــراج مصــدرا ً لتل ّقــي
كل
املعرفــة؛ ففــي معظــم النصــوص يتل ّقــى الســالك ،يف ّ
مرحلــة مــن مراحــل معرا جــه ،معرف ـ ًة جديــدة ،عــن طريــق
كل ســاء يعــرج
الرســل واألنبيــاء الذيــن يلتقــي بهــم يف ّ
إليهــا( .)٢٩وهــذا األمــر يُع ـ ّد خطــوة مهمــة نحــو تأكيــد عالقــة
النصــوص بالحقيقــة ،وذلــك بســبب هالــة القداســة التــي
ـت اللـ ُه
تحيــط باملعرفــة داخــل اإلســام .إذ املبــدأُ الــذي أُثبـ َ
عــز وجــل بــه ملالئكتــه فضـ َـل آدم عليــه الســام هــو تحلِّيــه
ـتحق بذلــك فضـ َـل اســتخال ِفه
مبعرف ـ ٍة زائــد ٍة عليهــم ،فاسـ َّ
عــى األرض( .)٣٠ويزيــد مــن قيمــة املعرفــة التــي يتلقّاهــا
الســالك يف معراجــه أنهــا تأتيــه مــن الســاء ،وعــن طريــق
الرســل واألنبيــاء.
ولك ّن الخطوة نحو تثبيت عالقة املعراج بالحقيقة مل
َ
املعارف أنواع ،فال يكفي القول
تكتمل حتى اآلن ،ذلك أن
إن املعراج مصد ٌر للمعرفة ،ليك يتم قبوله عىل أنه موجود
ضمــن الحقيقــة .إذ مــن املعــارف مــا يكــون وهـاً ومــا يكــون
مخالفـاً للحقيقــة!! فــا الــذي مينــع أن تكــون املعــارف التي
يستفيدها السالك ،يف عروجه ،من منط هذه املعارف؟
هنــاك قض َّيتــان اثنتــان متنعــان القــول بخــروج هــذه
املعــارف عــن دائــرة الحقيقــة .تتعلّــق األوىل منهــا بطبيعــة
ُلح عىل أن ما يتلقاه
املعارف نفســها؛ فمعظم النصوص ت ّ
ُ
معارف تتعلَّق بالقداسة من جه ٍة
السالك يف معراجه هو
ـص بالخالــقِ عــز وجــل ،مثــل معرفــة طبيعــة
مــا .فمنهــا مــا يختـ ُّ

كتاب المؤتمر ()1

أسامء الله الحسنى ،حيث يَخلُص السالك يف أم ِر طبيع ِة
هذه األسامء إىل «بقا ِء أحكامِ األسام ِء يف األسام ِء الفينا،
ب تتضا ّد بحقائقها فال تجتمع أبدا ً ،ويبسط الله
وهي نِ َ
س ٌ
رحمتــه عــى عبــاده حيــث كانــوا ،فالوجــود كلُّــه رحمــة»(.)31
ـص بتفســر بعــض أرسار عــامل
ومــن املعــارف مايختـ ّ
الغيــب ،مثــل اختصــاص يحيــى عليــه الســام يــوم القيامــة
بذبح (املوت) الذي يأيت بصورة ٍ
ويبي يحيى
كبش أَ َ
ملحّ .
عليــه الســام للســالك علّــة اختصاصــه بهــذا األمــر دون
غــره مــن األنبيــاء والرســل ،بــأن املــوت ض ـ ُّد الحيــاة ،وألن
اســم (يحيــى) مــن الحيــاة فلذلــك كان مــن الــروري إزالــة
املوت ،إذ هام اليجتمعان يف دار الخلود .ولك ّن السالك
ـت فيــا أرشتَ
اليكتفــي بهــذا التفســر؛ «فقلــت لــه :صدقـ َ
يل بــه ،ولكــن يف العــامل (يحيــى) كثــر ،فقــال يل :ولكــن
إ ّ
يل مرتبــة األ ّوليــة يف هــذا االســم ،فبــي يحيــى كل مــن يحيــى
مــن النــاس ،مــن تقـدَّم ومــن تأ ّخــر ،وإن اللــه ماجعــل يل مــن
ـكل يحيــى تَ َبـ ٌع يل ،فبظهــوري ال ُح ْكـ َم لهــم.
قبــل َسـ ِم ّيا( ،)٣٢فـ ُّ
فنبَّهنــي عــى يش ٍء مل يكــن عنــدي ،فقلــت :جــزاك اللــه
ـب مــوروث»(.)33
عنــي خــرا ً مــن صاحـ ٍ
ـائل فقهي ـ ٍة ،مثــل تلــك
ـص مبسـ َ
ومــن املعــارف مايختـ ّ
التي اكتســبها الســالك حني فتح إحدى خزائن العلوم يف
ـب اإلنســا ُن
معراجــه فوجــد فيهــا «علــم النــكاح وكيــف يصحـ ُ
زوجتــه إذا كانــت الت ُعينــه عــى طاعـ ِة ربــه ،ويقــف عــى قولــه
ني
(… وال تعاونــوا عــى اإلثــم والعــدوان)( .)٣٤وهــل يســتع ُ
ـب املــا ِء
اإلنســان يف عبــادة ربــه يف وضوئــه ِب َغـر ِِهِ ،مــن صـ ِّ
ـض العلــاء ك ـرِه ذلــك ،وقــد رأى
عليــه إذا توضــأ ،فــإ َّن بعـ َ
النفيــس بــن وهبــان الســلمي يف واقعتــه كراهــة ذلــك مــن
النبي ﷺ ،وأخربين به ،ف ِمن هذه الخزانة يُعرف ذلك»(.)35
فمثــل هــذا النــوع مــن املعــارف املتعلِّقــة بالقداســة،
ت انتامؤه إىل الحقيقة من خالل املسائل
من جه ٍة ما ،يَثْ ُب ُ
التــي يناقشــها ،ألن طبيعــة هــذه املســائل َمن َّزه ـ ٌة عــن أن
تكون هزالً أو تو ُّهامً أو أدباً تخ ُّيل ًّيا محضاً .ولذلك اليستطيع
املتلقــي داخــل الحضــارة اإلســامية أن يرفــض ،بشــكل
قاطــع ،ع ّدهــا حقيقــة.
والقضيــة األخــرى – التــي متنــع تعــارض املعرفــة
املعراجيــة ،إن صــح التعبــر ،مــع الحقيقــة – هــي لجــو ُء
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النصــوص إىل تأكيــد هــذه املعــارف مــن خــال إحالتهــا
إىل منــاذج واقعيــة مشــهورة معـ ٍ
ـرف بهــا داخــل املنظومــة
املعرفية لإلســام ،ولها قد ٌر من القداســة بني املســلمني.
وكأ َّن هــذه النــاذج عبــارة عــن معــا ِدالت موضوعيــة ملــا
يَ ْكتَ ِ
س ـ ُبه السـ ُ
ـالك مــن معـ َ
ـارف يف معرا جــه .فمــن ذلــك
ماحصلــه الســالك مــن علــومٍ يف إحــدى خزائــن املعرفــة ،إذ
َّ
«فرأيت
يقول حني فتح األقفال واطَّلع عىل مايف الخزائن:
ُ
ـت جمي ـ َع مافيهــا مــن العلــوم…
علوم ـاً ُمهلكــة…
فحصلْـ ُ
َّ
ر ،وكان ممــن اختــص بهــا مــن الصحابــة
وتُس ـ ّمى علــو َم ال ـ ّ
خصــه بهــا رســول اللــه
ريض اللــه عنهــم حذيف ـ ُة بــن اليــانَّ ،
صاحب علمِ الرس.
ﷺ ،فلذلك كان بني الصحابة يقال له:
ُ
أهل النفاق ،حتى أ ّن عمر بن الخطاب ريض
وبه كان يَعرف َ
يف مــن ذلــك يشء؟)
اللــه عنــه اسـتَ ْحلَ َف ُه يومـاً باللــه( :هــل َّ
قــال :ال ،وال أقولــه ألحــد بعــدك .وكان عمــر بــن الخطــاب ال
يصــي عــى جنــازة بحضــور حذيفــة حتــى يــرى حذيفــة يقــول
ـى عمــر ،وإال فــا.
بالصــاة عليهــا .فــإن صــى حذيفــة صـ ّ
فمــن َعلِ َمهــا ليحذرهــا فقــد َس ـ ِعد ،ومــن علمهــا يَ ْعتَ ِقدهــا،
يب
ويعمل عليها فقد شقي»( .)36فحذيف ُة بن اليامن صحا ٌّ
مشــهور ،وقصتــه مــع عمــر بــن الخطــاب –ريض اللــه عنــه-
رسيــة التــي اكتســبها
معروفــة .ولذلــك فــإن ربــط العلــوم ال ّ
السالك بالعلم الذي اختص به حذيفة بن اليامن يُكسب
هــذه املعــارف قــدرا ً كبــرا ً مــن املصداقيــة عنــد املتلقــي،
ألن االعتقــاد بحقيقــة حذيفــة ســيقود ،با لــرورة ،إىل
االعتقاد بحقيقة ماتلقّاه السالك من علوم .وميكن متثيل
ذلــك بالعالقــة املنطقيــة التاليــة :إذا كانــت (أ) تســاوي
(ب) .وكانــت (ب) تــؤدي إىل (ج) .فهــذا ســيعني أن (أ)
تــؤدي إىل (ج) .وميكــن أن نســتبدل علــوم املعــراج ب ـ (أ)
وعلــوم حذيفــة ب ـ (ب) والحقيقــة بــ(ج).
وبهاتني القضيتني تكتمل الخطو ُة نحو تجذير املعارف
التي مينحها املعراج للسالك داخل دائر ِة الحقيقة.
ر حادثــة
الوجــه الثالــث مــن وجــوه الحقيقــة هــو تأط ـ ُ
ـص باملعــراج ،مبــارشة ،وإمنــا
املعــراج بالواقــع ،فــا يبــدأ النـ ّ
يَ ِت ـ ّم التمهيــد لــه بوقائِ ـ َع التُش ـكِّل خرق ـاً لنظــام املألــوف،
مــن أجــل أن يُقبَــل العــروج عــى أنــه جــز ٌء مــن الواقــع نفســه.
يقــول ابــن عــريب يف ُمس ـتَ َه ّل أحــد النصوص«:اعلــم أيهــا
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)جارعملا بدأو يبئاجعلا(يبرعلا صنلاو ةيبرغلا ةيرظنلا

يل الحميــم والصفــي الكريــم أين ملــا وصلــت إىل مكــة
الــو ّ
الــركات ومعــدن الســكنات الروحانيــة والحــركات ،وكان مــن
شــأين فيــه مــاكان ،طفــت ببيتــه العتيــق يف بعــض األحيــان.
فبينــا أنــا أطــوف ُمسـبّحاً ومم ّجــدا ً ومكـ ّـرا ً ومهلّـاً ،تــار ًة أل ِثــم
وأســتلم ،وتــار ًة للملتــزم ألتــزم…»( .)37فالنــص ،حتــى اآلن،
اليبــدو خارج ـاً عــن نطــاق املألــوف ،فابــن عــريب يصــل إىل
مكــة املكرمــة ،ويــأيت لزيــارة البيــت العتيــق ،ليطــوف مــن
مكبا ً ومهلّالً والمثاً حجره األسود .فحتى اآلن اليشء
حوله ّ
غــر عــادي .ولكننــا نالحــظ يف قولــه (فبينــا أنــا) إشــارة إىل
أن مثــة شــيئاً ســيحدث ويُحطّــم مابــدا عاديــا حتــى اآلن.
وهــذا مــاكان ،إذ يســتمر النــص عــى النحــو التــايل« :فبينــا
أنــا أطــوف… إذ لقيــت – وأنــا عنــد الحجــر األســود باهــت
– الفتــى الفائــت املتكلّــم الصامــت ،الــذي ليــس بحـ ٍّـي
وال مائــت ،املركّــب البســيط ،املحــاط املحيــط .فعندمــا
أبرصتــه يطــوف بالبيــت ،طــواف الحــي بامليــت عرفــت
حقيقته ومجازه ،وعلمت أن الطواف بالبيت كالصالة عىل
الجنــازة»( .)38ثــم يــدور بــن ابــن عــريب وهــذا الفتــى الفائــت
حــوا ُر متكلِّــم وصامــت ،إىل أن يطلــب الفتــى مــن ابــن عــريب
أن يُح ِّدثــه عــا فتــح اللــه عليــهَ « :ع ِّرفنــي مــا أشــهد َ
َك الحـ ُّـق
كل طائــف ،حتــى
يف طوافــك مــن اللطائــف مــا ال يشــهده ُّ
ـرف ه َّمتــك ومعنــاك ،فأذكُـ َ
أَعـ َ
ـت ِمنــك
ـرك عــى مــا علمـ ُ
()39
هنــاك»  .فيتحــدث ابــن عــريب يف نحــو خمـ ِ
ـس صفحــات
بــكالمٍ عــن طبيعــة املعــراج وكيــف يكــون وملــن يكــون ،إىل أن
حصــل فيــه مــن علــوم .وهكــذا
يــأيت إىل ذكــر معراجــه ومــا َّ
نالحــظ أن ظهــور الفتــى ،الــذي يجمــع املتضــادات ،ال يبــدو
حدثاً عادياً ،كام أن شخصيته ال تبدو واقعية ،ولكن النص
قدّمه عىل أنه جزء من الواقع رآه ابن عريب يف أثناء طوافه،
النص تد ّرج
ثم بعد ذلك يأيت الحديث عن املعراج ،وكأن
ّ
يف الوصــول إىل املعــراج ،فبــدأ باملألــوف – وهــو زيــارة
مكــة املكرمــة والطــواف بالكعبــة املرشفــة – وجعلــه إطــارا ً
ملــا ســيجري مــن أحــداث ،ثــم تعـدّى املألـ َ
ـوف قليـاً فذكــر
شــخصية الفتــى الفائــت التــي تبــدو ُمفا ِرق ـ ًة لالعتيــاد ،ثــم
ختم ذلك بذكر املعراج .ومن شأن هذا التد ّرج أن يُخفّف
من صدمة املفاجأة عىل املتلقي ويجعله أكرث قدر ًة عىل
تق ُّبــل مــا ســيأيت مــن وقائــع ،مهــا بــدت ُمفا ِرقـ ًة لالعتيــاد.

ومــن الجديــر ذكــره أن اإلطــار الواقعــي الــذي يقدمــه
النص ليس مألوفاً فحسب ،بل يقع داخل إطار املقدس،
رشفة حني رأى الفتى
ألن ابن عريب كان يطوف بالكعبة امل َّ
الفائــت .والطــواف بالكعبــة عبــادة( .)٤٠وهــذا أيضـاً مام يُع ّزز
عالقــة النــص بالحقيقــة عنــد املتلقــي.
رضب مــن
والوجــه الرابــع هــو القــول بــأن النصــوص
ٌ
هل
سـتَ ِّ
األرسار التــي اليجــب كشــفها .يقــول ابــن عــريب يف ُم ْ
معــراج (شــق الجيــب)« :اعلــم وفّقــك اللــه أن هــذه الرســالة
فريــد ُة وق ِتهــا وهــي مــن العلــوم التــي يجــب ســرها ،وال يجــوز
كشــفها إال ألربابهــا… فهــذه األرسار أجــرى اللـ ُه العــاد َة عنــد
أهــل الطريــق أن النأ َم ـ َن أحــدا ً عــى كالمنــا ،ولذلــك قــال
رس مــن أرسار اللــه
أبــو يزيــد ريض اللــه عنــه :اليُؤ َمــن عــى ٍّ
تعــاىل»( .)41وألنهــا كذلــك فــإن املتلقــي املطَّلــع عــى مــن
النصــوص كالعاثــر عــى كن ـ ٍز مخبــوء خفـ ّـي؛ فــا يكــون ِ
سا ً
إال الــي ُء العظيــم الخطــر .وهــذا شــأن الحقيقــة ،أن تكــون
ر مبذولــة .فهــي غايـ ُة مايُرجــى مــن معرفة .ولذلك
خَف َّيـ ًة وغـ َ
حفظهــا اللــه إال عــن خاصــة العلــاء الذيــن هــم ورثــة األنبيــاء.
ومــن هــذا البــاب تلتقــي نصــوص املعــراج مــع الحقيقــة.
ولــي تزيــد النصــوص مــن تأكيــد ارتباطهــا بالحقيقــة تلجــأ
رسيَّتهــا بأمثلــة ذات طابــع مقـدّس ،يصعــب
إىل التمثيــل ل ِّ
التشكيك فيها .يقول ابن عريب يف هذه النصوص« :وهي
مــن العلــوم التــي أشــار إليهــا عــي بــن أيب طالــب ريض اللــه
ورضب صدره بيده ،وقال :إن هاهنا لعلوماً ج ّمة ،لو
عنه،
َ
وجدت لها َح َملَة! وقول أيب هريرة ريض الله عنه :لقطعتم
منــي هــذا البلعــوم»( .)42فاالعتقــاد بوجــود نــو ٍع مــن الحقائــق
محفـ ٍ
رسيّــة يُع ـ ِّزز عنــد املتلقــي القــول بــأن نصــوص
ـوف بال ّ
املعــراج هــي مــن نــو ِع هــذه الحقائــق الخفيَّــة.
أمــا الوجــه الخامــس فهــو تقديــم النصــوص عــى أنهــا
توصــل إليــه إال ب ِ
ِشـ ِّـق األن ُفــس وبكــرة العبــادات
مــا ال يُ َّ
ومجاهد ِة النفس ظاهرا ً وباطناً .يقول ابن عريب« :اعلم أن
هذه العلوم ليست مام يُد َر ُ
ك بالتعلُّل واملنى وال وصلها
الرجـ ُ
ـال بالهوينــى والقصــور .بــل واللــه ج ـدُّوا واجتهــدوا .مل
صمتة،
ُ
يفتوا نهارا ً ،وال ناموا ليالً ،وال سحبوا ذيالً ،آذانهم ُم ْ
وألســنتهم صامتــة .واعتـ ٌ
رض ُمــازِم،
ـزال دائــم ،وفه ـ ٌم حــا ٌ
رداؤهم الحيا ُء والسكين ُة والوقار… هذه حالتهم آناء الليل

وأطــراف النهــار»( .)43فــا يُبــذل مثــل هــذا البــذل إال للــيء
العظيــم الجلــل ،إذ ال ُعـ ْر ُف العــا ُّم بــن النــاس أن املجاهــدة
تتناســب مــع قيم ـ ِة الهــدف ،فكلّــا كان الهــدف خطــرا ً
رب من املشـقَّة والتضحية.
احتاج تحصيلُه إىل بذل قدر أك َ
وميكــن أن نالحــظ مــن النــص أيضـاً أن طبيعــة الجهــاد الــذي
بذلــه هــؤالء هــو مــن جنــس العبــادات ،مــا يجعلــه متعلِّق ـاً
بالقداســة .فــإذا كانــت هــذه هــي طبيعــة الوســائل فــأوىل
بالهــدف أن ال يكــون أقـ َّـل حقيقــة وقداســة.
ـى الوجــه الســادس مــن خــال (ال َح ْجــر) الــذي
ويتجـ ّ
يُفــرض عــى النصــوص مــن داخلهــا ،وذلــك بالقــول :إنهــا
علــوم خاصــة مقتــرة عــى فئــة مع َّينــة ،فــا يَعــرف معناهــا
إال أصحابها من أهل الطريق إىل الله .فليس عىل املتلقي
أن يقطع فيها برأيه ،إن عاب شيئاً أو استنكره ،لِقلَّ ِة معرفته
ولِغُربته يف هذا امليدان .وعليه إن استَبْه َم أمرا ً أن يستشري
ـاب الــذوق فيهــا .يقــول ابــن عــريب ُم ِ
خاطبـاً
فيــه أربابهــا وأصحـ َ
املتل ّقــي« :وال ســبيل أن يقــف عــى هــذه اإلشــارات إال
أربابهــا ،وهــي أمانــة بيــدك يامــن حصلــت بيــده ،فــإن كان
من أهلها حصل له مراده ،وإن كان من غري أهلها فليبحث
عــن أربابهــا ،فــإن اللــه تعــاىل يقــول( :إن اللــه يأمركــم أن تؤدوا
األمانــات إىل أهلهــا…)( .)44وكل يشء مل تفهمــه ومل
يبلغــه عل ُمــك ومل ينــرف فيــه عقلُــك فهــو أمان ـ ٌة بيــدك،
واللـ ُه تعــاىل يُكرمــك بنــو ِر البصائــر ويُصلــح الرسائــر ويُص ِّفــي
الضامئر»( .)45فالنصوص تضع بينها وبني املتلقي مسافة
مــن األمــان تبــدو أشــبه باملســافة بــن املتلقــي والنــص
املق ـدّس ،متنعــه هــذه املســافة مــن التشــكيك فيهــا أو
رضب من الحقيقة فوق
رفضها ،فيتع ّزز عنده اعتقا ٌد بأنها
ٌ
مســتوى معرفتــه البســيطة والضعيفــة ،نســبيًّا.
ويتضح مام سبق أن ُمجمل مظاهر الحقيقة تعود إىل
ـص ،ويشــمل املظاهــر كلّهــا مــا خــا األ ّول.
ـن :النـ ّ
َم ْر ِج ِع َّيتَـ ْ
ثم موقع النص داخل الحضارة اإلسالمية ،ويشمل املظهر
األول تحديــدا ً ،وهنــا تبــدو املرجعيــة مظهــرا ً للحقيقــة يف
الوقــت نفســه .وتبقــى بعــد ذلــك مرجع َّيتــان مل نُـ ِ
ـر إليهــا
ـب النــص واملتلقــي .فاكتســاب
إال َع َرض ـاً ،وهــا :صاحـ ُ
صاحــب النــص -وهــو هنــا ابــن عــريب -اعرتافـاً بالواليــة داخــل
املجتمــع اإلســامي يُعـ ّزز القــول بحقيقــة مــا يجــيء بــه .وهذا
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مايجعل واليته من مر ِ
ج ِع َّيات الحقيقة .ولك ّن شخصي ًة مثل
ابــن عــريب تجعـ ُـل مثــل هــذا األمــر شــدي َد التعقيــد ،إذ اآلراء
ـت
ن ُمنـ ِ ٍ
ـاص يجعلــه الشــي َخ األكـ َـر والكربيـ َ
فيــه متباين ـةٌ ،ب ـ َ
()٤٦
األح َمــر ،ومخالـ ٍ
ـف يتهمــه باملــروقِ مــن الديــن  .وهنــا تبــدأ
مرجع ّيــة املتل ّقــي ،فــإذا كان متلقــي النــص ممــن يعتقــدون
بواليــة ابــن عــريب فــإن النصــوص ســتنقاد إىل دائــرة الحقيقة.
أمــا إذا كان املتلقــي ممــن اليعتقــدون بواليتــه ،ويرونــه مارقـاً
ـض ما يــأيت بــه جمل ـ ًة
عــن الد يــن فــإن ذ لــك ســيعني رفـ َ
وتفصيـاً ،أيًّــا كانــت مظاهــر الحقيقــة فيــه.

مظاهر الالحقيقة يف نصوص املعراج

إن معظــم املظاهــر التــي تــم الحديــث عنهــا حتــى اآلن
التشــمل الوقائــع التــي عليهــا مــدار الخــاف داخــل النــص،
وإمنا هي تتعلّق مبا يحيط بهذه الوقائع أو مبُت ِّمامتها التي
نفســها فــذاتُ طبيعتــن؛
تســتكمل بنــاء النــص .أمــا الوقائــع ُ
طبيع ـ ٌة موافق ـ ٌة لقوانــن الواقــع – مثــل تلــك التــي شــملها
املظهــر الثــاين للحقيقــة – وأُخــرى مخالفــة لــه – مثــل
واقعــة املعــراج نفســه .-ويرتهــن مــكان هــذه الوقائــع بالنســبة
للحقيقــة إىل املوقــع النهــايئ للنــص دا خــل الحضــارة
اإلســامية .فــإذا ُع ـ َّد النــص كرام ـ ًة فوقائعــه ذات منحيــن:
	•وقائــع مألوفــة تنقــاد إىل قوانــن الواقــع وتقــع ضمــن
دائــرة الحقيقــة.
	•ووقائــع غــر مألوفــة التنقــاد إىل قوانــن الواقــع ،ولكنهــا
تقــع ضمــن دائــرة الحقيقــة.
	•وإذا نُزعت صف ُة الكرام ِة عن النص فإن وقائِ َع ُه تصبح عىل
النحو التايل:
	•وقائــع مألوفــة تنقــاد إىل قوانــن الواقــع وتقــع ضمــن
دائــرة الحقيقــة.
	•ووقائــع غــر مألوفــة التنقــاد إىل قوانــن الواقــع وال تقــع
ضمــن دائــرة الحقيقــة.
فالــذي اختلــف يف النــص الواحــد هــو موق ـ ُع الوقائــع
بالقيــاس إىل الحقيقــة .فالوقائــع نفســها تســمح بــأن تكــون
حقيقيــة ،وتســمح ،أيضـاً ،أن ال تكــون كذلــك؛ أي أن تجــاور
الحقيقــة مــع الالحقيقــة كامــن يف داخــل الوقائــع نفســها.
تغي املعيار بني الحالني؛ فعندما
وعلَّة هذا االختالف هو ُّ
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يكون النص (كرامةً) فإن املعيار الذي ت ُقاس عليه الوقائع
هــو القــدرة اإللهيــة ،وعندئــذ فــإن الالمألــوف ،وإن خالـ َـف
قوانــن الواقــع ،الميتنــع عــن القــدرة اإللهيــة .فالعــروج إىل
الســاء غــر مألـ ٍ
ـوف ومفـ ٌ
ـارق ل ُنظُــمِ الواقــع ،ولك ّنــه ميكــن أن
ـب
يكــون حقيق ـةً ،ألن القــدرة اإللهيــة تســمح بــه؛ فقــد يو َهـ ُ
ـض األفــراد كرامـ ٍ
ـات يُخــرق لهــم بهــا نظــا ُم العامل املعهود.
بعـ ُ
أمــا عندمــا متتنــع صفــة الكرامــة عــن النــص فــإن املعيــار
اليكون القدرة اإللهية بل قوانني الواقع ،فال يغدو حقيقةً،
كل ماوافـ َـق هــذه القوانــن.
حينهــا ،إال ُّ
وهكــذا فــإن الحديــث عــن وجــو ٍد ملظاهــر الالحقيقــة
داخــل النــص ســيكون مرهونـاً مبــدى التــزام قوانــن الواقــع،
ألنــه التوجــد وقائــع خــارج إطــار الحقيقــة إال عندمــا يكــون
املعيــار هــو الواقــع نفســه .وعــى هــذا األســاس تنحــر
مظاهــر مفارقــة الحقيقــة الواقعيــة داخــل النصــوص ضمــن
ثــاث دوائــر هــي:
	•األحــداث :وعــى رأســها حــدث العــروج الــذي تقــوم
عليــه النصــوص.
()47
	•الشــخصيات :مثــل شــخصية الفتــى الفا ئــت ،
ين الصفــات ( ،)48أو
ين ا لــذات ربــا ّ
أو الفتــى روحــا ّ
شــخصية حكيــم املَلِــك ،يف مملكــة الجبــل عنــد خــط
االســتواء( …)49إلــخ.
	•القوا نــن :وتشــمل تغـ ُّـر رشوط الزمــان وا ملــكان
والعالقــات بــن ا ملــادي والروحــي ( . )50
ويدفعنــا رشط تجــاور الحقيقــي مــع الالحقيقــي إىل
اســتبعاد نــص معــراج (شــجرة الكــون) عــن دائــرة العجائبــي،
ألن النــص عبــارة عــن إعــاد ِة رس ٍد ملعــراج الرســول ﷺ بشــكلٍ
يئ .واملعضل ُة يف هذا النص أن مظاهر الحقيقة غائب ٌة
حكا ّ
عنه؛ فقد يُصدَّق الويل أو الصويف فيام ينسبه إىل نفسه
من كرامات ،ألن ذلك يَ ْحتَ ِم ُل التصديق .أما مايُنسب إىل
الرســول ﷺ فــا يجــب أن يُقبــل إال إذا كان حديث ـاً ور َد عــن
الرســول نفســه وثبتــت صحتــه عنــد علــاء الحديــث .وقصــة
إرساء الرسول ومعراجه وردت فيها أحاديث معروفة وثابتة
يف كتــب الحديــث(.)٥١
وعــى ذلــك ،ال ميكــن لحكايــة ابــن عــريب عــن معــراج
الرســول أن ترقــى إىل قــوة الحقيقــة ،فالحقيقــة فيــا يتعلّــق

ـص
بالرســول لهــا رشوط ال يُحقّقهــا هــذا النــص .وبتخـ ِّ
ـي نـ ِّ
ج (شــجرة الكــون) منــذ البدايــة عــن مظاهــر حقيقتــه
معــرا ِ
يغيــب مبــدأ تجــاور الحقيقــي مــع الالحقيقــي(.)٥٣
ومــن أهــم عنــارص ت َ َح ُّقــق العجائبــي الــردُّد ،إذ «اليــدوم
العجائبي… إال زمن تردد… ففي نهاية القصة… [عندما]
يتخــذ القــارئ قــرارا ً فيختــار هــذا الحــل أو اآلخــر… يخــرج
عــن العجائبــي»( .)54وال يــكاد الــردد يغيــب عــن نصــوص
املعــراج ،ولكنــه تــر ُّد ٌد مــن نــو ٍع ُمختلــف ،لــه مزايــا خاصــة؛
ُس ـ ِّميه،
إذ ليــس مصــد ُره النــص نفســه ،وإمنــا ماميكــن أن ن َ
تجــا ُوزا ً( ،نــوع النــص) .فبحكــم انتــاء هــذه النصــوص إىل
نــوع الكرامــات تكتســب تردُّدهــا؛ إذ املوقـ ُـف العــام أمــام
نصــوص الكرامــات عامـ ًة موقـ ٌـف يقـ ُ
ـول بإمكانيـ ِة قبولِهــا عــى
الحقيقــة – عــى أســاس أنهــا ِهبــاتٌ مــن اللــه إىل مــن يشــاء
مــن عبــاده  -ويقــول بإمكانيــة رفضهــا ،أيض ـاً ،عــى اعتبــار
ـباب عديــدة ،عــى رأســها
أنهــا قــد تكــون غــر حقيقيــة ،ألسـ ٍ
ـأي خصوصيــة مل ُ ّدعــي الكرامــة ت ِ
ُدخلُــه يف
عــد ُم االعــراف بـ ّ
زمــر ِة األوليــاء .فالــردُّد هاهنــا ليــس ناتج ـاً عــن بنيــة النــص
الداخليــة ،وإمنــا مصــدره النــوع الــذي ينتمــي إليــه النــص.
وهــذا عــى خــاف الــردُّد الــذي قــال بــه تــودوروف والــذي
يــأيت مــن داخــل النــص نفســه.
ومــن جهــة أخــرى تختلــف طبيعــة الــردُّد بــن ماقــال بــه
تــودوروف ومــا تــأيت بــه نصــوص املعــراج ،فعنــد تــودوروف
«اليــدوم العجائبــي… إال زمــن تــردد» ،يحســمه املتلقــي
ـب انتهــاء النــص ،فــإذا اختــار أن قوانــن الواقــع
بالــرورة َع ِقـ َ
ـص
ـر الظواهــر املوجــودة يف النــص ،فســينتمي النـ ُّ
تُفـ ِّ
عندئـ ٍـذ إىل جنــس (الغريــب) .وإذا َو َج ـ َد أن هــذه الظواهــر
مل آ َخــر غ ـرِ عــامل الواقــع فسـ ُ
ـص إىل
ـر يف عــا ٍ
ـيؤول النـ ُّ
تُفـ َّ
جنــس (العجيــب) .وال بــد أن يتَّخــذ املتلقــي أح ـ َد هذيــن
املوق َفــن ،بالــرورة ،ألن العجائبــي كــا ق َّدمــه تــودوروف
يعيش فقط يف ال ِّريبة ..يف الزمن الذي يسبق اتخاذ القرار؛
أي يف لحظــة العجــز عــن اتخــاذ القــرار .فهــو ،إذن ،ليــس
مســاح ًة موجــود ًة ِب َقـ ْد ِر ماهــو مســاح ٌة ُمتَ َخ َّيلــة .وكأنّــه محطـ ٌة
للتفكــر ،التفكــر الــذي ســيؤدي حتـاً إىل تَبَ ّنــي موقـ ٍ
ـف مــا.
ولكــن يف اللحظــة التــي يتــم فيهــا تب ّنــي هــذا املوقــف تختفي
املحطــة ويــزول الــردد ،ليــزول معــه العجائبــي أيض ـاً .وهــذه

ُم ِ
عضل ـ ٌة أساســية يف مفهــوم العجائبــي عنــد تــودوروف؛ إذ
إن وجــوده املق َّيــد بلحظــة الــردّد التــي تَســبق القــرا َر فقــط
ـس متـ ٍ
ـاش بالــرورة ،ألن زم ـ َن الــردُّد زم ـ ٌن
تعنــي أنــه جنـ ٌ
()٥٥
ـريض قصــر  .وقــد اعــرف تــودوروف نفســه بهــذا ،فــرأى
عـ ٌّ
أنــه «المانــع مــن اعتبــار العجائبــي ،تحديــدا ً ،بصفتــه جنس ـاً
ُمتالشــياً أبــدا ً»( .)56و ُح َّجتُ ـ ُه يف ذلــك مقارن ـ ُة (العجائبــي)
ـاش أيض ـاً بــن مـ ٍ
بالزمــن الحــارض الــذي هــو زم ـ ٌن متـ ٍ
ـاض
و ُمســتقبل( .)57ويقــود كالم تــودوروف إىل نتيجــة ُمؤدّاهــا أنــه
لنص عجائبي .ولعل إدراكه هذه
يف النهاية ال وجو َد حقيق ًّيا ٍّ
النتيجــة هــو الــذي قــاده إىل اطِّــراح الفــرق بني(العجائبــي) و
(العجيــب) عندمــا أراد دراســة موضوعــات (العجائبــي)؛
إذ كيــف يــدرس موضوعــات جنـ ٍ
يض ومرهــو ٌن
ـس وجــودُه َعـ َر ٌّ
ِ
بنصوص ـ ِه إىل جِنســن آخريــن هــا
بنهاي ـ ٍة حتمي ـ ٍة ســتؤدّي
(الغريــب) و(العجيــب) .ولذلــك مــاكان منــه إالّ أن درس
موضوعات أقرب هذين الجنسني إىل (العجائبي) – وهو
(العجيــب) – بحكــم أن وقائــع النــص العجائبــي تشــرك مــع
وقائــع النــص العجيــب يف شُ ــبهة خروجهــا عــى املألــوف،
وبحكــم أن نصــوص جنــس (العجيــب) كانــت تنتمــي إىل
(العجائبــي) يف لحظ ـ ٍة ســبقت اتخــاذ القــرار بانتامئهــا إىل
(العجيــب)(.)58
غري أن نصوص املعراج تُقدّم فَ ْهامً آخر ُمغايرا ً لطبيعة
الرتدد؛ فاملتلقي يتعامل مع نص املعراج عىل أنه يحتمل
ـروج
الحقيقــة ،مــن جه ـ ِة كونِــه كرامــة ،ويحتمـ ُـل اإلنــكا َر والخـ َ
عــى الحقيقــة ،مــن حيــث هــو وهــم .ولك ـ ّن تــردُّد املتلقــي
يف الركون إىل أحد هذين االحتاملني ليس تردُّدا ً مرشوطاً
بنهاي ـ ٍة َحتْميــة تُع ـ ِّزز أحــد االحتاملــن وتلغــي اآلخــر .بــل هــو
ٍ
ـروط بنهايــة تُلغيــه .ألن كل االحتــاالت
تــردُّد مفتــوح غــر مـ
()٥٩
مقبولــة .فالــردد ليــس مبن ًّيــا عــى مبــدأ االختيــار القائــم
ـول ِ
عــى املفاضلــة بــن شــيئني قبـ ُ
أحدهــا يعنــي رفــض
اآلخــر ،كــا هــو الحــال عنــد تــودوروف .بــل الــردد هنــا يقــوم
عــى تــوازي االحتــاالت( )٦٠التــي يص ـ ُد ُق الجــواز عليهــا
جميعهــا .ولذلــك فــإن جنــس (العجائبــي) اليبــدو متالشــياً
نصيًّــا ،ألن املتلقــي
هنــا ،بــل هــو موجــود وجــودا ً حقيقيًّــا ّ
داخــل الحضــارة اإلســامية يتب ّنــى موقفـاً مــؤداه إرجــا ُء ترجيــح
أي احتــال تجــاه حقيقــة الكرامــات ،وذلــك خشــية شُ ــبهة
ّ

كتاب المؤتمر ()1
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الخطــأ ،ف ِمــن غــر الجائــز عنــد املســلم أن ت ُرفَــض كرامـ ُة مــن
ثبتــت وِاليتُــه .ولذلــك يخــى ترجيـ َـح احتــال اإلنــكار عــى
القبــول مخاف ـ َة أن تكــون الكرامــة كرام ـ ًة حقيقيــة .كــا أنــه
مــن غــر الجائــز قبـ ُ
ـول كرامـ ِة مــن مل يَثبــت صالحــه .ولذلــك
يخــى املتلقــي ترجيـ َـح احتــال القبــول عــى احتــال
الرفــض حتــى اليُق ـ ّر بواليــة مــن التجــوز لــه الواليــة .وهكــذا
نســتنتج أن املوقــف مــن نــص الكرامــة أخــذ جانــب اإلرجــاء
القائــم عــى القــول بإمكانيــة االحتاملــن :القبــول والرفــض،
أي منهــا إىل أن يقــي اللــه أمــره .وهــذا
مــع إرجــاء ترجيــح ٍّ
ـبق اتخــاذ قــرا ٍر
املوقــف يعنــي أن الــردد مل يعــد لحظ ـ ًة تسـ ُ
نفســه قــرارا ً يتخــذه
لتب ّنــي أحــد الخيــارات ،بــل غــدا هــو ُ
كل
املتلقــي ليحافــظ عــى مســاحة التجويــز قامئ ـ ًة تجــاه ّ
االحتامالت .وهذا مايُثبِّت الرتدّد (إن صح التعبري) وينقله
من التاليش إىل الوجود .فإذا كان الذي يجعل العجائبي
جنسـاً متالشــياً عنــد تــودوروف هــو أن الــردّد لحظـ ٌة ليســت
ذاتَ وجــو ٍد حقيقــي ،وهــي مبنزلــة اســراح ٍة بــن وجوديــن،
فــإن الــذي يجعــل العجائبــي كيان ـاً موجــودا ً بق ـ ّوة – متمثّـاً
يف نصــوص املعــراج -هــو أن مســاحة الــردد قــد ت َ َو َّســعت،
ألن الــردُّد نفســه أصبــح قــرارا ً ،وأصبــح وجــودا ً مســتقالً،
واحتــاالً يُضــاف إىل االحتــاالت املوجــودة واملتاحــة؛
ـص لقوانــن الواقــع أو
فلــم يعــد الحديــث يــدور عــن قبــول النـ ِّ
رفضــه لهــا فقــط ،بــل أصبحــت االحتــاالت تشــمل :احتامل
حقيقة النص ،أوالً ،واحتامل رفض حقيقته ،ثانياً ،واحتامل
اســتواء الحقيقــة والرفــض معـاً ،آخــرا ً .واالحتــال األخــر هــو
الــذي اختــاره املتلقــي تجــاه نــص املعــراج الصــويف (.)٦١
ولعــل معنــى الــردد الخــاص هــذا يُعـ ّد إضافــة حقيقيــة
ت ُضيفهــا نصــوص املعــراج إىل الهيــكل النظــري ا لــذي
جســد مفهــوم العجائبــي .وتحــل هــذه اإلضافــة كثــرا ً مــن
يُ ِّ
اإلشــكاليات التــي أثارهــا النقــاد حـ َ
ـول مبــدأ الــردُّد املؤقّــت
الــذي اشــرطه تــودوروف.
بقيــت مســألة أخــرة تتعلّــق بالــردد وهــي افــراض
تــودوروف أن الــردد قــد يكــون ُم َمثَّـاً داخــل بنيــة النــص مــن
ِقبــل شــخصية مــن شــخوصه ،يتو َّحــد معهــا القــارئ .ولكنــه
يؤكــد أن هــذا التمثيــل ليــس رشط ـاً رضوري ـاً ،فــا يرقــى إىل
درجــة التعميــم( .)62ويؤيّــد ذلــك ُخلُ ـ ّو نصــوص املعــراج
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مــن أي أث ـ ٍر ملثــل هــذا الــردد .فالشــخصي ُة األساســية يف
النصــوص -وهــي هنــا ابــن عــريب -تتعامــل مــع األحــداث
بطريقــة عاديــة ،عــى اعتبــار أنهــا وقائــع حقيقيــة التســتدعي
أي تــردد إزاءهــا .وكذلــك األمــر لــدى الشــخصيات األخــرى.
مــا يعنــي أن احتــال الــردد يقــع عــى عاتــق املتلقــي
فحســب .وهــذا يؤيّــد صحــة رفــض تعميــم متثيــل الــردد
لــدى شــخصية مــن داخــل بنيــة النــص.

عىل سبيل االستنتاج

ميكن القول:
	•إن املوقــع الخــاص الــذي تحــوزه نصــوص املعــراج
واملناقب ضمن النسق املعريف للحضارة اإلسالمية،
بع ِّدهــا كرامــات ،جعــل حقيقتهــا ذات طبيعــة متع ّديــة
تتجــاوز أســوار النــص إىل الوا قــع ،مــا مكَّنهــا مــن
ا ســتيفاء العنــر األول مــن عنــارص العجائبــي ،أال
وهــو رضورة ع ـ ّد عــامل شــخصيات النــص عــامل أحيــاء
حقيقيــن ،كــا أكســبها التميُّ ـ َز ،مبــا لشــخوصها مــن
حقيقــة داخــل النــص وخارجــه .وهــذا مــاال يتحقــق يف
غريهــا مــن النصــوص األدبيــة املحضــة.
	•مل يَ ُحــل اعتــاد النصــوص عــى األحــام يف رسد
وقائعهــا املفارقــة للأملــوف دون إمكانيــة ع ـ ّد هــذه
الوقائــع رضب ـاً مــن الحقيقــة ،وذلــك مبــا لألحــام مــن
معنى خاص يف اإلسالم .وهذا ما ُع ّد إضافة جديدة
إىل مفهوم العجائبي الذي يرفض قبول األحالم خوفاً
مــن ضيــاع الحقيقــة .ولذلــك بــدا مــن الــروري إعــادة
تشــكيل هــذا الــرط بحيــث يســمح للنصــوص بح ّريّــة
اعتــاد اآلليــة الرسديــة املناســبة ،مادامــت تكفــل
للنصــوص االنتــا َء إىل الحقيقــة.
افرتاض وجود عالقة بني نصوص املعراج
	•وقد دفعنا
ُ
واملناقــب وبــن الحقيقــة إىل البحــث عــن أوجــه هــذه
ـن أن مثــة تجــاورا ً الفت ـاً ملظاه ـ َر ُيكــن
العالقــة ،فتبـ َّ
أن تقــاس عــى الحقيقــة ،وأخــرى قــد تُقــاس عــى
الالحقيقــة – إن صــح التعبــر .وهــذا مــا بــدا موازي ـاً
الشرتاط تجاور املألوف والالمألوف يف العجائبي.
كل مــن مظاهــر الحقيقــة والالحقيقــة يف
	•وإن تجــا ُو َر ٍّ

ـت يف اختيــار
النصــوص أبطـ َـل قــدرة املتلقــي عــى البـ ّ
ـب لهــا ،بســبب قابليتهــا أل كــر مــن
تفس ـرٍ منا سـ ٍ
احتــال .وهــذا مــا بــدا متوافق ـاً مــع الــرط األســايس
للعجائبــي ،وهــو الــردد يف تفســر الوقائــع .غــر أن
الــردد الــذي تثــره نصــوص الكرامــات بــدا أكــر حيويــة
ورســوخاً ،لعــدد مــن االعتبــارات:
إن الــردد الــذي يقــوم عليــه العجائبــي ،عامــة ،ذو
طبيعــة مؤقتــة البــد لهــا مــن نهايــة تنقــل النــص إىل جنــس
(الغريــب) أو (العجيــب) ،مــا يجعــل العجائبــي جنس ـاً
متالشــياً .أمــا الــردد يف نصــوص الكرامــات فــذو طبيعــة
ثابتــة ،مــادام العــامل قامئ ـاً ،وذلــك بســبب اتخــاذ املتلقــي
البت يف طبيعة النصوص إىل أن يرث
موقف اإلرجاء يف
ّ
اللــه األرض ومــن عليهــا ،فيقــوم الحســاب ويظهــر الحــق مــن
الباطــل .فلــم يعــد الــردد ،إذن ،محطّ ـ ًة بــن مرحلتــن ،بــل
أصبح مرحل ًة مســتقل ًة بح ّد ذاته .وهذا ما يحيي العجائبي
بــدالً مــن أن مييتــه.
وميتــاز الــردد يف نصــوص الكرامــات ،أيضـاً ،بأنــه ليــس
منوطـاً ببنيــة النــص الداخليــة ،كــا هــو الحــال يف النصــوص
األدبيــة التــي تنتمــي إىل العجائبــي – حيــث ميتنــع النــص
عــن تب ّنــي أيــة وجهــة نظــر تجــاه تفســر األحــداث ،خوف ـاً مــن
تأثــر ذلــك يف املتلقــي الــذي ســيتب ّنى موقــف النــص ،ألن
تــردده مرتبــط بــه – فالــردد يف نصــوص الكرامــات مآلــه إىل
نــوع النــص وموقعــه يف النســق الثقــايف الــذي ينتمــي إليــه؛

فمعظــم نصــوص املعــارج واملناقــب تنتهــي إىل قبــول
الوقائــع الخارقــة بع ّدهــا حقائــق واقعيــة ،غــر أن ذلــك ال
يؤثــر يف موقــف املتلقــي الــذي يبقــى النــص بالنســبة إليــه
قابالً للتصديق وعدمه ،بسبب انتامئه إىل نوع الكرامات.
وتُقدِّم نصوص املناقب يف مجال الرتدد آلي ًة رسدية
جد يــدة عــى األدب العجائبــي يف قضيــة متثيــل تــردد
املتلقــي لــدى شــخصية مــن دا خــل النــص ،وهــي آليــة
(االمتحــان) ،حيــث تتامهــى إحــدى الشــخصيات مــع تــردد
املتلقــي ،فتســعى إىل اختبــار الــويل يف حقيقــة مــا نُســب
إليــه مــن وقائــع خارقــة ،لتســتفيد مــن هــذا التامهــي فيــا
بعد فتقود املتلقي إىل أن يتامهى معها يف النهاية ،حني
يُسـلِّم النــص بحقيقــة مــا نُســب إىل الــويل .وكأن النصــوص
قبلــت تــردد املتلقــي يف البدايــة ليقبــل هــو التســليم لهــا
يف النهايــة.
وهكــذا ميكــن القــول :إن انتــاء نظريــة أدبيــة أو نقديــة
إىل نســق ثقــايف محــدد ال مينــع أن تكــون قــادرة عــى ســر
أغوار نصوص تنتمي إىل ثقافات أخرى ،غري أن هذا الكالم
البــد أن يرتافــق مــع قناعــة تعــرف بقــدرة النصــوص القادمــة
من ثقافات أخرى عىل تطوير النظرية نفسها وتطويع آلياتها
لتســتوعب املختلــف قبــل املشــابه ؛ وهــذا يعنــي النظــر
إىل معايــر النظريــات ال عــى أنهــا مــن قبيــل املســلامت،
بــل عــى أنهــا مــن قبيــل االفرتاضــات التــي تبقــى صحيحــة
مــامل يثبــت العكــس.

املصـادر واملراجـع
القرآن الكريم

أربــوس ،فيديريكــو ،املخطــوط الــذي عــر عليــه يف رسقســطة ،ضمــن
كتــاب :أيــام الثقافــة اإلســبانية يف دمشــق ،ترجمــة :رفعــت عطفــة،
وزارة الثقافة ،دمشق.1993 ،

بالنثيــا ،آنخــل جنثالــث ،صحيــح البخــاري ،تحقيــق :مصطفــى البغا،
دار العلوم اإلنسانية ،دمشق.1993 ،
البغــدادي ،إبراهيــم بن عبدالله ،مناقب ابــن عــريب ،تح:صــاح الدين
املنجد ،مؤسسة الرتاث العريب ،بريوت.1959 ،

تــودوروف ،تزفيتــان ،مدخــل إىل األدب العجائبــي ،ترجمــة :الصديــق
بــو عــام ،دار رشقيــات ،القاهــرة.1994 ،

الجرجــاين (الرشيــف) ،عــي بــن محمــد ،كتــاب التعريفــات ،تحقيــق:
عبداملنعــم الحفنــي ،دار الرشــاد ،القاهــرة.1991 ،
ابــن أيب جمــرة ،عبدالله ،بهجــة النفــوس وتحلّيها مبعرفــة مالها وعليها
– رشح مختــر صحيــح البخــاري ،تحقيــق :بكــري شــيخ أمــن ،دار
العلم للماليني ،بريوت.1997 ،

الحكيــم ،ســعاد ،املعجــم الصــويف ،دنــدرة للطباعــة والنــر ،بــروت،
.1981

البوطي ،محمد ســعيد رمضــان ،كــرى اليقينيــات الكونيــة ،دار الفكر،
دمشق.1987 ،

حليفــي ،شــعيب ،شــعرية الروايــة الفانتاســتيكية ،املجلــس األعــى

كتاب المؤتمر ()1
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للثقافة ،القاهرة.1997 ،

باريــس.1993 ،

العراقــي ،عاطــف ،ثــورة العقــل يف الفلســفة العربيــة ،دار املعــارف،
القاهــرة.1984 ،

 منــزل املنــازل الفهوانيــة ،تح:ســعيد عبدالفتــاح ،دار النهــار ،مــر،.1995

– األنوار فيام ُينح صاحب الخلوة من أرسار ،تح :عبدالرحمن حسن
محمود ،مكتبة عامل الفكر ،القاهرة.1986 ،

القشــري ،عبدالكريم ،الرســالة القشــرية يف علــم التصــوف ،تحقيق:
معــروف زريــق وعــي عبدالحميــد بلطــه جــي ،دار الخــر ،دمشــق-
بريوت.1988 ،

ابن عريب ،محيي الدين:

 اإلرسا إىل املقام األرسى أو كتاب املعراج ،تحقيق :سعاد الحكيم،دندرة للطباعة والنرش ،بريوت.1988 ،
 تن ـ ّزل األمــاك مــن عــامل األرواح إىل عــامل األفــاك املعــروف باســم(التنــزالت املوصليــة):

* تحقيق :أحمد زيك عطية وطه عبدالباقي رسور ،دار الفكر العريب،
القاهرة.1961 ،
* تحقيــق :عبدالرحمــن حســن محمــود ،مكتبــة عــامل الفكــر ،القاهــرة،
.1986
 شــجرة الكون ،سلســلة (من رســائل ســيدي محيي الدين ابن عريب)،مكتبــة عــامل الفكــر ،القاهرة.1987 ،

 شــق الجيــب ،ضمن:مجمــوع الرســائل اإللهيــة ،تحقيــق :إبراهيــممهــدي ،مؤسســة املعــارف الثقافيــة ،بــروت.1991 ،
 -الفتوحات املكيــة:

* تح :عثامن يحيى ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.

ســفر (.1972 ،)1ســفر (.1972 ،)2ســفر (.1974 ،)3ســفر (،)4
.1975ســفر (1977 ،)5ســفر (.1985 ،)9ســفر (.1986 ،)10
ســفر (.1988 ،)12ســفر (.1992 ،)14
* تح :هيئة البحوث والدراسات ،تقديم:محمود مطرجي ،دار الفكر،
بريوت ،ج.1994 ،)6 ،5 ،4 ،3( :
 -كتــاب املعرفــة ،تحقيــق :ســعيد عبدالفتــاح ،دار املتنبــي ،بــروت –

 -الوصايا ،تحقيق :لجنة التأليف والنرش ،دار اإلميان ،دمشق.1988 ،

مســلم ،اإلمــام أبــو الحســن بــن الحجــاج ،صحيــح مســلم ،تحقيــق:
محمــد فــؤاد عبدالباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت،
.1954
TODOROV, TZVITAN

– The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre
,1975.
CORNWELL, NEIL
- The literary Fantastic; From Gothic to Postmodernism,
Harvester- wheatsheaf, New York, 1990.
SANDOR, ANDRAS
– Myths and The Fantastic, New Literary Hestory, The
John Hopkins University Press, U.S.A, No. 2,22, 1991.

(*) يذهــب ابــن ســينا إىل أن مايُنســب إىل العارفــن مــن خــوارق هــو
«يحســن بالنســبة لنــا أالّ نتع ّجــل بتكذيبهــا ،بــل نتوقــف…
مــا
ُ
رؤك عــن العامــة هــو أن تنــري
ويقــول :إيــاك أن يكــون تك ُّيســك وتـ ّ
منكرا ً لكل يشء ،فذلك طيش وعجز .وليس الخرق يف تكذيبك
مامل يستنب لك بعد جليّته دون الخرق يف تصديقك مامل تقم
بني يديك ب ّينة .بل عليك االعتصام بحبل التوقّف .وإن أزعجك
استنكار مايوعاه سمعك ،مامل ت َُبهن استحالته لك ،فالصواب
رسح أمثال ذلك إىل بقعة اإلمكان» .العراقي ،عاطف ،ثورة
أن ت ّ
العقل يف الفلسفة العربية ،ص .252 -251
() ينظر :تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائبي ،ص .48

الهوامش
١

- Irwin, W.R – The Game of the lmpossible, 1976.

نذكر من هؤالء الدارسني:

- Jackson, Rosmary- Fantasy: The literature of subversion,
1981.

- Rabkin, Eric- The Fantastic in Literature, 1976.
- Brooke- Rose, Christine – A Rhetoric of The Unreal, 1983.
- Siebers, Tobin – The Romantic Fantastic, 1984.

- Schlobin, Roger C, (Editer) – The Aesthetics of Fantasy
literature and Art, 1982.
- Manlove, C.N- The lmpulse of Fantasy literature, 1983.
- Swinfen, Ann – In Defence of Fantasy, 1984.
- Cornwell, Neil- The literary Fanstastic, 1990.
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)جارعملا بدأو يبئاجعلا(يبرعلا صنلاو ةيبرغلا ةيرظنلا

- Hume, kathryn – Fantasy and Mimesis, 1984.

2

تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائبي ،ص .57

4

املصدر نفسه ،ص .57

3
5

وردت يف النص املرتجم (نوعني) ،وغريناها لتوحيد املصطلح.

ينظر :تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائبي ،ص .69 ،62 -61

6

ينظر :حليفي ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،ص .68 – 50

8

مل تــرد الجملــة يف النــص العــريب الــذي ترجمــه بــو عــام ،ولكنهــا
وردت يف الرتجمــة اإلنجليزيــة لكتــاب تــودوروف .وقــد رأينــا إثباتهــا
ألنهــا تؤكــد أن رشط متاهــي الشــخصية مــع املتلقــي يف الــردّد
رش ٌ
ط غــر رضوري .ينظــر:

7

ينظرSandor, Andras – Myths and the Fantastic, :
.350 – 342 :P

Todorov, Tzvetan – The Fantastic, P: 41.

9.

 10وردت يف الرتجمة العربية( :الطبيعة) .ولكن الكلمة التي جاءت
يف النص اإلنجليزي لكتاب تودوروف هي.)phenomena( :
واألَوىل ترجمتهــا ب ـ (ظاهــرة) انســجاماً مــع الســياق .وكان بوعــام
قــد ترجمهــا (ظاهــرة) قبــل ذلــك بســطرين .ينظــرTodorov-:
.41:TheFantastic,P
 11ينظر :تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائب ،ص .130 -107

 12يُنســب نــص (املخطوطــة التــي عــر عليهــا يف رسقســطة) إىل
الكونــت البولــوين أوجيــان بُوتوســي ،وقــد كتبــه يف نهايــة القــرن
الثامــن عــر وبدايــة القــرن التاســع عــر باللغــة الفرنســية .ينظــر:
أربــوس ،فيديريكــو ،املخطــوط الــذي عــر عليــه يف رسقســطة
(التنويــر ،ماقبــل الرومانســية ،االســترشاق) ،ضمــن كتــاب (أيــام
الثقافــة اإلســبانية) ،ملجموعــة مــن املؤلفــن ،ص .136 -127
 13يــرى عبداللــه ابــن أيب جمــرة أن اللــه عــز وجــل «أجــرى العــادة
بامليش عىل األرض واالستقرار عليها ،ومل يجر ذلك يف الهواء.
والقــدرة ليســت مرتبطــة بالعــادة الجاريــة .ولــو شــاء ،عــز وجــل ،أن
يجعــل األمــر بالعكــس لفعــل ،ولــو فعــل ذلــك لعظــم يف أعــن
الناظريــن مــن ميــي عــى األرض ألجــل العــادة الجاريــة» .ابن أيب
جمــرة ،عبداللــه ،بهجــة النفــوس وتحلِّيهــا مبعرفــة مالهــا وعليهــا،
رشح مختــر صحيــح البخــاري.984/2 ،
 14عن جواز نسبة الكرامات إل الصالحني واألولياء ،ينظر :القشريي،
عبدالكريم ،الرسالة القشريية ،ص.355 ،353 ،

 15ابن عريب ،منزل املنازل الفهوانية ،ص  .116وانظر تأكيدا ً لذلك
يف الفتوحــات (مطرجــي).90/6 :
 16ينظر :تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائبي ،ص .57
 17اإلمام ،مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الرؤيا.
 18املصدر نفسه.

 19اإلمام البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب التعبري ،باب من كذب
يف حلمــه.
 20اإلمــام مســلم ،صحيــح مســلم ،كتــاب الرؤيــا ،بــاب مــن رآين يف
املنــام فقــد رآين.
 21تكتســب رؤية النبي ﷺ يف املنام أهمية خاصة داخل املجتمع
كتاب المؤتمر ()1

اإلســامي ،ولذلــك أفــرد عــدد مــن الصالحــن كتبـاً خاصــة ُعرفــت
باســم (املــرايئ) ،يــردون فيهــا مناماتهــم التــي ارتبطــت برؤيــة
النبي ﷺ .فمن هذه الكتب( :املرايئ الحسان) لعبدالله بن أيب
جمــرة ،وكتــاب املــرايئ أو (تحفــة الناظــر ونزهــة املناظــر) ملحمــد
بــن عــي بــن عمــر الفراوســتي الــزواوي البجــايئ ،وكتــاب (مــرايئ
ســيدي املعطــي) لســيدي املعطــي بــن الصالــح.

 22سورة الصافات ،اآليات (.)107 -102
 23سورة يوسف ،اآلية (.)41

 24األمثلــة عــى هــذا الــرب مــن الرؤيــا كثــرة ،نذكــر منهــا مــارآه
امللــك يف ســورة يوســف« :وقــال امللــك إين أرى ســبع بقــرات
ســانٍ يأكُلُهن ســب ٌع عجاف وســبع ســنبالت خرض وأُخر يابســات
ياأيهــا املــأ أفتــوين يف رؤيــاي إن كنتــم للرؤيــا تعــرون» يوســف
فسها يوسف عليه السالم مبا يؤكد حقيقة وقوعها
( .)43وقد ّ
مستقبالً« :قال تزرعون سبع سنني َدأَباً فام حصدتم فذروه يف
ســنبله إال قليـاً مــا تأكلــون .ثــم يــأيت مــن بعــد ذلــك ســب ٌع شــداد
يأكلــن ماقدمتــم لهــن إال قلي ـاً مــا تحصنــون .ثــم يــأيت مــن بعــد
ذلــك عــام فيــه يغــاث النــاس وفيــه يعــرون» .يوســف (.)49 -47
 25للرؤيــا الصادقــة أهميــة كــرى عنــد ابــن عــريب ،يُ ْكـ ِـر الحديــث عنها
يف كتبــه ،ويســعى دامئ ـاً إىل تأكيــد مصدرهــا اإللهــي وتأكيــد
اعتبارهــا طريقـاً مــن طرائــق املعرفــة الحقيقيــة .ينظــر :ابــن عــريب،
الفتوحــات املكيــة (مطرجــي).15 -5/4 :
 26ابن عريب ،الفتوحات املكية (يحيى) ،سفر 4ص .199 -196

 27الحكيــم ،ســعاد ،املعجــم الصــويف ،ص .664وطريــق املعرفــة
باللــه عنــد ابــن عــريب «عــى ثالثــة أقســام :املعرفــة بالدليــل
واملعرفة بالشهود واملعرفة باإلعالم» .ص  665حاشية  .6ويف
(التعريفــات) للجرجــاين :املكاشــفة «حضــور اليُنعــت بالبيــان»،
ص .256
 28ابــن عــريب ،الفتوحــات املكيــة (يحيــى) ،ســفر ( )12ص -363
.364
 29ينظر :تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائبي ،ص .44

 30عــن رضورة اإلميــان باملالئكــة ،وعــن طبيعتهــم ووظائفهــم ينظــر:
اللّقــاين ،عبدالســام بــن إبراهيــم ،رشح جوهــرة التوحيــد ،ص
 .189 -187والبوطــي ،محمــد ســعيد رمضــان ،كــرى اليقينيــات
الكونيــة ،ص .278 -273ورساج الد يــن ،عبداللــه ،اإل ميــان
باملالئكــة ،ص .19-3
رس روحانية آدم
 31منذ أن يصل السالك إىل السامء األوىل يبتدر َّ
عليــه الســام فيســأله« :ياســيدنا ،عــى فائــدة ،أو حكمــة زائــدة،
أُعـ ِّرس مبغانيهــا ،وأتخلّــق مبغانيهــا» .مــا يؤكــد الغايــة املعرفيــة
للمعــراج .ابــن عــريب ،اإلرسا إىل املقــام األرسى ،ص .78وانظــر
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أيض ـاً .96 :وعــن لقــاء الســالك باألنبيــاء واســتفادته منهــم ينظــر
املعارج التالية :ابن عريب ،الفتوحات (مطرجي).111 -95/6 ،
والتنــزالت املوصلَيــة .و اإلرسا إىل املقــام األرسى.

 32ينظر اآليات ( )33 -30من سورة البقرة.

 33ابن عريب ،الفتوحات املكية (مطرجي).96/6 ،

نبشك بغالم اسمه يحيى مل
 34إشارة إىل قوله تعاىل« :يازكريا إنا ّ
نجعــل لــه مــن قبــل ســم ّيا» .ســورة مريــم ،اآليــة (.)7
 35ابن عريب ،الفتوحات املكية (مطرجي).97/6 ،
 36سورة املائدة ،اآلية (.)2

 37ابن عريب ،الفتوحات املكية (مطرجي).405/4 ،

 38ابن عريب ،الفتوحات املكية (مطرجي).402 -401/4 ،

 39ابن عريب ،الفتوحات املكية (يحيى) ،سفر ( )1ص .216
 40املصدر نفسه.

 41املصدر نفسه ،سفر ( )1ص .219

 42اســتعمل ابــن عــريب تقنيــة اإلطــار الواقعــي املقــدس مــرة أخــرى
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)جارعملا بدأو يبئاجعلا(يبرعلا صنلاو ةيبرغلا ةيرظنلا
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االتجاهات الصوفية يف شعر نازك املالئكة
عالء عبد الرزاق

مدرس علوم سياسية يف جامعة بغداد ،العراق

تعــد الشــاعة العراقيــة نــازك صــادق املالئكــة واحــدة مــن
رائدات الشعر العريب الحديث وذلك نتيجة ما ملكته من
ثقافــة موســوعية وتفهــم كامــل للمــوروث الشــعري العــريب
ولالتجاهــات الحداثيــة يف االدب الغــريب اي انهــا انفــردت
ومنــذ وقــت مبكــر بجمعهــا بــن الثقافــة الدينيــة واملــوروث
الشــعبي العراقــي مــع املعطيــات الخاصــة بــاالدب الغــريب
الحديــث.
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة اسا ســية اال وهــي ان
هنالــك نزعــة صوفيــة لــدى نــازك املالئكــة ولقــد جســدت
هــذا الطابــع الصــويف لديهــا عــن طريــق واحــدة مــن اشــهر
قصائد هــا واملســاة بزنا بــق صوفيــة يف مــدح الرســول
صــى اللــه عليــه والــه وســلم والتــي خالفــت فيهــا املألــوف
مــن القصائــد الخاصــة مبــدح الرســول االكــرم صلــوات اللــه
وســامه عليــه.
وهــذا الطابــع الصــويف لــدى املالئكــة يجــد مبتــداه يف
حياتهــا وظــروف نشــأتها واملراحــل التــي مــرت بحياتهــا والتــي
دفعــت بشــعرها الن يتخــذ طابعــا رمزيــا صوفيــا
ســوف يضــم البحــث مبحثــن يتنــاول االول منهــا
النشأة الفكرية لنازك املالئكة يف الوقت الذي يتناول فيه
املبحــث الثــاين االتجــاه الصــويف لــدى الشــاعرة مــع الرتكيــز
عــى قصيدتهــا زنابــق صوفيــة يف حــب الرســول ،وســوف
يعمــد الباحــث إىل تحليــل هــذه القصيــدة وتبيــان معانيهــا
الصوفيــة وابــرز النقــاط الفارقــة التــي شــكلتها الشــاعرة يف
هــذه القصيــدة.
ان رضورات البحــث تقتــي التعــرف عــى معنــى
التصوف وان كان بايجاز بسيط وكيف تم توظيف التصوف
يف تناول موضوعات مل تكن ليتناولها الشعراء االقدمون.
ان القصيــدة التــي ســوف تكــون محــل البحــث

النشأة الفكرية لنازك املالئكة
ولــدت الشــاعرة نــازك املالئكــة يف بغــداد يف  23مــن شــهر
آب (أغســطس) ســنة ( ،)1923وكانــت كــرى أخواتهــا،
وهــم أربــع بنــات ،وولــدان .يف تلــك الســنوات كانــت الدولــة
العراقيــة الحديثــة بــدأت عملهــا يف تنشــيط التعليــم عــى
أســس جديــدة ،بينــا كان العــر الجديــد يقــدم وعــوده
وبراهينــه .وكانــت التطلعــات املكبوتــة إىل حيــاة جديــدة،
وثقافــة جديــدة ،قــد انطلقــت يف محيــط ثقــايف مــيء
بالتــذكارات الثقافيــة املهمــة واملعــرة .أكملــت نــازك
املالئكــة االبتدائيــة ثــم املتوســطة ،وتخرجــت مــن الثانويــة
عــام  ،1939وكانــت منــذ صغرهــا ،تحــب اللغــة العربيــة،

كتاب المؤتمر ()1
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والرتكيــز هــي قصيــدة زنابــق صوفيــة يف حــب الرســول وهــي
قصيــدة تنــدرج يف اطــار موضوعــة الحقيقــة املحمديــة مــن
موضوعــات التصــوف وســوف يكــون التســاؤل هنــا اذا مــا
كانــت نــازك املالئكــة قــد وظفــت التصــوف يف الغــرض
الشــعري ام انهــا عــى العكــس كرســت الشــعر او الصــورة
الفنيــة يف هــذه القصيــدة با لــذات لالغــراض الخا صــة
بالتصــوف.
والبــد مــن تقريــر حقيقــة اساســية اال وهــي ان الطابــع
الصــويف يف طبيعــة الشــاعرة نــازك املالئكــة يعــد طابع ـاً
موروثــا فطريــا ال مكتســباً اي ان تعبريهــا عــن التجليــات
الروحانيــة يف شــخص الرســول االكــرم صلــوات اللــه وســامه
عليــه مل يكــن مبجاهــدة بــل بنــزوع فطــري ومحبــة متأصلــة
للشخصية املحمدية صلوات الله وسالمه عىل صاحبها،
وســوف يحــاول الباحــث اثبــات هــذه الحقيقــة يف ثنايــا
البحــث.

املبحث االول

الندوة الدولية 2015 - ١ -

اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

واإلنجليزية ،والتاريخ ،ودروس املوســيقى ،كام كانت تجد
لــذة يف دراســة العلــوم ،وبخاصــة علــم الفلــك ،والوراثــة،
والكيمياء ،مام يشري إىل وجود بيئة ثقافية رصينة ومتطلبة.
دخلت دار املعلمني العالية ،فرع اللغة العربية ،وتخرجت
منهــا بليســانس اآلداب عــام  ،1944مبرتبــة االمتيــاز .وخــال
ســنوات دراســتها أحبــت الفلســفة ،حبـاً شــديدا ً كــا تقــول،
وكانت دراستها الكثرية للنحو العريب ،فهي اصول قدمية،
قــد عــززت عندهــا وجــود تكويــن ذهــن منطقــي ووهبــت لهــا
تقبــل الفلســفة .بــدأت نظــم الشــعر وحبــه منــذ طفولتهــا .بــل
أنهــا لقبــت يف البيــت ب “شــاعرة” قبــل ان تفهــم معنــى
هــذه الكلمــة ،فقــد الحظــوا أن لهــا أذنـاً متيــز النغــم الشــعري
مبكــرا ً ،كــا أنهــا بــدأت بنظــم الشــعر العامــي ،قبــل عمــر
الســبع ســنوات .يف ســن العــارشة نظمــت أول قصيــدة
فصيحة ،وكانت يف قافيتها غلطة نحوية ،فإذا بأبيها يرمي
قصيدتهــا عــى ،األرض ،ويأمرهــا ،يف لهجــة جافيــة مؤنبــة:
“اذهبــي أوالً ،وتعلمــي قواعــد النحــو ..ثــم انظمــي الشــعر”،
ولقــد عمــل أبوهــا عــى تــويل تعليمهــا قواعــد النحــو بنفســه
حني دخلت إىل مرحلة املتوسطة ،ويف ظرف شهر واحد
تفوقــت عــى الطالبــات جميع ـاً ،ونالــت أعــى الدرجــات.
كانــت شــديدة الولــع باملطالعــة ،والحــظ والديهــا ذلــك،
فأعفياهــا مــن املســؤوليات املنزليــة إعفــا ًء تامـاً ،وســاعدها
ذلك عىل التفرغ ،والتهيؤ ملستقبل أديب ،وفكري خالص.
وتتحــدث نــازك املالئكــة عــن أمهــا وأبيهــا وتقــول:
“كانــت والــديت ،قــد ســاهمت يف والدة قريحتــي
الشــعرية املبكــرة ،تنظــم الشــعر ،وتنــره يف املجــات
والصحــف العراقيــة ،باســم الســيدة “أم نــزار املالئكــة” وهــو
اسمها األديب الذي عرفت به ،أما أيب فكان مدرس النحو
يف الثانويات العراقية ،وكانت له دراسة واسعة يف النحو،
واللغــة واألدب ،وقــد تــرك مؤلفــات كثــرة أهمهــا موســوعة
يف عرشين مجلدا ً ،عنوانها“ ،دائرة معارف الناس” اشتغل
فيها طيلة حياته ،واعتمد يف تأليفها عىل مئات املصادر،
واملراجع ،ومل يكن أيب شاعرا ً ،ولكنه كان ينظم الشعر ،وله
قصائد كثرية ،وأرجوزة يف أكرث من ثالثة آالف بيت! وصف
فيهــا رحلــة قــام بهــا إىل أيــران عــام  .1955وتصــف نــازك
أباهــا بانــه كان متواضع ـاً ،ومل يــرض يوم ـاً ان يســمى نفســه
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شــاعرا ً ،مــع رسعــة بديهيــة ،وقدرتــه عــى االرتجــال ،وظرفــه”.
ومــن الواضــح أن البويهــا تأثــرا ً عميق ـاً يف حياتهــا الفكريــة
والشــعرية ،فأبوهــا ظــل اســتاذها يف النحــو حتــى انتهــت
دراســة الليســانس ،وكانــت تهــرع إليــه ،إزاء كل مشــكل
نحوي يعرض عليه .تقول“ :لقد فرش يل أيب طريقا ممهدا
رائع ـاً ،حــن وضــع بــن يــدي مكتبتــه التــي كانــت تحتــوي
عــى متــون النحــو ،وكتــب الشــواهد جميع ـاً ،ولذلــك كان
مــن الطبيعــي ،متامـاً ،ان اكــون الطالبــة الوحيــدة بــن طلبــة
قسم اللغة العربية التي اختارت رسالة ملرحلة الليسانس
يف موضوع نحوي ،هو﴿:مدارس النحو﴾ ،وكان املرشف
عليها االستاذ الكبري العالمة الدكتور مصطفى جواد الذي
كان له يف حيايت الفكري أعمق األثر ،رحمه الله ،وجزاه عنا
نحن تالميذه أجمل الجزاء ،ومل تزل رسالتي هذه يف مكتبة
كلية الرتبية ،وعليها تعليقات بالقلم الحمر ،كتبها الدكتور
مصطفى جواد يف حينه” .باملقابل كان لوالدتها أثر واضح
يف حياتهــا الشــعرية ،إذ كانــت تعــرض عليهــا قصائدهــا
األوىل ،فتوجــه أليهــا النقــد ،وتحــاول إرشــادها ،إال أنهــا
تعــرف بأنهــا كانــت تناقشــها مناقشــة عنيــدة ،فقــد تأثــرت
هــي بالشــعر الحديــث؛ شــعر محمــود حســن أســاعيل،
وبــدوي الجبــل ،وأمجــد الطرابلــي ،وعمــر أبــو ريشــة،
وبشارة الخوري ،وأمثالهم ،بينام أمها تعجب بشعراء أقدم
مثــل الزهــاوي .وكان أهتــام أمهــا بالشــعر القديــم أكــر مــن
أهتاممهــا ،ولذلــك كان تأثــره يف شــعرها ابــرز .ولكــن ذوق
امهــا ،كــا تقــول بــدأ يتطــور ،ويالحــظ ذلــك كل مــن يــدرس
شــعرها الــذي طبعــت نــازك املنشــور منــه ،بعــد وفاتهــا،
يف ديــوان ســمته” أنشــودة املجــد” .وقــد بــدأت أمهــا تتجــه
نحــو الشــعر الحديــث إىل درجــة ملحوظــة ،وكانــت تعجــب
بشــعر إبراهيــم ناجــي وصالــح جــودت عــى نحــو خــاص،
ولكــن اتجاهاتهــا الشــعرية بقيــت مختلفــة عــن اتجاهــات
ابنتهــا املوهوبــة ،بســبب معرفــة األخــرة للغــات و منهــا
اإلنجليزيــة ،والفرنســية وكــرة قراءتهــا الدبــاء هاتــن اللغتــن.
تصنــف نــازك عالقتهــا بأمهــا تقــول :لقــد بقينــا ،أنــا وهــي،
صديقتني ،فكانت تقرأ يل قصائدها ،وأقرأ لها قصائدي،
حتــى وفاتهــا عــام  ،1953وهــي يف الثانيــة واألربعــن مــن
العمــر .أســهمت نــازك املالئكــة خــال دراســتها يف دار

املعلمــن العاليــة ،يف حفــات الكليــة ،بإقــاء قصائدهــا،
وكانــت الصحــف العراقيــة تنــر تلــك القصائــد يف حينهــا.
غــر أنهــا أهملــت هــذا اإلنتــاج املبكــر ،ومل تــدرج منــه شــيئاً
يف مجموعتهــا الشــعرية املطبوعــة ،وواصلــت النظــر إليــه
عــى أنــه شــعر الصبــا قبــل مرحلــة النضــج .تقــول أنهــا أقبلــت
عــى نظــم الشــعر إقبــاالً شــديدا ً منــذ عــام  1941يــوم كانــت
طالبــة يف الكليــة .ووصفــت ذك العــام بأنــه بدايــة نضجهــا
الروحي والعاطفي واالجتامعي ،فضالً عن أنه العام الذي
شــهد ثــورة رشــيد عــايل الكيــاين ،وكانــت تتفجــر حامســة
لتــك الثــورة ونظمــت حولهــا القصائــد املتحمســة التــي مل
تنرش منها أي يشء :إذ رسعان ما انترص الحكم البولييس،
ونصبــت املشــانق ،ومل يعــد يف العــراق مــن يســتطيع
التنفــس .يف عــام  1947صــدرت لهــا أول مجموعــة شــعرية
ســمتها (عاشــقة الليــل) ومثــل أيــة شــاعرة رومانســية تســقط
عواطفهــا عــى اشــياء ،كان الليــل عندهــا يرمــز إىل الشــعر،
والخيال ،واالحالم املبهمة ،وجامل النجوم ،وروعة القمر،
والتامع دجلة تحت األضواء ،وكانت يف الليل تعزف عىل
عودهــا يف الحديقــة الخلفيــة لبيــت بــن الشــجر الكثيــف ،إذ
كانت تغني ساعات كل مساء ،وكان الغناء عادتها الكربى
منذ طفولتها ،وقد أحبت عبد الوهاب ،وأم كلثوم ،ابتدا ًء
من جهاز حاك (غرامافون) يدور يف بيت الجريان ،كانت
رسعــة الحفــظ يل أغنيــة تســمعها ،وكانــت أمهــا تندهــش
دهشــة كبــرة عندمــا تســمعها تغنــي ،متســائلة مــن أيــن
حفظت ابنتها كل هذه االغاين؟ ومتى سمعتها؟ وكيف؟.
مل يــدر بخلدهــا ان ابنتهــا كانــت تقــف مســمرة يف
مكانهــا وهــي تســمع الحــايك ،بــل انهــا كانــت تقــف مســمرة
حتــى لوكانــت متــي يف الشــارع .تلــك كانــت ايــام الــراءة
واالستامع إىل العامل الحديث وهو يتكون .مل يكن املذياع
قــد دخــل الحيــاة العراقيــة آنــذاك ،فــكان اإلســتامع إىل
االغــاين ال يتــم إال عــن طريــق إســطوانات ومل تبــدأ ‘إذاعــة
بغــداد بالبــث إال ســنة  ،1935يــوم أن بلغــت نــازك الثانيــة
عــرة مــن العمــر .وبعــد صــدور (عاشــقة الليــل) بأشــهر
قليلــة انتــر وبــاء الكولــرا يف مــر الشــقيقة ،وراحــت
االخبــار ف اإلذاعــة تذكــر أعــداد املــوىت يومي ـاً ،وحــن بلــغ
العدد ثالمثائة يف اليوم انفعلت الشاعرة انفعاالً شعرياً،

ونظمــت قصيــدة اســتعملت لهــا شــكال يختلــف عــن شــكل
الشــطرين املعتــاد ،مغــرة القافيــة بعــد كل أ ربعــة ابيــات أو
نحــو ذلــك .وصفــت نــازك القصيــدة بأنهــا عــرت عــا يف
نفسها ،ثم أهملتها وقررت أن تعتربها من شعرها الخائب،
وبعد أيام قلية ارتفع عدد املوىت بالكولريا إىل ستمئة يف
اليــوم ،فنظمــت قصيــدة شــطرين ثانيــة ،واختــارت لهــا وزن ـاً
غــر وزن القصيــدة االوىل ،وغــرت أســلوب تقفيتهــا ظانــة
أنهــا ســروي ظــأ التعبــر عــن حزنهــا ،ومــرة أخــرى شــعرت
بــأن القصيــدة مل ترســم صــورة إحساســها املتأجــج ،وقــررت
أن القصيــدة قــد خابــت كاألوىل ،وأنهــا تحتــاج إىل اســلوب
آخــر تعــر بــه عــن إحساســها .وتصــف الشــاعرة مــا جــرى يف
محاوالتهــا الناجحــة لكتابــة القصيــدة قائلــة:
“يف يــوم الجمعــة  1947/10/27أفقــت مــن النــوم،
وتكاســلت يف الفــراش أســتمع إىل املذيــع وهــو يذكــر ان
عــدد املــوىت بلــغ ألفـاً ،فاســتوى عــي حــزن بالــغ ،وانفعــال
شــديد ،فقفــزت مــن الفــراش ،وحملــت د فــرا ً ،وقل ـاً
وغادرت منزلنا الذي ميوج بالحركة ،والضجج يوم الجمعة،
وكان إىل جوارنــا بيــت شــاهق يبنــي ،وقــد وصــل البنــاؤون
إىل ســطح طابقــه الثــاين ،وكان خاليـاً ألنــه يــوم عطــة العمــل،
فجلســت عــى ســياج وا طــئ ،وبــدات أنظــم قصيــديت
املعروفــة اآلن “الكولــرا” وكنــت قــد ســمعت يف االذاعــة
ان جثــث املــوىت كانــت بــاالالف يف الريــف املــري وقــد
وضعــت عــى عربــات تجرهــا الخيــل ،فرحــت أكتــب وأنــا
اتحســس صــوت اقــدام الخيــل:
سكن الليل
أصغ ،إىل وقع صدى األنات
يف عمق الظلمة ،تحت الصمت ،عىل األموات
والحظــت يف ســعادة بالغــة اننــي أعــر عــن أحســاس
أروع تعبــر بهــذه األشــطر غــر املتســاوية يف الطــول ،بعــد
ان ثبت يل عجز الشطرين عن التعبري عن مأساة الكولريا،
ووجدتنــي اروي ظــأ النطــق يف كيــاين ،وأنــا أهتــف:
املوت ،املوت ،املوت،
تشكو البرشية تشكو ما يرتكب املوت”
بســاعة واحــدة انتهــت مــن كتابــة القصيــدة بشــكلها
األخــر ،ونزلــت راكضــة إىل البيــت ،وصا حــت بأختهــا
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“أحســان” انظــري لقــد نظمــت صــورة عجيبــة الشــكل أظنهــا
ســتثري ضجــة فظيعــة ،ومــا كادت إحســان تقــرأ القصيــدة-
وهــي أول مــن قرأهــا -حتــى تحمســت لهــا تحمســا شــديدا ً،
وركضــت بهــا إىل أمهــا فتلقتهــا بــرودة ،وقالــت لهــا :مــا
هــذا الــوزن الغريــب؟ أن الشــطر غــر متســاوية ،وموســيقاها
ضعيفــة ،ثــم قرأهــا أبوهــا ،وقامــت الثــورة الجامحــة يف
البيــت؛ فقــد اســتنكرر القصيــدة ،وســخر منهــا واســتهزأ بهــا
عــى مختلــف األشــكال ،وتنبــأ لهــا بالفشــل الكامــل ،تقــول:
ثــم صــاح يب ســاخرا ً” ومــا هــذا املــوت املــوت املــوت؟”!
لــكل جديــد لــذة غــر أننــي و جــدت جديد”املــوت”
غــر لذيــذ
وراح إخوتهــا يضحكــون فصاحــت هــي بأبيهــا “قــل مــا
تشــاء” إين واثقــة ان قصيــديت هــذه ســتغري خريطــة الشــعر
العــريب!”
وكانــت محقــة ،فقــد أكتشــفت نــازك املالئكــة ،بعيــدا ً
عن فكرة السباق يف الريادة ،ريادة حقة متطامنة مع العرص
الحديث ،هذا الذي الشعر الذي سمي بالشعر الحر .منذ
ذلك التاريخ انطلقت نازك املالئكة يف نظم الشعر الحر،
وأن كانــت مل تتطــرف إىل درجــة نبــذ شــعر الشــطرين نبــذا ً
تام ـاً“ ،كــا فعــل كثــر مــن الزمــاء املندفعــن الذيــن احبــو
الشــعر الحــر ،واســتعملوه بعــد جيلنــا” .كــا تقــول.
ويف عــام  1949صــدرت ببغــداد مجموعتهــا الشــعرية
الثانيــة ( شــظايا ورمــاد) ،وقــد اصدرتهــا مبقد مــة أدبيــة
عرضــت فيهــا موجــزا ً لنظريــة عروضيــة لشــعرها الجديــد
الــذي نــرت منــه يف املجموعــة عــر قصائــد ،ومــا كاد
الكتــاب يظهــر حتــى قامــت حولــه ضجــة عنيفــة ،وكتبــت
حــول مقــاالت كثــرة متالحقــة ،كان غــر قليــل منــه يرفــض
الشــكل الجديــد الــذي دعــت اليــه .غــر ان الدعــوة لقيــت
القبول يف األوساط الشعرية الشابة ،فام كاد مييض عام
حتــى كان صــدى الدعــوة قــد تخطــى العــراق إىل خارجــه،
يف مــر ،ولبنــان ،وســوريا ،وســواها.لقد بــات الشــعر الحــر
يحظــي بالقبــول يف أوســاط ثقافيــة مختلفــة ،ويف بيئــات
عربية متنوعة .يف عام  1942ســجلت نازك نفســها طالبة
يف فــرع العــود مبعهــد الفنــون الجميلــة ،وطالبــة يف فــرع
التمثيــل ،وانتمــت إىل صــف لدرا ســة اللغــة الالتينيــة،
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وكانــت إذ ذاك طالبــة يف الســنة الثانيــة مــن دار املعلمــن
العالية .تقول“ :لقد وهبت نفيس ،يف حرارة المثيل لها،
اىل هــذه الدراســات كلهــا ،وكــت احبهــا اشــد الحــب”.
تقــول ايض ـاً ان العــزف عــى العــود كان امنيتهــا منــذ
صغرهــا وحــن رأى ابوهــا تشــوقها إىل هــذه الدراســة،
وافــق بعــد تــرد طويــل عــى دخولهــا معهــد الفنــون الجميلــة
لتــدرس عــى يــد الفنــان الكبــر املوســيقار محــي الديــن
حيــدر الــذي كان اســمه الفنــي يف املعهــد “الرشيــف”
ولهــذا الفنــان طريقــة فريــدة يف العــزف ،والتدريــس ،ولــه
يف العــراق اليــوم تالميــذ معروفــون مــن املوســيقيني ،مــن
مثــل ،ســلامن شــكر ،جميــل بشــر ،وســواهام .وكا نــت
مــدة الدراســة ســت ســنوات ،واملنهــج يقــوم عــى تدريــس
املقامــات الرشقيــة عــى بشــارف وســاعيات ،وســواها،
وكان الطالــب يتــدرج حتــى يصــل إىل قمــة املهــارة الفنيــة
يف عــزف مقطوعــات الرشيــف محــي الديــن التصويريــة
الرائعــة مثــل“ :تأمــل” و “ت يل جناح ـاً” و “كابريــس”.
وكان للرشيــف ،مــزاج يف العــزف ،فــكان يغــر ،ويعــدل يف
البشــارف ،والســاعيات ،التــي فهــا كبــار املوســيقيني ،مــن
مثــل :طانيــوس افنــدي ،وجميــل بــك ،وعزيــز دده ،ويوســف
باشــا ،وكانــت هــذه التعديــات تجمــل اصــل أروع تجميــل،
وتخرجــه إخراج ـاً حي ـاً ،وكانــت نــازك املالئكــة تجلــس يف
صــف العــود مســحورة ،وكأنهــا تســتمع اىل صــاة ،وكان
الرشيــف قــد رأى ان لتلميذتــه ســمعاً موســيقياً حساس ـاً،
وموهبــة ظاهــرة ولكنــه كان خائفــا ان يجرفهــا حبهــا للشــعر
ويبعدهــا عــن املوســيقى ،ولقــد ظلــت نــازك املالئكــة
تعــزف لنفســها ،او تغنــي مبصاحبــة عــود ،الحــان واغــان
محمــد عبــد الوهــاب ،وام كلثــوم ،وعبــد الحليــم حافــظ،
ونجــاة الصغــرة ،قــد كانــت املوســيقى متنحهــا الحيــاة،
واحســاس بااليقــاع ،والنظــرة الشــاملة للجــال .تقــول نــازك
املالئكة بشأن دراستها للتمثيل ،ن لها فها دافعني اثنني:
أولهــا ان تتعلــم فــن اإللقــاء ،خدمــة قصائدهــا ،لــي تعــرف
كيــف تلــون صوتهــا باالنفعــال ،وترفعــه ،وتنغمــه ،مــع معــان
صديقاتهــا .والدافــع الثــاين هــو أنهــا اطلعــت عــى منهــج
الدراســة يف هــذا الفــرع ،فبهرهــا ،والســيام بوجــود دراســة
مفصلــة مســهبة للميثولوجيــا اإلغريقيــة ،بــكل تفاصيلهــا

الدقيقــة ،ومداخلهــا ومخارجهــا .وكان موضــوع “تار يــخ
املــرح واألدب املرسحــي” للســنة الثانيــة يشــمل دراســة
إســخليوس ،وســوفوكليس ،ويوربيديس ،وأريســتوفان ،من
هنــا ســألت أباهــا أن يــأذن لهــا بدخــول فــرع التمثيــل ،وقــد
رفــض أوالً ،ولكــن “اللــه ســبحانه شــاء ان يشــملني برعايتــه،
فــإذا ايب يكلــف بتدريــس اللغــة العربيــة يف فــرع التمثيــل،
وعندما وجد أيب اين اصبحت تلميذة له أخذين معه إىل
االستاذ حقي الشبيل املسؤول عن الفرع ،وسجلني طالبة
واكتملــت ســعاديت” كــا تقــول.
اما قصتها مع اللغة الالتينية فكانت اغرب ،اذ كانت
طالبــة يف قســم اللغــة العربيــة ،وصــادف ان أســتاذهم
أشــار يف الصــف ،مــرارا ً ،اىل رضورة معرفــة اللغــة الالتينيــة
ملــن يريــد التخصــص يف االدب االنكليــزي ،فشــوقها هــذا
اىل دراســتها ،وبقيــت هــذه الرغبــة غائــرة يف نفســها حتــى
ســمعت يف آخــر العــام الــدرايس  1942-1941أن ادارة
الكليــة قــررت اضافــة مــادة اللغــة الالتينيــة اىل منهــج طلبــة
الســنة االوىل ،فــرع اللغــة االنجيزيــة ،وراجعــت اســتاذة
املــادة فاعتــذر عــن قبولهــا الصــف ،وســألها مندهش ـاً”:
ولكنــك طالبــة يف قســم اللغــة العربيــة ،فــاذا تنفعــك
الالتينيــة؟” ثــم راجعــت عميــد الكليــة ،ورجتــه أن يــأذن لهــا
بالدراســة مــع طلبــة اللغــة االنكليزيــة عندمــا رأى العميــد
لهفتهــا ســمح لهــا ،وهكــذا راحــت تحفــظ ،بحامســة” ،تلــك
القوائــم التــي ال تنتهــي مــن حــاالت األســاء وفصائلهــا،
وترصيفــات األعــال ،وســواها مــا يعتــر مــن أصعــب مــا
يعرفــه طلبــة اللغــات” .تقــول ان حــب اللغــة الالتينيــة بقــي
يف دمهــا طوي ـاً ،وظلــت تقتنــي كتــب الشــعر الالتينــي،
وحاولت قراءتها كام وجدت فراغاً ،بل بدأت بعد شهرين
مــن مبارشتهــا بدراســة هــذه اللغــة ،بكتابــة مذكراتهــا بهــا،
كــا نظمــت نشــيدا ً التيني ـاً تصــف بالســذاجة ،فقــد كانــت
مل تــزل طالبــة مبتدئــة ،عــى أيــة حــال ،وواصلــت دراســة
اللغــة الالتينيــة ســنوات كثــرة وحدهــا مــن دون اســتاذ
مبســاعدة القواميــس ،ثــم دخلــت صف ـاً فيهــا يف جامعــة
برنسنت بالواليات املتحدة فيام بعد ،درست فيه نصوصاً
للخطيب الروماين شيرشون ،وقد أعجبت أشد االعجاب
بشــعر الشــاعر الالتينــي “كوتولــوس” وحفظــت مجموعــة

مــن القصائــد لــه .ويف عــام  1949بــدأت بدراســة اللغــة
الفرنســية ،يف البيــت ،مــع أخيهــا نــزار الــذي يصغرهــا ،وكان
إذ ذاك طالب ـاً يف قســم اللغــة االنجليزيــة بــدار املعلمــن
العليــا ،وكان لــه ولــع شــديد بــاألدب ،واللغــات ،وهــو شــاعر
أيض ـاً ،وان كان مق ـاً ،وكانــت تربطهــا بــه صداقــة عميقــة،
وطاملــا قــام الجــدل بينهــا يف موضوعــات األدب والحيــاة.
لقد بدآ بتعيم الفرنسية اعتامدا ً عىل كتاب إنجليزي يعلم
هــذه اللغــة ،أهــداه لهــا عمهــا ،وقــد واصــا تعلمهــا حتــى
أصبحــا يقــرآن فيهــا كتــب الشــعر ،والنقــد ،والفلســفة ،ويف
عــام  1953دخلــت دورة يف املعهــد الفرنــي ،قــرأت فيهــا
نصوص ـاُ مــن األدب الفرنــي ،مــن مثــل قصــص :ألفونــس
دودوية ،وموباسان ،ومرسحيات مولري ،ولكن نطقها ،لهذه
اللغــة بقــي رديئ ـاً كــا تقــول فقــد تعلمتهــا مــن دون اســتاذ
يلفــظ امامهــا الكلــات ومل تتــح لهــا الفرصــة لســفر اىل
فرنسا ،والبقاء فيها فرتة .أما األدب االنجليزي فقد اعتنت
بــه وهــي طالبــة يف دار املعلمــن العاليــة يــوم كانــت تقــرأ
شــعر شكســبري ومرسحيــة “حلــم منتصــف ليلــة صيــف” وقــد
ترجمــت اىل الشــعر العــريب إحــدى ســونيتات شكســبري.
واقبلت بعد ذلك عىل قراءة شــعر بايرون ،وشــيليل .ويف
عــام  1950دخلــت دورة يف املعهــد الثقــايف الربيطــاين
لدراســة الشــعر االنجليــزي ،والدرامــا الحديثــة ،اســتعدا ًد
أداء امتحان تقيمه جامعة كامربدج ومتنح بعده شهادة ال
 – PROFICENCYالكفاءة وكان مستوى هذه الدراسة
اعــى مــن االســتعداد الخــاص بــاداء اللغــة االنجليزيــة .وكان
لهــذا االمتحــان امتحــان ثــان منــه تقيمــه جامعــة كمــردج
نفســها ،وكنهــا مل تتقــدم لــه ،النهــا ســافرت اىل الواليــات
املتحــدة لدراســة النقــد األديب .مؤسســة روكفلــر األمركيــة
ايت أوفدتهــا ،اختــارت لهــا دراســة النقــد االديب يف جامعــة
برنستون يف نيو جريييس بالواليات املتحدة ،وهي جامعة
رجاليــة ليــس يف تقاليدهــا دخــول طالبــات فيهــا ،ولذلــك
كانــت الطالبــة الوحيــدة ،مــا أثــار دهشــة املســؤولني يف
الجامعــة ،وقــد اتيحــت لهــا يف الجامعــة دراســة أســاطني
النقــد االديب يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة ،مــن مثــل
ريترشد باالكمور ،وآلن داونر ،والن تيت ،ودونالد ســتاوفر،
ودملــور شــوارتز ،وكلهــم اســاتذة لهــم مؤلفــات معروفــة يف
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النقــد االديب ،كــا عرفــوا بابحاثهــم يف مجــات الجامعــات
االمريكيــة ،وباقــي الصحــف االدبيــة.
بعد عودتها اىل العراق عام  1951اتجهت اىل كتابة
النــر ،الســيام يف النقــد االديب .ويف عــام  1953القــت
محــارضة يف نــادي االتحــاد النســايئ ببغــداد كان عنوانهــا
(املــرآة بــن الطرفــن :الســلبية ،واالخــاق) انتقــدت فيهــا
اوضــاع املــرآة الحــارضة ،وعقــم املجتمــع العــريب ،ودعــت
اىل تحريــر املــرأة مــن الجمــود والســلبية ،تقــول ان هــذه
املحارضة اثارت ضجة يف بغداد ،وتحدثت عنها املحافل
طويالً بخاصة ان اذاعة بغداد نقلتها كاملة ،واذاعتها عىل
الجمهور .ورسعان ما نرشتها مجلة (األداب) البريوتية .ازاء
ذك واصلــت نظــم الشــعر وكتابــة مقــاالت يف النقــد االديب
يف مجلتــي (األديــب) و (األداب) ببــروت .يف عــام 1953
حــدث للشــاعرة حــادث هــز حياتهــا .فقــد مرضــت والدتهــا
مرض ـاً شــديدا ً مفاجئ ـاً ،وقــرر االطبــاء رضورة أجــراء عمليــة
جراحــة لهــا يف لنــدن فــورا ً ،ومل يكــن يف بيــت الشــاعرة مــن
يســتطيع الســفر معهــا إىل انجلــرا ســواها بســبب معرفتهــا
بلنــدن ،وبســبب إتقانهــا اللغــة االنجليزيــة ،وكان اخوهــا نــزار
قــد ســافر اىل الواليــات املتحــدة للدراســة مــا اضطرهــا
اىل اصطحــاب أمهــا املريضــة اىل لنــدن عــى عجــل،
وهــي مرعوبــة مــن يشء رهيــب يقــع لهــا .تصــف الشــاعرة
هــذه االيــام املرعبــة بالقــول ”:قبــل ســفري بأســبوع حلمــت
أننــي أســر يف شــوارع لنــدن واحــاول رشاء تابــوت ملــون،
وابحــث ،وابحــث ،وابحــث ،يف لهفــة ورعــب ،فــا اجــد
مــن يبيعنــي تابوت ـاً ،ومل اقــص حلمــي هــذا عــى أحــد يف
البيــت ،وســافرت بهــا .وتــم ادخالهــا اىل غرفةالعمليــات
وخرجــت منهــا محمولــة ،عــى نقالــة حيــث أودعهــا يف
عنــر املــوىت يف املستشــفى ريثــا تتــم اجــراءات الدفــن
املعقــدة ،وقــد رأيتهــا ،وهــي تحتــر يف مشــهد رهيــب هــز
حيــايت اىل اعامقهــا ،وكان عــي ان احــر مشــاهد الجنــازة
والدفــن وانهــض بأعبائهــا ،وهــي اعــال مل اعتــد القيــام
مبثلهــا ،وعــدت اىل العــرق بعــد اســبوعني ذابلــة حزينــة
مهــزوزة النفــس ،فقــد كنــت احــب امــي حبـاً شــديدا ً المثيــل
لــه ،ومــا كــدت أرى أخــويت واقــاريب ،يلبســون الســواد وهــم
يســتقبلونني يف مطــار بغــداد حتــى بــدأت ابــي ،وابــي
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بــكاء ال ينقطــع لي ـاً وال نهــارا ً ،ورسعــان مــاالح يل بوضــوح
اننــي مريضــة ،فبــادرت اىل مراجعــة الطبيــب وعالجنــي
بالحبــوب املهدئــة ،فتوقفــت دموعــي ،وان بقــي الحــزن
يحفــر يف حيــايت.”..
بعــد وفــاة أمهــا ،كتبــت قصيــدة ســمتها”ثالث مــرات
ألمــي” اســتعملت فيهــا أســلوباً جديــدا ً يف الرثــاء ،ورسعــان
مــا ذاعــت القصيــدة ،واســتقبلها الشــعراء بحــرارة ،واعجــاب
بالغني .كان من حسن حظها بعد هذا الحادث ان مديرية
البعثــات العراقيــة رشــحتها لدراســة األدب املقــارن يف
الواليــات املتحــدة ،وقــد قبلــت يف جامعــة وسكنســن،
احدى اول عرش جامعات يف الواليات املتحدة ،فسافرت
متحمســة عــام  ،1954واتــاح هــا موضــوع األدب املقــارن
واالســتفادة مــن اللغــات االجنبيــة التــي عرفتهــا ،بخاصــة
االنجليزيــة ،والفرنســية ،وخــال هــذه الدراســة اكتســبت
ثقافــة غنيــة اخصبــت ذهنهــا ومألتهــا ،ســعادة كــا تقــول.
كانــت تقــي اغلــب الوقــت يف مكتبــة الجامعــة ،وقــد
اغتنــت حياتهــا بأفــكار عذبــة كثــرة ومتنوعــة ،واكتســبت
من التجارب اضعاف ما كســبته يف حياتها الســابقة كلها.
تقول”لقد تغريت مفاهيمي ،ومثيل ،ومقايييس ،وتبدلت
شخصيتي كلها!” واستغرق اعدادها املاجستري يف األدب
املقــارن مــن جامعــة وسكنســن ســنتني كتبــت الشــاعرة
خاللهــا مذكــرات ادبيــة كثــرة ســجلت فيهــا مالحظتهــا
عــى الكتــب التــي قرأتهــا ،واألشــخاص الذ يــن تعرفــت
اليهــم ،وعاشــت بينهــم ،كــا احتــوت عــى آرائهــا املفصلــة
املركــزة يف املــرأة االمريكيــة .تقــول عــن كتاباتهــا آنــذاك انهــا
اكتشــفت نفســها فهــي ال تعــر عــن ذهنهــا ،وعواطفهــا كــا
يفعــل كل انســان ،وامنــا كانــت تلــوذ باالنطــواء ،والصمــت،
والخجــل ،واتخــذت قــرارا ً حاس ـاً وهــي ان تخــرج عــى
هــذا الطبــع الســلبي ،وشــهدت مذكراتهــا رصاع ـاً عظي ـاً
مــع نفســها مــن ا جــل تحقيــق هــذا الهــدف ،فكانــت إذا
تقدمــت خطــوة تراجعــت عــر خطــوات فاقتضاهــا التغــر
الكا مــل ســنوات كثــرة طويلــة .تقــول“ :أدرك ان تغيــر
العادات النفسية من اصعب االمور ولذلك اعترب كفاحي
املتواصل لتعديل أعامقي النفسية ،ومسليك االجتامعي
كفاح ـاً بطولي ـاً ،مل يســاعدين عليــه إال اللــه تعــاىل برحمتــه

لقــد ظلــت نــازك املالئكــة مخلصــة لألفــكار التــي
صاغتهــا وشــعرها الــذي ظــل يتذكــر جــذره ويعــود اليــه،
تســاعدها يف ذلــك بيئــة ثقافيــة واعــدة.

الســابغة ،ورعايتــه الدامئــة”.
يف عام  1957صدرت يف بريوت مجموعتها الشعرية
الثالثــة (قــرارة املوجــة) ،وقــد احتــوت عــى منتخبــات مــن
شــعرها بعــد (شــظايا ورمــاد) ،ونرشتهــا دار اآلداب ببــروت.
ومن ثم عينت مدرسة معيدة يف كلية الرتبية ببغداد
تــدرس النقــد االديب ،والعــروض .وبعــد عودتهــا مــن بــروت
عام  1960تعرفت اىل زميل جديد يف قسم اللغة العربية
هــو الدكتــور عبــد الهــادي محبوبــة ،خريــج جامعــة القاهــرة.
ويف منتصــف عــام  ،1961تزوجــا.و تصفــه“ :كان يل نعــم
الصديــق والــر فيــق والزميــل”.
يف عــام  1962صــدر اول كتــاب لهــا يف النقــد االديب
هو (قضايا الشعر املعارص) ،وقد درست فيه الشعر الحر
دراســة خاصــة منفصلــة ،ووضعــت لــه عرضـاً كامـاً اعتــادا ً
عــى معرفتهــا بالعــروض ،وعــى قــوة ســمعها الشــعري،
وعــى كــرة قراءتهــا لشــعر الزمــاء مــن الشــعراء.
ويف عــام  1964ســافرت ،هــي وزوجهــا ،للعمــل يف
تأسيس جامعة يف البرصة؛ حيث كان الدكتور عبد الهادي
رئيس ـاً للجامعــة ،وعملــت هــي يف التدريــس بقســم اللغــة
العربيــة ،ثــم انتخبــت رئيسـاً للقســم واســتمر عملهــا وزوجهــا
هنــاك أربــع ســنوات ،وغــادرت البــرة اىل بغــداد اواخــر عــام
 1968حيث عادا اىل التدريس يف كلية الرتبية سنة واحدة،
ثــم غــادرا العــراق اىل الكويــت للتدريــس يف جامعتهــا.
ويف عام  1964دعيت اىل معهد الدراسات العربية
العالية بالقاهرة أللقاء محارضات حول الشعر يف موضوع
اختارتــه ،فعكفــت عــى كتابــة كتــاب عــن الشــاعر املبــدع
عــي محمــود طــه والــذي كانــت الشــاعرة قــد تأثــرت بشــعره
خــال فــرة الصبــا ،يــوم كانــت طالبــة يف فــرع التمثيــل
مبعهــد الفنــون الجميلــة ،وقــد طبــع هــذا الكتــاب (شــعر
عــي محمــود طــه) يف القاهــرة عــام  .1965وكان عنــوان
طبعتــه الثانيــة (الصومعــة والرشفــة الحمــراء) وقــد طبعتــه
دار العلــم للماليــن.
صــدرت لهــا مجموعــة شــعرية رابعــة يف اوائــل العــام
 1968كان عنوانهــا (شــجرة القمــر) ،مرحلــة (قــرار املوجــة)
التي كانت خاللها متيل اىل الفلسفة والفكر يف شعرها،
ونرثهــا.

معنى التصوف
ليــس مــن اهــداف البحــث ومراميــه ان يلــم بجملــة
التعاريــف التــي فصلــت معنــى التصــوف وســوف نكتفــي
هنــا بتعريفــن اثنــن ميكــن ان يعطيــا فكــرة شــاملة عــن
التصــوف كفكــرة ومامرســة االول منهــا يــرى بــان التصــوف
فلســفة حياة تهدف اىل الرتقي بالنفس االنســانية اخالقيا
وتتحقق بواسطة رياضات عملية معينة تؤدي اىل الشعور
يف بعــض االحيــان بالفنــاء يف الحقيقــة االســمى والعرفــان
بها ذوقا ال عقال ومثرتها السعادة الروحية ويصعب التعبري
عــن حقائقهــا بألفــاظ اللغــة العاديــة1.
والتصوف نشــاط ثاليث االبعاد إذ يضم جوانبا نفســية
وفلسفية ودينية وترتبط هذه االبعاد ببعضها البعض اذ انها
ترمي لهدف واحد وهو التوحد مع االلهي واملقدس2.
ووصف التصوف بكونه معربا عن كل نظرة يف الحياة
تــريض الفكــر معــر عنهــا بالفــاظ ورمــوز مســتندة عــى تجربــة
روحيــة ذاتيــة.وال ميكــن حــر التصــوف بثقافــة او حضــارة
معينــة فكــا كان للــرق تجربتــه الصوفيــة كان للغــرب ايضــا
مســلكه الخــاص يف عــامل الحــدس والتصــوف عــى الرغــم
من ان الدوافع الخاصة بحركة التصوف يف الغرب تختلف
عــا هــي يف الــرق ذلــك ان الغــرب أضحــى بحاجــة ملــا
يدفــع التــأكل الروحــي والــذي اورثتــه الحيــاة املرتفــة املريحــة
ولهــذا مل تعــد الصوفيــة موضوعــا يقتــر االهتــام بــه عــى
افــراد معنيــن ارفــع مــن املســتوى املعتــاد3.
ويتميــز الصــويف عــن غــره بكونــه صاحــب ذوق يتبــع
طريــق الكشــف والرؤيــة وهــو يســلك يف طريــق الحقيقــة
معتمــدا عــى ادوات غــر ادوات االخريــن فأداتــه الرياضــة
الروحيــة والتأمــل.
ومييــل املتصــوف عــادة لكشــف العــامل وســر اغــواره
ودالئلــه ،وذلــك يــأيت عــن طريــق فهــم العــامل والتعايــش معــه
ال باالنعــزال عنــه وهنــا تــأيت املنهجيــة التــي اعتمدتهــا نــازك
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املالئكــة يف طــرح تجربتهــا الصوفيــة والتــي كانــت تجربــة
رائــدة ومغايــرة.
التصوف والشعر
لقــد خــر املتصوفــة ومنــذ وقــت مبكــر االمكا نــات
التــي ينــوء بحملهــا الشــعر يف التعبــر عــن الحالــة الوجدانيــة
التــي يعيشــون فيهــا بــل ويف انتــاج معرفــة بطبائــع الوجــود
واالنســان4.
ولقــد كا نــت الحقا ئــق الروحيــة ومنهــا الحقيقــة
املحمديــة واحــدة مــن املوضوعــات التــي شــغلت الشــعر
الصــويف واملدائــح النبويــة بحــد ذاتهــا هــي احــدى فنــون
الشــعر التــي اذاعهــا التصــوف ،فهــي لــون مــن التعبــر عــن
العواطــف الدينيــة ،وبــاب مــن االدب الرفيــع ألنهــا التصــدر
اال عــن قلــوب مفعمــة بالصــدق واالخــاص5.
واذا مــا عالجنــا مــا قدمتــه نــازك املالئكــة يف حالــة
مــن حــاالت وجدهــا الصــويف واملتمثــل بقصيدتهــا زنابــق
صوفيــة يف حــب الرســول والتــي كتبتهــا بتاريــخ الخامــس
مــن رمضــان يف العــام  1394هجريــة واملوافــق  21ايلــول
مــن العــام  ،1974ولعــل اول مــا يستشــفه القــارئ ان نــازك
املالئكــة قــد عاشــت لحظــة وجــد وهيــام مــع شــخصية
املصطفــى صلــوات اللــه وســامه عليــه والــه ،لقــد متاهــت
مــع مــكان وزمــان مــا تكلــم فيــه الرســول صــى اللــه عليــه والــه
وســلم ،اي انهــا اندمجــت يف الزمــان الروحــي والــذي ال
تقيــده الدقائــق والســاعات والقــرون ،واشــتبكت يف حالــة
مــن الوجــد والهيــام.
ومل تكــن الجــرأة التــي دفعــت نــازك املالئكــة للتمــرد
عــى القواعــد واالصــول الخاصــة بالشــعر العــريب كافيــة
بالنســبة لــروح تواقــة مثــل روحهــا بــل متــردت عــى القواعــد
الخاصة باسلوب املدائح النبوية والتي درج عليها الشعراء
منذ كعب بن زهري وحتى احمد شوقي مرورا بالبوصريي.
نالحــظ يف قصيــدة نــازك زنابــق صوفيــة يف حــب
الرســول قــدرا كبــرا مــن الخيــال والبــاس صــورة جملــة مــن
املعــاين والــدالالت مــا تجعــل هــذه الصــورة خارجــة عــن
معناهــا الظاهــر ملعنــى اخــر مختلــف.
هنالــك يف القصيــدة قــدر كبــر مــن التكثيــف اذ تعــر
يف قصيدتهــا عــن معــان كثــرة بالفــاظ قليلــة وموجــزة ال
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تتعدى الجملة الواحدة او الجملتني ،وبعبارة النفري كلام
اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة وتضييقها هو رد حتمي عىل
عجــز اللغــة عــن احتــواء املعــاين الكبــرة وايثــار الصمــت،
وفســح مجــال ارحــب للرمــز لــي يختــزل فيوضــات املعنــى
وانهــارات الــرؤى.
والبــد مــن التذكــر عــى ان املالئكــة متيــل يف
قصائد هــا الدينيــة اىل اىل تكثيــف ا لــرؤى وا ســتخدام
املجــاز واالنفعــاالت الروحيــة املتواصلــة والعالقــة املبــارشة
مــع مــوىل الحــق.
تســتهل نــازك املالئكــة االنفعــات الدينيــة بالقــرأن
والبخــور والشــموع ثالثيــة مــن االبعــاد الروحيــة ،ومــن ثــم
عصفــور جميــل يختــر جــال الحقيقــة املحمد يــة.
نلمــس يف القصيــدة نســج قــوي ومحكــم يف بنائهــا
ومحورهــا احمــد وتكــرار هــذا االســم(احمد)اضحى مصــدرا
للعطاء والخصب والجامل ،وشــكل عاملا ســحريا ال ميكن
مقاومتــه.
اســتهلت املالئكــة القصيــدة بالحديــث عــن البحــر
والــذي يعــر عــن فضــاء روحــي واســع يشــعر االنســان امامــه
بالضآلــة ثــم تدخــل مبــارشة فتصــف الحبيــب صلــوات اللــه
وســامه عليــه والــه.
صور متتالية زنابق كؤوس ،مياه ،والحبيب والالنهايات
عــامل الالمتناهي.ثــم دخلــت عــى اللحظــة التــي قابلــت
فيهــا الحبيــب وكانــت تلــك اللحظــة التــي وقفــت فيهــا
مســتغرقة يف التأمــل يف البحــر بينــت اوصــاف الحبيــب
وخالفــت املألــوف اذ شــبهت الحبيــب بطائــر جميــل مــا ان
حــل بقربهــااال و اعطاهــا الســكينة والــراءة والرقــة والليونــة،
ثــم ســألته عــن اســمه ومكانــه فأجــاب أحمــد ،تــرادف مــع
هــذا االســم املقــدس رؤى االرساء وطعــم القــرأن فاعطــت
وبعبــارات موجــزة االبعــاد الروحيــة املتالزمــة مــع اســم احمــد
القــرأن وذكــرى االرساء.
يرد اسم أحمد يف القصيدة اربعني مرة مستقر احمد
وموطنــه عــامل متســام مــن الــروح والضــوء ويــكاد تكــرار االســم
صفــة متالزمــة يف قصائــد نــازك املالئكــة الدينيــة والتكتفــي
هنــا بتكــرار اســم أحمــد بــل تكــرر (انــا وأحمــد) ســت مــرات
للداللة عىل العالقة الروحية املبارشة مع مصدر العصمة.

تســتخدم يف القصيــدة معا جــز ترادفــت مــع ســرة
املصطفــى صلــوات اللــه وســامه عليــه والــه فــرد ذكــر
الســحابة املفعمــة بالضيــاء والتــي كانــت تضلــل املصطفى
صــى اللــه عليــه والــه وســلم.
أحمــد بالنســبة لنــازك فكــر ومحبــة جا نــب عقــي
وجانب وروحي وبدونه هنالك موت وغربة اي ان االبتعاد
عــن صاحــب العصمــة الكــرى ميثــل اغرتابــا عــن الــذات
وضيــاع للهويــة.
وضحــت الشــاعرة ان مقلتــا أحمــد كانــت مغفرة(ولــو
انهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا
الله توابا رحيام) وهي يف ذات الوقت موعد تشري بذلك
ملوعــد بــدء الرســالة والنــور وهــي بســملة ،وهــو الرحمــة
املبعوثــة للعاملــن.
جناحه يجرف الخوف والحزن من حيايت
يزيح استاري املسدلة
يفتح يف عمري كل بوابة مقفلة
ظــل أحمــد بقــرب الشــاعرة هــذا الطائــر الزبرجــد ظــل
بقربهــا دليــل حبــه التباعــه ومحبيــه.
تســتلهم الشــاعرة يف قصيدتهــا كل اثــر اســامي وكل
نفــس اســامي بحــة مــؤذن
اثــر للســجود يف جبــن كل مؤمــن ،صفــات أحمــد هــي
الصفاء والنقاء واملحبة والعطاء ،يرتادف اسمه مع املعبد
والبحر اي عامل الجالل والجامل الروحي.

بالنســبة للشــاعرة احمــد تأريــخ متكامــل بدايــة ونهايــة
أحمــد ينتمــي لالبديــة وعــامل الــروح أحمــد هــو الوســيلة نحــو
عــامل اللــه (يــا جناحــي نحــو ســايئ ونحــو ريب).
اســتخدمت الشــاعرة يف القصيــدة اللونــن االبيــض
واالخــر ،ومل يكــن اســتخدامها او ذكرهــا لهذيــن اللونــن
اعتباطــا فقــد كان هذيــن اللونــن مــن الرمــوز االســامية
االساســية.
تتكــرر عبــارات الشــموع القــرأن البخــور رمضــان وتذكــر
الشــاعرة ولثــاث مــرات عبــارة الصوفيــة:
أحمــد كان انبــاج فج ـرٍ ،وكان صوفيــة األغــاين ،حتــى
تقول:انقر تسابيح صوفية من عىل شفتيا ،ويف قولها اين
انــا حرقــة املتصــوف يف غســق الفجــر.
ويف الوقت الذي اختفت فيه الطيور من حولها بقي
أحمد وظل بقربها
وطارت الطري يف الصباح
طارت جميعاً
تلعب يف الغيم والرياح
ُ
وتنقر الضوء فوق بح ْر بال انتهاء
ومل يطر أحمد ،ظل قريب
سحب مبقع ٌة بالضياء
وظللتنا
ٌ
وبقيــت تلــك الغاممــة تظللهــا ومعشــوقها االبــدي،
تبعرث كل شئ واضمحل كل يشء وبقيت هي ومعشوقها
يف عامل ابدي المتناه مع الله مشكال معزوفة ابدية للروح.

الهوامش
1

ابو الوفا الغنيمي ،مدخل اىل التصوف االسالمي ،القاهرة ،دار
الثقافــة ،ط ،1986 4ص8:

3

كولــن ويلســن ،ســقوط الحضــارة ،ترجمــة انيــس زيك حســن،

2

ابراهيــم محمــد منصــور ،الشــعر والتصــوف ،االثــر الصــويف يف
الشــعر العــريب املعــارص ،القا هــرة ،دار االمــن ،1996 ،ص21:

كتاب المؤتمر ()1

4
5

بــروت ،دار االداب ،ط ،1971 ،2ص10-9

خالد بلقاسم ،مدخل اىل العالقة بني الشعر والتصوف ،مجلة
البيــت ،ع()1خريــف العــام  ،2000ص77:

زيك مبــارك ،املدائــح النبويــة يف االدب العــريب ،القاهــرة ،دار
الشــعب ،ص14:
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املقدمة:

والت ُجامن:ا ملُفــر ،وقــد
جــاء يف اللسـ
ـان»والت ُجامن ُّ ْ
َّ ْ
ت َ ْر َج َمــه وت َ ْر َجــم عنــه ،وهــو مــن املثــل الــذي مل يذكــر ســيبويه.
جــان بضــم
جــان فقــد ُح ِكيــت فيــه ت ُ ْر ُ
الت ُ
قــال ابــن جني:أمــا َّ ْ
أوله()...ويقال:قد ترجم كالمه إذا فرسه بلسان آخر ،ومنه
التَا ِج ـ ُم (ابــن منظــور1956 ،م ،لســان
التْ ُجــانُ ،والجمــع َّ
َّ
العــرب ،)230-229/12 ،وهكــذا وردت الرتجمــة مبعنــى
التفســر والنقــل إىل لغــة أخــرى.
ذكــرت املعاجــم العربيــة القدميــة فعــل ترجــم مبعنــى
فرس وأبان و أوضح ،جاء يف صحاح اللغة « :يقال قد ترجم
كالمــه إذا فــره بلســان آخــر « ،كــا ذكــرت أيضــا الرتجــان
وهــو الــذي يقــوم بفعــل الرتجمــة ،وقــد وجــد لهــذه الكلمــة
أثــر يف الشــعر الجاهــي مــا يــدل عــى أنهــا عربيــة فصيحــة
أصيلــة ،وجــاء يف املعجــم الوســيط « :ترجــم الــكالم :بينــه و
وضحــه ،وترجــم كالم غــره وعنــه :نقلــه مــن لغــة إىل أخــرى...
والرتجــان :املرتجــم ،جمعــه تراجــم و تراجمــة (مجمــع اللغــة
العربيــة ،املعجــم الوســيط ،ص.)83
وبذلــك يكــون املعنــى اللغــوي لفعــل ترجــم هــو اإلبانــة
واإليضاح والتفسري والنقل من لغة إىل أخرى ،أما املعنى
االصطالحــي فهــو ال يختلــف عنــه إذ يــؤدي املعنــى نفســه،
وإن كان محصــورا بشــكل خــاص يف تلــك العمليــة الفنيــة
والعلميــة التــي ت ُ ْع َنــى بنقــل النصــوص مــن لغــة إىل أخــرى،
أي مــن ســياق فكــري وثقــايف إىل ســياق آخــر مختلــف عنــه.
إذا ذهبنا إىل معجم « “ Le Robertنجد أن الرتجمة
جــاءت مبعنــى” “ Traductionوهــي فعــل ،أو طريقــة
الرتجمــة ،وترجمــة نــص أو مؤلَّــف هــو إعطــاء نظــر لــه يف
لغــة غــر لغتــه األصليــة ،وتَ ْر َج ـ َم هــو إعطــاء مــا جــاء يف لغــة
طبيعيــة مقابــا يف لغــة أخــرى بغيــة الوصــول إىل مســاواة
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سيميائية وتعبريية للنصني ،ومرتجِم هو صاحب الرتجمة،
وهو كذلك مهني ُم َكلَّف برتجمة نصوص شفاهية وكتابية.
(Dictionnaire alphabetique et,2006,Le Robert
.)2651:analogique et de la langue francaise,p

لقــد اختلــف العلــاء واألدبــاء يف تعريفهــم للرتجمــة،
يقــول صفــاء خلويص”:الرتجمــة فــن جميــل يعنــي بنقــل
ألفــاظ ومعــان وأســاليب مــن لغــة إىل أخــرى بحيــث أن
املتكلــم باللغــة املرتجــم إليهــا يتبــن النصــوص بوضــوح،
ويشــعر بهــا بقــوة كــا يتبينهــا ويشــعر بهــا املتكلــم باللغــة
األصلية”(صفــاء خلــويص ،1986 ،فــن الرتجمــة ،ص.)14
والرتجمــة عنــد جــون كوهــن تعنــي أن نرصــد ملضمــون
واحد عبارتني مختلفتني ،ويدخل املرتجم حلقة التواصل
حســب الصــورة التاليــة:
مرسل ← رسالة  ←Ιمرتجم ← رسالة ُ ← ΙΙمتل ََّق.
وتتــم الرتجمــة إذا كانــت الرســالة  ΙΙتعــادل الرســالة
 Ιداللي ـاً ،أي إذا كان الخــر املنقــول واحــدا ً ،وال شــك
أن الرتجمــة امتحــان عســر ،وقــد صــار مــن املعتــاد أن
ترتاكــم ضدهــا التهــم التــي يلخصهــا املثــل اإليطــايل ،غــر
أن املرتجــم ال يخــون قَطع ـاً إال النصــوص األدبية(جــون
كوهــن ،1986 ،بنيــة اللغــة الشــعرية ،ص .)33وهكــذا
أجمعــت التعريفــات التــي وصــل إليهــا بعــض العلــاء
للرتجمــة عــى االلتــزام بجــودة النقــل ،إال أن مــا مييــز كل
مــن عــرف الرتجمــة أن تعر يــف بالشــر كان دقيق ـاً يف
رصــده لهــذا املصطلــح ،حيــث فــرق بــن النقــل والرتجمــة
والتفســر والتأو يــل ( Regis Blachere,Moustsfa
Chouemi,Claude Denizeau,Dictionnaire

)1023-1020:p,1970,arabe-francais-anglais
يعــد بالشــر مــن كبــار املنظريــن واملرتجمــن للنــص العــريب

القديــم شــعرا ً ونــرا ً ،باإلضافــة إىل ترجمتــه للقــرآن الكريــم،
وقــد وضــع ،برفقــة جــان ســوفاجيه ““ J.Sauvagetقواعــد
طــرق ومنهجيــة ترجمــة النــص العــريب يف كتابه”قواعــد لنرش
وترجمة النص العريب” ،وحاول بالشري يف كتابه هذا وضع
القواعــد التــي تطابــق النــص العــريب وترجمتــه إىل الفرنســية
مــن حيــث الرتكيــب الطباعــي ،وأرقــام وعناويــن الكتــب،
وأجزاؤهــا ،وفصولهــا ،وفقراتهــا ،والتقســيامت املهمــة
للنــص ،وجــاء يف التمهيــد الــذي وضعــه للقســم الفرنــي
بأنــه يجــب أن يخصــص جــزء كبــر مــن التمهيــد لتاريــخ النــص
مــع العنا يــة بوصــف املخطوطــات بد قــة كبــرة (حور يــة
الخمليــي ،2010 ،ترجمــة النــص العــريب القديــم وتأويلــه
عنــد ريجيــس بالشــر ،ص.)54
تتهــم اللغــة العربيــة يف عرصنــا الحــارض بالجمــود
والقصور عن مواكبة التطور ،وبأنها لغة ال تصلح إال للعبادة
فقــط وال ميكــن لهــا أن تحفــظ العلــوم ،وقــد “مــرت األمــة
العربية مبواقف مشابهة ملوقفه املعارص ،إذ مل ميكِّن لها
قبل اإلسالم علم باملعنى املعروف ،ولكنها بشجاعة نادرة
وبعقــل مفتــوح نقلــت لغتهــا علــة اليونــان والهنــد ،فعربــت
طــب أبقــراط ،وجالنيــوس ،وفلــك بطليمــوس ،وهندســة
إقليدس ،ورياضيات أرشيميدس...إلخ ،ومل يكتف العرب
مبــا نقلــوا بــل أضافــوا إليــه وأبدعــوا فيــه ،وحفظــت العربيــة
هــذه العلــوم لتنتفــع بهــا اإلنســانية طــوال حقبــة مديــدة مــن
الزمن”(عبــد العزيــز محمــد حســن ،2004 ،اللغــة العلميــة
يف القرن التاســع عرش ،ص ،)49ويرجع الفضل يف ذلك
إىل الرتجمــة التــي لعبــت دورا ً أساســياً يف نقــل املعــارف
والعلــوم إىل العــرب ،وإثــراء اللغــة العربيــة مبصطلحــات،
وتراكيــب جديــدة ،فعملــت عــى منوهــا وتطورهــا.
كانــت حركــة النقــل والرتجمــة واحــدة مــن اللحظــات
املهمــة جــدا يف بواكــر الحضــارة العربيــة اإلســامية ,حيــث
تــم مــن خاللهــا تعــرف العــرب املســلمني إىل اآلثــار الباقيــة
مــن القــرون الخاليــة ,و تأتــت معرفتهــم باملتــون الرئيســة
واملهمــة يف العلــم الســابق عليهــم...إذ كان ذلــك مبثابــة
ســهم املــروق يف مســرة التحــر التــي دامــت عــدة مــن
القــرون التاليــة.
لقــد كان العــرب قدمي ـاً – خاصــة بعــد توســع دولتهــم

عىل معرفة تامة وفطنة يقظة للدور الذي تقوم به الرتجمةيف ازدهــار العلــوم وتطــور الفكــر ،فأولــوا لهــا اهتاممـاً بالغـاً،
حيــث بــدأت حركــة الرتجمــة عنــد العــرب منــذ عهــد بنــي
أميــة إذ كان يزيــد بــن معاويــة:أول مــن ت ُرجــم لــه كتــب الطــب
والنجــوم وكتــب الكيميــاء ،وأخــذت الرتجمــة تتســع رقعتهــا
يف عهد العباسيني ،إىل أن بلغت أوجها وقوتها يف عهد
املأمــون الــذي ُعــرف عــره برتجمــة العلــوم إىل العربيــة،
فا شــتهر كثــر مــن املرتجمــن يف ذ لــك العرص(أحمــد
مطلوب ،1983 ،حركة التعريب يف العراق ،ص.)15-14
لقــد اســتعان العــرب األوائــل يف الرتجمــة بعلــاء مــن
الرسيــان ،والفــرس ،والهنــود واليهــود ،وغريهم؛لينقلــوا لهــم
عــن اللغــات الرسيانيــة ،والفارســية ،والهنديــة ،والعربيــة...
مختلــف أنــواع العلــوم واملعــارف والفنــون ،فخلفــت هــذه
الرتجمــة حركــة علميــة واســعة النطــاق ،اســتطاع العــرب مبــا
عندهــم ومبــا ترجــم لهــم أن يقيمــوا حضــارة عامليــة يشــهد
لهــا ،وكانــت الكتــب املرتجمــة يف الفلســفة ،والعلــوم،
والطــب ،والحيــوان ،والفلــك ،والرياضيــات (محمــد فضــل
اللــه ،2009 ،أثــر الرتجمــة يف األخطــاء الشــائعة يف اللغــة
العربيــة ،ص.)85-48
مــن أبــرز محطــات الرتجمــة عنــد العــرب والتــي كان مــن
مثارهــا مــا حــدث مــن تالقــح بــن ثقافتهــم وثقافــة غريهــم ،مــا
عرفتــه الحضــارة اإلســامية مــن مثاقفــة واســعة و عميقــة بــن
الثقافــة العربيــة اإلســامية و تــراث األمــم املفتوحــة ،أو تلــك
املتاخمة لحدود البالد اإلسالمية املرتامية األطراف ،ذلك
أن العــرب ـ بعــد اتســاع أطــراف دولتهــم وانضــام أمــم شــتى
إليهــا بــكل مــا تحمــل مــن تــراث حضــاري ثــري وعريــق ـ وجــدوا
أنفســهم مدفوعــن دفعــا إىل الرتجمــة للتعــرف عــى علــوم
األوائــل ،واالســتفادة منهــا يف املياديــن العلميــة املختلفــة
التــي مل يكــن لهــم فيهــا نصيــب ،وقــد حفزهــم إىل ذلــك
التعاليــم اإلســامية التــي ال تعــارض االســتفادة مــن الكســب
البرشي,والدعــوة الخالــدة التــي تبناهــا اإلســام لتأســيس
املثاقفة { :و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا } (الحجرات،
اآلية )13و طلب العلم والرحلة لالستزادة منه حتى ولو كان
يف الصني ,وحاجة الدولة الفتية والحضارة الناشــئة إىل ما
يشــد عودهــا ويثبــت أركانهــا مــن العلــوم واملعــارف.

كتاب المؤتمر ()1
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وهكذا بدأ العرب أطول وأضخم عملية ترجمة عرفتها
الحضــارات القدميــة ،انطلقــت انطالقــة محتشــمة أواخــر
القرن األول الهجري أيام الدولة األموية  ,وعرفت أوج عزها
وازدهارها أيام الخليفة العبايس هارون الرشيد ،ومن بعده
ابنــه املأمــون ،ومل تتوقــف إال يف منتصــف القــرن الخامــس
الهجــري ،وشــملت تــراث حضــارات متعــددة :فارســية
وهنديــة وصينيــة ويونانيــة ومرصيــة وبيزنطيــة وغريهــا.
و قــد انتعشــت الرتجمــة واتســع نطاقهــا منــذ أن تبناهــا
الخليفــة أبــو جعفــر املنصــور“ :وهــو أول خليفــة ترجمــت لــه
الكتــب مــن اللغــات العجميــة إىل العربيــة ,ومنهــا كتــاب
كليلــة ودمنــة وكتــاب الســند هنــد ,وترجمــت لــه كتــب
أرســططاليس مــن املنطقيــات وغريهــا ,وترجــم لــه كتــاب
املجســطي لبطليمــوس وكتــاب األرمثاطيقــي وكتــاب
أوقليــدس” (عــي بــن الحســن املســعودي ،1990 ،مــروج
الذهــب/5 ،ص)303ولقيــت اهتاممــا خاصــا مــن الخلفــاء
الذين جاؤوا بعده و أفردوا لها مؤسســات رســمية مدعومة
دعــا مبــارشا مــن الدولــة ،لعــل أشــهرها وأوســعها ذكــرا بيت
الحكمــة ببغــداد وال ــذي ك ــان يضــم عــددا مــن القاعــات
والحجرات الواسعة موزعة يف أقسام الدار تضم مجموعة
مــن خزائــن الكتــب ،ف ــي كل خزانــة مجموع ــة مــن األســفار
العلميــة التــي تنســب ف ــي الغالــب إل ــى مؤسسه ــا كخزانــة
الرشــيد وخزان ــة املأمــون “(ناجــي معــروف ،أصالــة الحضــارة
العربيــة ،ص ،)438-473والنشــاط العلمــي بــه متواصــل ال
يفــر ،ففيــه“ :تراجمــة يقومــون برتجمــة الكتــب املختلفة إىل
العربيــة ،ونســاخون يشــتغلون بنســخ الكتــب التــي ترتجــم
والتــي تؤلــف للخزا نــة ،ولهــا مجلــدون يجلــدون الكتــب
ويعنون بزخرفتها وتزويقها ،وكان يدير بيت الحكمة مديرون
و أمناء عىل الرتجمة ومعهم كتاب حذاق ،كام كان يشتغل
فيه علامء ونســاخون وخزان ومجلدون من مختلف األديان
واألجناس والثقافات ،ومعهم الوراقون فصار بيت الحكمة
دوائر منوعة لكل منها علامؤها وتراجمتها ومرشفون يتولون
أمورهــا املختلفــة” (نافــع توفيــق العبــود ،1979 ،مــن تاريــخ
الرتجمــة عنــد العــرب) .وقــد انتــرت مصانــع الــورق بالقــرب
من بيت الحكمة ،كام وجد شارع طويل لدكاكني الوراقني
يف منطقــة قريبــة منــه ،وهــو مــا يقابــل اليــوم دور النــر ،مــا
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ســاعد عــى نجــاح حركــة الرتجمــة و إنجــاز فعــل املثاقفــة،
وبــذل مثارهــا لجميــع الطبقــات.
مل يغفــل العــرب دور الرتجمــة يف عــر النهضــة،
إذ أخــذوا يتطلعــون إىل أوربــا ومــا وصلــت إليــه مــن تطــور
وازدهــار يف مختلــف املياديــن مــا دفعهــم إىل إحيــاء
الرتجمــة ،وإنشــاء املعاهــد واملؤسســات العلميــة ،وكانــت
بدايــة هــذه النهضــة الحديثــة يف عهــد محمــد عــي الــذي
اهتــم بالعلــوم والرتجمــة فأرســل البعثــات العلميــة إىل
الخــارج ،وكان رفاعــة الطهطــاوي مــن بــن أعضــاء املبتعثــن
إىل فرنســا وقــد تخصــص يف الرتجمــة ،فعمــل بعــد عودتــه
إىل إنشــاء مدرســة األلســن ،كــا عمــل عــى نقــل آثــار الفكــر
األوريب برتجمــة بعــض الكتــب مــن اللغــة الفرنســية إىل
العربيــة ،فأحــس أن العربيــة ال تجــاري الفرنســية يف ميــدان
املصطلحــات العلميــة ،واأللفــاظ الحضاريــة ،فبــدأ بوضــع
نواة لقاموس عريب فرنيس كان يهدف من ورائه إىل تنمية
اللغــة العربية(.حلمــي خليــل ،1985 ،املولــد يف العربيــة،
ص.)529
إن الحضــارة العربيــة اإلســامية عرفــت حركتــن بارزتــن
يف ميــدان الرتجمــة ،أولهــا تلــك التــي ارتبطــت باســم
الخليفــة املأمــون وبيــت الحكمــة ،وثانيهــا التــي تعلــق
اسمها مبحمد عيل الكبري ،ودار األلسن يف القرن التاسع
عــر ،ومــن املالحــظ عــى الحركتــن املذكورتــن أنهــا
واكبتــا مــا ميكــن وصفــه بالنهضــة الفكريــة والعلميــة ،ولــذا
فــإن العــامل العــريب يف الوقــت الحــارض بحاجــة إىل حركــة
مامثلة يف الرتجمة إذا ما كان له أن ينهض مرة أخرى ليحتل
مكانــه الطبيعــي يف العــر الحديــث ،فبالرغــم مــن وجــود
حركــة ترجمــة الكتــب يف البلــدان العربيــة؛إال أنهــا مل تــرق
للمســتوى الــذي ميكــن معــه أن يحــدث تطــورا فكريــا وثقافيــا
ومع أن الكتب املرتجمة تشكل نسبة ال بأس بها مام ينرش
مــن كتــب يف هــذه األيــام ،فــإن مــن الصعــب أن تصــف
هــذا النشــاط بأنــه يــؤدي إىل تراكــم معــريف ميكــن أن يقــود
إىل نهضــة علميــة وفكريــة قــادرة عــى إحــداث أثــر ملمــوس
يف الحيــاة العربيــة املعارصة(.محمــد عصفــور1430 ،هــ،
الرتجمة:طريــق إىل املســتقبل ،ص35ومــا بعدهــا).

أثر الرتجمة يف اللغة العربية:

إن أثــر الرتجمــة ومــا نتــج عنهــا مــن نقــل لبعــض العلــوم للغــة
العربيــة ،يتمثــل يف كميــة املعرفــة التــي تــم نقلهــا ،والتعبــر
عنهــا بألفــاظ ومصطلحــات عربيــة مل تكــن موجــودة عنــد
العــرب مــن قبــل ،وهــذا يعنــي إضافــة مصطلحــات وتركيــب
لغويــة مل تعرفهــا اللغــة العربيــة ،ويف ذلــك يقــول بعــض
املؤرخني”:إن حنني بن إسحاق ،الذي ترأس بيت الحكمة
يف عهــد الخليفــة املأمــون ،قــد أغنــى ،هــو وبقيــة العاملــن
يف بيــت الحكمــة ،اللغــة العربيــة بعــدد ضخــم جــدا مــن
املصطلحــات العلميــة برتجمتهــم للجــزء األكــر مــن العلــوم
الطبيــة املعروفــة آنذاك”(محمــد عصفــور.)35 ،
إن كثــرا مــن مصطلحــات الطــب مثــا هــي مــن أصــل
لغــات أخــرى ،أخذهــا العــرب مــن اليونــان عنــد نقلهــم لعلــم
الطــب ،فأثــروا بذلــك املعرفــة بهــذا العلــم واللغــة بهــذه
املصطلحــات الجد يــدة ،وعــى ســبيل املثــال لبعــض
ـن” و
املصطلحــات التــي تــم نقلهــا إىل العربيــة“ :البُطَـ ْ ُ
“األُ َذيْ ـ ُن” يف القلــب ،والرشيــان “األورطـ ُّـي” و الصــام
“التاجــي” ،ومنهــا ذلــك الجــزء مــن األمعــاء املســمى “اإلثنــا
عــري” ،ومنهــا مصطلــح “الســائل الزجاجــي” يف العــن و
“القرنية”...إلــخ ،هــذه الكلــات وغريهــا لهــا بعــض األصــول
العربيــة “البطــن” ترجمــة لكلمــة “ ”ventricleالتــي تعــود
إىل جــذ ٍر معنــاه “البطــن” ،وأن “األذيــن” ترجمــة لكلمــة
“ ”auricleالتــي تعــود إىل جــذر معنــاه األذن ،وأن الرشيــان
التاجي سمي تاجيا ألن أصله “ ”coronaryوهي صفة من
 crownاالنجليزية وهي مبعنى التاج ،وأن السائل املوجود
يف العــن يســمى زجاجيــا ألنــه يف األصــل  ،vitreusوهــي
صفــة مــن  vitrumأي زجــاج ،وأن القرنيــة تعريــب لكلمــة
“ ،”corneaوغري ذلك من الكلامت التي تعود يف أصلها
للرتجمة أو للتعريب (محمد عصفور ،ص )28؛إال أن ذلك
ال يعنــي دامئــا ميكــن إيجــاد املقابــل الدقيــق للمصطلــح
األصــي ،فــكان يلجــأ علــاء اللغــة إىل نقــل املصطلــح
لالســتعانة بالتعريــب مــع بعــض التحويــر والتعديــل للفــظ.
إن العــرب قد مي ـاً مل يقفــوا عنــد حــدود نقــل
املصطلحات بالرتجمة أو بالتعريب ،بل تجاوزوا ذلك إىل

كتاب المؤتمر ()1

مرحلــة جديــدة اعتمــدت عــى اإلضافــة والتوســع ،وإذا كان
ابن ســينا عمل عىل نقل علم الطب ،وإدخال مصطلحاته
إىل اللغة العربية يف الجانب النظري ،فإن الرازي كان أول
من أخضع الطب للتجريب ،ثم جاء ابن زُهر وابن النفيس
ليطــورا الطــب ،مبــا يتضمنــه مــن ترشيــح وتجريــب وجراحــة،
كل ما تحدثنا عنه يف الذي مىض يعني أن الرتجمة تؤدي
يف النهاية إىل توطني شيئني متكاملني هام:املعرفة ولغة
املعرفــة بحيــث ميكــن التفكــر بلغــة املعرفــة للتوســع يف
املعرفــة ،والتوســع يف املعرفــة يوســع اللغــة مــن داخلهــا.
(محمــد عصفــور ،ص.)28
لقــد تطلــع العــرب يف عــر النهضــة إىل أوربــا ،وكانــت
تلــك النظــرة ســبيالً إىل أحيــاء الرتجمــة مــرة ثانيــة ،حيــث
رشعت مرص يف إنشاء املؤسسات العلمية الجديدة عىل
النظــام األوريب لتدريــس العلــوم ،وقــد أدرك محمــد عــي
أن نهضــة األمــة تتطلــب االنتفــاع مــن الغــرب وتالقــح الثقافــة
العربيــة مــع غريهــا مــن الثقافــات األخرى؛وذلــك لتحقيــق
هــذه الثقافــات تطــورا يف مختلــف العلــوم واملعــارف ،وال
تكــون هــذه اإلفــادة إال عــن طريــق الرتجمــة أو االقتبــاس،
فأرســل محمــد عــي كثــرا مــن املرصيــن إىل أوربــا للقيــام
بهــذ املهمــة يف صــورة بعثــات دراســية ،وكانــت وســيلته
الكــرى يف هــذه املحــاوالت هــي الرتجمــة (محمــد حســن
عبــد العزيــز ،2004 ،اللغــة العلميــة يف القــرن التاســع
عــر ،ص)51إذ تركــزت جهــود املرتجمــن األوائــل يف هــذه
الحركة عىل نقل الكتب وما يتفرع عنها من علوم الكيمياء
واألحيــاء والطبيعــة.
كــا كان أســاتذة الطــب يقومــون بعمليــة التأليــف
والرتجمــة مبســاعدة لجنــة مــن األزهر؛لتــرف عــى نقــل
وتخــر األلفــاظ واملصطلحــات العلميــة العربيــة ،أو
االشــتقاق مــن مصطلحــات جديــدة ،ثــم لتصحيــح األســلوب
وصياغتــه صياغــة عربيــة ســليمة ،وقــد كان لرجــال األزهــر
فضــل يف تخريــج كتــب مرتجمــة خاليــة مــن العجمــة قــدر
اإلمــكان (محمــد حســن عبــد العزيــز ،ص ،)52فأصبحــت
اللغــة العربيــة يف تلــك املرحلــة لغــة العلــوم والتعليــم،
حيــث ترجمــت يف تلــك الفــرة العديــد مــن الكتــب التــي
تهــم الرياضيــات ،والهندســة ،بفضــل فريــق مــن خريجــي
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املــدارس العليــا واملبعوثــن ،كمحمــد بيومــي أفنــدي،
وتالميــذه أمثــال إبراهيــم رمضــان ،وأحمــد دقلــة ،وأحمــد
طايــل ،وأحمــد فايــد ،...وقــد اعتمــدوا يف ترجمتهــم مذهبــا
مكنهــم مــن العمــل بــكل دقــة ونشــاط ،كل لــه الفضــل يف
إثــراء اللغــة العربيــة ،مبــا دخلهــا مــن مصطلحــات وألفــاظ
مســتحدثة(محمد حســن عبــد العزيــز ،ص ،)60-59لقــد
انتهجــوا منهجــا ســاورا فيــه عــى النحــو التــايل:
اختيــار لفظــة عربيــة مــن ا لــراث العلمــي للعــر
العبايس خاصة فيام يتعلق بالحساب والجرب والهندسة.
ترجمــة اللفــظ مبرادفه:مثــل دائــرة االنعــكاس ،ودائــرة
التكــرار ،وهــا آلتــان للقيــاس.
االشــتقاق نحــو ملفــاف ،ومجــس ،ومخــر ،مــن أســاء
اآللــة.
التعريب:وهــو أكــر مــا يكــون يف املعايــر واآلالت
مثل:بارومــر...
ا ســتخدام األلفــاظ الشــائعة التــي تســتعمل يف
الصنا عــات والبنــاء ،مثل:الخرســانة ،والجــص...
مــن خــال النهــج الــذي اتبــع ،والــذي اعتمــد عليــه يف
عمليــة الرتجمــة ،نصــل إىل حقيقــة أن مذهبهــم يف الرتجمــة
مــر مــن خــال أســلوبني:أولهام:هو اعتــاد البحــث يف
الــراث العلمــي العــريب القديــم عــن مصطلحــات عربيــة
مكافئــة للمصطلحــات األجنبيــة ،خاصــة التــي ترجــع إىل
العــر الذهبــي للحضــارة اإلســامية ،فقامــوا بإحيائهــا،
وثانيهام:اســتحداث مصطلحــات جديــدة مل يجــدوا لهــا
نظــرا يف الــراث العلمــي القديــم ،وبذلــك يحســب لهــم
الــدور الــذي قامــوا بــه يف عمليــة إثــراء اللغــة العربيــة ،ويعلــق
أحد العلامء عىل الرتجمة يف تلك املرحلة قائال:إن هذه
الفــرة أنتجــت لغــة علميــة رصينــة مل تحــد عنهــا النصــوص
املرتجمــة للعربيــة حتــى نهايــة القــرن ،إال مــا اســتحدث مــن
مفاهيــم علميــة جد يــدة ،وقــد عولجــت بنفــس املنهــج
الســابق يف تكويــن املصطلحات(.بســكال كورنيــه ،اللغــة
العربيــة لغــة علميــة ،ص.)43-39
يجب أن ندرك بأن نجاح عملية ترجمة العلوم والفكر
رهينــة مبــا يبذلــه املرتجمــون مــن عمــل وجهــد جاديــن يف
تطويــع اللغــة العربيــة ،وذلــك بتوســيع قياســاتها وضوابطهــا،
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والكشــف عــن ذخائرهــا مــن األلفــاظ واألســاليب؛لتواكب
الحركــة العلميــة دون تــردد ،ومبــا نبذلــه مــن جــراءة يف تجــاوز
للحواجــز اللغويــة التــي قــد تكــون عائقــا أمــام حركــة الرتجمــة،
وقــد يكــون لهــا تأثــرا يف عرقلــة املرتجمــن.
يف وقتنا الحارض أخذت عملية نقل العلوم واملعارف
صبغــة مغايــرة للــذي كان يحــدث قدمياً؛فالعــرب مل تعــد
منتج ـاً للمعرفــة بالشــكل املطلــوب ملواكبــة حركــة التطــور
والرقــي ،بــل لعلهــم اتخــذوا طريقــا جديــدا وغريبــا يعتمــد
عــى ا ســترياد املعرفــة بــدال مــن اإلســهام يف إنتاجهــا،
حيــث تتــم عمليــة اســترياد املعرفــة بطريقتــن ،أولهــا عــن
طريــق نقــل املعرفــة بلغتهــا األصليــة دون ترجمــة أو تعريــب،
والصورة الثانية تتمثل يف النقل عن طريق الرتجمة إل اللغة
العربيــة ،وهــذا يعــد قليــا بحجــم مــا ينتــج مــن معــارف ،ومــن
خــال الطريقتــن نالحــظ فرقــا بينـاً بــن اســترياد املعرفة يف
املايض والحارض ،حيث كانت تنقل إىل العربية وتدرس
بهــا ،أمــا اآلن فهــي تنقــل وتــدرس باللغــة األجنبيــة( .محمــد
عصفــور ،ص.)37
إن مــن فوائــد نقــل املعرفــة بواســطة اللغــة العربيــة يف
عرصنــا اليــوم والتــي تصلنــا مرتجمــة ،تنقــل معهــا يف كثــر
مــن األحيــان مصطلحاتهــا ،وال رضر للغــة املنقــول إليهــا يف
ذلــك ،بــل إن للغــة يف الرتجمــة مصلحــة ألن املرتجمــن
املتخصصــن للقيــام بهــذه العمليــة اإلبداعيــة يعملــون
عــى إغنائهــا ،ويكــون ذلــك عــن طريــق إدخــال املصطلــح
األجنبــي نفســه مــع قــدر قليــل أو كثــر مــن التحويــر بحيــث
يصبــح املصطلــح األجنبــي عربيــا مــع مــرور الوقــت وهــذا
الــذي نســميه بالتالقــح والرفــادة بــن اللغــات ،أو عــن طريــق
تدجني املصطلح األجنبي ،والثاين توطني هذا املصطلح.
(محمــد عصفــور ،ص.)37
لقــد ارتقــت الحضــارة العامليــة هــذه األيــام ســلام طــال
كل أســباب الحيــاة وألوانهــا ،ويف كل يــوم يقــع بــن أيدينــا
اخــراع أو آلــة جديــدة؛إال أن هــذه االخرتاعــات التــي يقــدم
لنــا الغــرب يومي ـاً تقــدم لنــا مبســمياتها بلغتهــا األصليــة،
أمثال:التلفزيــون ،واملوبايــل ،والفيديــو ،والكمبيوتر...إلــخ،
وهــي أســاء غريبــة عــن اللغــة العربية؛الختــاف أصواتهــا
عــى مــا ألفــوه العــرب يف لغتهــم ،وعــن البنيــة التــي تعــودت

عليهــا ألســنتهم ،وهــذا االختــاف دفــع بأهــل اللغــة العربيــة
إىل وضــع مســميات بديلــة لهــا لتالئــم اللســان العــريب،
فنجحــوا يف بعــض األحيــان مــن ذلــك مصطلــح املذيــاع
للراد يــو ،والها تــف للتلفــون ،وفشــلوا يف أحيــان أخــرى
مــن الحاســب اآليل للكمبيوتــر ،وجهــاز اإلذاعــة املرئيــة
للتلفزيون...إلــخ ،إضافــة إىل وجــود بعــض املصطلحــات
التــي ال ميكــن إيجــاد بديــل لها؛ألنهــا جــزء مــن لغــة العلــم
العامليــة ،ودخولهــا يف اللغــة إغنــاء لهــا بغــض النظــر عــن
األصــوات الدخيلــة والرتاكيــب األعجميــة الغريبــة ،مثــل
الفاكس(...محمــد عصفــور ،ص.)37
إن األمر مل يقف عند هذا الحد فقط ،بل إننا أمام جملة
من املصطلحات واأللفاظ التي ال نظري لها يف لغتنا العربية
الفصيحــة ،حيــث تبــن أن عديــد املصطلحــات الكيميائية،
والدوائية ،وبعض املستحرضات واألدوات ،التي لها وجود
يف حياتنا وتعامالتنا اليومية الحياتية”ليس مثة من بدائل
ألس ــاءالعنارصالكيميائية ،كاألوكس ــجني ،والهيدروجــن،
والهيليوم ،واملغنيز ،والبوتاسـيوم ،والصوديوم ،والراديوم،
والك ــربون ،والألسـامءاألدويةكاألس ــرين ،والبنس ــلني،
أواملس ــتحرضاتاالستهالكية ،كالكلوروكــس ،والشــامبو،
والشــوكوالتة ،وال ألســاء األحيــاء الدقيقــة التــي اكتشــفت
حديث ـاً كالبكترييــا ،والفريوســات ،أو ألســاء الحيوانــات،
والنباتــات التــي ال وجــود لهــا يف بيئتنا...ولــو نظرنــا إىل
هــذه املجموعــة املتنوعــة مــن املصطلحــات ،فإننــا س ــنجد
أنهــا يف أغلبهــا أســاء جامــدة يصعــب التعامــل معهــا إال
بالشـكل الذي اسـتعريت به ،مع تحويرات صوتية بسـيطة”
(محمــد عصفــور ،ص .)37
مــن بــن الطــرق والوســائل التــي اســتعان بهــا علــاء
العربيــة يف نقــل كثــر مــن املصطلحــات ،مــا عــرف عندهــم
برتجمــة بعــض العبــارات واملصطلحــات املركبــة  -توطــن
املصطلــح األجنبــي  ،-حيــث تبــدو كأنهــا عربيــة األصــل
بعــد مــرور وقــت عــى اســتعاملها ،وبعــد أن ينــى أصلهــا
مــن اللغــة التــي نقلــت منهــا ،مــن بينها:الســيولة النقديــة،
حقوق اإلنسان ،وفارة الحاسوب ،وتكنولوجيا املعلومات،
والعملــة الصعبــة ،واألقــار الصناعيــة ،وغســيل األمــوال،
والطابور الخامس ،والسلطة الرابعة ،واألنظمة الشمولية...

إلــخ ،هــذه املصطلحــات وغريهــا دخلــت إىل لغتنــا وحياتنــا
عــن طريــق لغــات أجنبيــة ،وال أحــد يفكــر يف أنهــا كذلــك،
بالرغــم مــن حقيقــة هــذا األمــر ،إال أنــه يجــب عــدم تنــايس أثــر
ذلك يف تطور حركة اللغة ومنوها ،وازدياد ثروتها اللفظية.
يــرى كثــر مــن علــاء اللغــة ،ممــن يــرف عــى تطــور
اللغــة واســتحداثها ،أن البــاب مفتــوح لدخــول األســاليب
األعجميــة إىل لغتنــا بــكل سالســة ويــر ،تلــك األســاليب
املركبــة املولــدة بالرتجمــة ،ميكــن االســتعانة بهــا يف لغتنــا
املحكيــة واملكتوبــة رشيطــة عــدم مخالفتهــا لقواعــد اللغــة
العربيــة ،وهــذا يؤكــد أن العربيــة املعــارصة ال تشــذ عــن
القوانــن التــي تحكــم اللغــات ،فهــي تؤثــر وتتأثــر وتأخــذ
وتعطــي ،ولعــل اللغــة املســتعان بهــا يف عــامل الصحافــة
اليوم تنبئ بآثار هذا التأثر ،فالعربية القدمية كانت تعتمد
عــى الفصــل والوصــل بطــرق وأدوات ذات اســتعامالت
خا صــة ،أمــا لغــة الصحا فــة فتعتمــد عــى فــن التنقيــط
والتقســيم ،فعر بــت الفاصلــة والفاصلــة املنقو طــة،
والنقطتني ،والنقطة ،وعالمة االستفهام ،وعالمة التعجب،
واملعرتضة...إ لــخ (حلمــي خليــل ،1985 ،املولــد يف
العربيــة ،ص.)667
إن شــيوع انتشــار األســاليب املولدة يف اللغة العربية
يف عرصنــا هــذا ،أمــر يعرفــه القــايص والــداين ،خاصــة أهــل
الصحافــة ،بحيــث ميكــن للمتتبــع لهــذا العــامل – الصحافــة
– أن يضــع معجــا صغــرا يف مثــل هــذه الرتاكيــب ،وال
ا عــراض عــى هــذه األســاليب طا ملــا كا نــت خاضعــة
لقواعــد اللغــة العربيــة ،وطاملــا هنــاك حاجــة ملثــل هــذه
املصطلحات؛وذلك ألن تبادل التأثري والتأثر سنة اللغات
الحية ،ولكن اللغات كام تستفيد من هذا النمو عن طريق
التوليــد بالرتجمــة الــذي يســد حاجــات فكريــة وحضاريــة
معينــة ،ال تســتطيع اللغــة أن تلبيهــا رسيعــا مــن اللغــات قــد
تعــاين أحيانــا مــن نــوع آخــر مــن التوليــد غــر محمــود النتائــج،
ا لــذي يثقــل كا هــل اللغــة بألفــاظ وتركيــب ال مــرر لهــا
تســتدعيه مقتضيــات فكريــة أو حضاريــة ،وإمنــا تدفــع إليــه
رغبة جامحة يف التحذلق واالبتكار بال مربر ظاهر ،وهو ما
نســميه التوليــد املــريض يف مقابــل التوليــد الــذي تســتفيد
منــه العربيــة ثــراء ومنوا(.حلمــي خليــل ،ص.)670

كتاب المؤتمر ()1

219

الندوة الدولية 2015 - ١ -

اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

يف الحقيقــة تلعــب الرتجمــة دورا مهــا يف نــر
املعرفة وإثراء اللغة ،ومل تحدث أية نهضة علمية أو فكرية
أليــة أمــة إال كانــت الرتجمــة الجــر املــؤدي لهــا ،فازدهــار
األمــة العلمــي والفكــري الــذي حــدث يف العــر العبــايس
يرتبــط بالرتجمــة ،والتطــور ا لــذي شــهدته أوروبــا بعد مــا
عاشــت عصــور مــن الظــام كان بفضــل الرتجمــة وحدهــا،
والرقــي الــذي حــدث يف مــر يف عهــد محمــد عــي يرتبــط
بهــا ،ولهــذا كلــه يجــب االهتــام بالرتجمــة وعــدم االبتعــاد
عنها؛وذلك لتجاوز الرتاجع العلمي والفكري الذي تعيشه
األمــة العربية(محمــد عصفــور ،ص ،)48-46ويف تصــوري
لــن يحــدث ذلــك إال باتبــاع التــايل:
تعريب التعليم الجامعي.
العمل عىل توطني ثقافة القراءة بني الناس.
العمل عىل إيجاد برنامج قومي شامل للرتجمة تسهم
فيه جميع األمة.
العمــل عــى تدريــب املرتجمــن تدريبــا متخصصــا،
تدر يــب يرقــى بلغاتهــم للوصــول إىل معرفــة أرسارهــا
ودقائقهــا ،حتــى تنضــج عند نــا عمليــة الرتجمــة.
ترســيخ ثقا فــة فهــم اآلخــر ،والتالقــح بــن اللغــات
والثقا فــات.
إذا كان للســابق فضــل االبتــداء فــأن لالحــق فضــل
اإلقتــداء و البنــاء ،فمــن الوا جــب علينــا أن نعــي درس
املــايض...وأن نتمثــل العــر مــن حركــة الرتجمــة و النقــل
قدميــا ,فنسرتشــد مبــا فعلــه األوائــل ,و نطــور رؤيتهــم و
اتجاهاتهم...مخالفــن مــا قالــه هيغــل مــن أنه»:يبــدو مــن
التاريــخ ,أن أحــدا مل يتعلــم مــن التاريــخ».
اعتامد العمل املؤسسايت.
االهتــام بحقــوق املرتجمــن والحفــاظ عليهــا
ومكافأتهــم عــى قــدر جهود هــم.
مسايرة الركب العلمي العاملي.
تشجيع حركة التعريب يف الوطن العريب.
لقــد ظلــت عمليــة الرتجمــة عمليــة مســتمرة ال تتوقــف
أبــدا حتــى أصبحــت ظاهــرة إنســانية تثبــت ـ عــى مــر األزمــان
ـ أن الكائــن الحــي الســوي البــد لــه أن ينفتــح عــى اآلخريــن،
ويتثاقــف معهــم عــر جســور االتصــال لتحقيــق التأثــر والتأثــر
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واألخذ والعطاء ،وال تستطيع أية أمة أن تنغلق عىل نفسها
وتتقوقــع داخــل ذاتهــا وتدعــي القــدرة عــى االســتمرار ،ألن
هــذا االنغــاق الحضــاري ســيقودها إىل املــوت املحتــم،
فــكان املفــروض عليهــا أن متــد جســور الحــوار والتبــادل
مــع غريهــا مــن األمــم حتــى يتــم التالقــح واإلخصــاب ،وهــذا
ال يكــون إال بالرتجمــة ،وهــو يف تصــوري قــدر ال ســبيل إىل
مغالبتــه أو تجنبــه ألنــه – بــا مفــر  -ســنة كونيــة ثابتــة ،وقانــون
طبيعــي واجتامعــي يحكــم حيــاة الشــعوب ويفــرض عليهــا أن
تتفاعل فيام بينها ويستفيد بعضها من بعضها اآلخر :ومن
حقائــق طــب الحضــارات -إذا جــاز التعبــر  -أن االنغــاق و
العزلــة الحضاريــة البــد أن يؤديــا إىل الذبــول واالضمحــال
الحضاري..،متاما كام يحدث للجسم الذي يتغذى عىل
ذاتــه ،دون مــدد مــن املحيــط ،ألن الحضــارات كانــت دامئــا
تغتنــي بفضــل االتصــال والتبــادل مــع حضــارات أخــرى ،ومــن
ثــم كانــت دامئــا منخرطــة يف عمليــة ديناميــة قوامهــا التغيــر
وإعــادة تجديــد (الــذات) ،والحضــارات بطبيعتهــا جامعــة
بــن الثقافــات ،فالحــوار الثقــايف املنكفــئ عــى الــذات،
أو األصوليــة الثقافيــة ،التــي تحنــط «اآلخــر» باعتبــاره غريبــا،
وهو بذلك عدو محتمل ،تتعارض مع هذه السمة املكونة
للحضــارة البرشيــة والتنظيــم االجتامعي(.محمــد عــارة،
 ،1997العطــاء الحضــاري لإلســام ،ص.)129
لقــد صبــت هــذه حركــة الرتجمــة النشــيطة يف أوعيــة
اللغــة العربيــة ســيوال مــن الثقافــات و العلــوم و الخــرات
اإلنســانية الغنيــة التــي تحولــت بفعــل احتكاكهــا بالعقــل
العــريب املســلم املتحــرر مــن أرس الخرافــات واألوهــام ،و
املدفوع مببادئ دينه إىل اقتحام مجاهل الكون واكتشاف
أرساره إىل منظومــة معرفيــة راقيــة جــدا ،نقحــت علــوم
األوائــل ،وخلصتهــا مــن الشــوائب واألخطــاء ،وصححــت
مســرتها ،ثــم أقامــت عليهــا األســس التــي ارتكــزت عليهــا
الحضــارة العربيــة اإلســامية ،والتــي كا نــت مثــرة إ بــداع
علامئهــا األفــذاذ يف كل علــم وفــن .يقــول روجيــه غــارودي:
«إن اإلســام مل يكتــف بإدخــال أعــرق وأرفــع الثقا فــات
وإخصابهــا ونرشهــا ،مــن بحــر الصــن إىل األطلــي ،ومــن
ســمرقند إىل تومبوكتــو -ثقافــات الصــن والهنــد والفــرس
واليونــان ،ثقافــات اإلســكندرية وبيزنطــة ،وإمنــا بــث يف

إمرباطوريــات متفســخة وحضــارات متحــرة روح ـاً لحيــاة
جامعيــة جديــدة ،وأعــاد إىل النــاس ومجتمعاتهــم أبعــادا ً
إنســانية «(روجيــه غــارودي ،وعــود اإلســام ،ص.)35
والحضــارة العربيــة اإلســامية مــا كان لهــا أن تتأســس
وتزد هــر بالشــكل ا لــذي نعرفــه لــوال املرتجمــن األوا ئــل
الذيــن ســعوا إىل نقــل علــوم اليونــان والهنــود والفــرس ،ألن
الرتجمــة هــي املحــرك األمثــل لحــوار الشــعوب بــن بعضهــا،
واألســلوب األجــدى إلنجــاز فعــل املثاقفــة ،والتوصــل إىل
صيغــة حضاريــة جديــدة تدفــع دامئــا نحــو التقــدم.

ســوية ،والنظريــة الثقافيــة ،فانتعــش النقــد الثقــايف يف
ال َّن َ
الحقــل النقــدي األنجلوسكســوين؛ ألن املقاربــة الثقافيــة
كان هدفهــا تجــاوز األبنيــة الجامليــة والفنيــة ،والبحــث
عــن األنســاق الثقافيــة املضمــرة والالشــعورية والالعقليــة،
بُ ْغ َيــة رصــد املقصديــة األيديولوجيــة الثاويــة وراء النــص أو
الخطاب ،كام أن التاريخانية الجديدة تدرس ال َّنص األديب
يف ســياقه التاريخــي والثقــايف ،الستكشــاف اإليديولوجيــا،
ورصد القوى االجتامعية التي تشكل النص؛ ألن الدالالت
داخــل النــص أو الخطــاب األديب تتغـ َّـر حســب املتغــرات
التاريخيــة ،والسياســية ،والثقافيــة ،واالجتامعيــة.
هــذا يعنــي أن الهــدف الرئيــس مــن جــدال النقــاد
والعلــاء حــول الجامليــة هــو أن التط ـ ُّورات يف النظريــة
الثقافيــة قــد أدَّتْ إىل فقــدان مفهــوم العمــل الفنــي؛ فلــم
يعــد النقــاد يحرتمــون معنــى الفــن وخصوصيتــه ككا ئــن
للتحليــل ،ومل يَ ـ ْد ُع النقــاد الذيــن  -يدعمــون الجامليــات
جــلِ الف ـ ِّن ،ولكنهــم
الجديــدة  -للعــودة إىل نهــج الفــن ِمــن أ ْ
يؤكِّــدون عــى أنهــم يَ ْر َغبــون يف ربــط اإلحســاس الجديــد
السياق االجتامعي والشواغل
بالشكل الجاميل ،مع وعي ِّ
السيا ســية(».ديفيد كارتــر ،النظر يــة األدبيــة2010 ،م،
ص.)151
وهكذا ،فالجاملية الجديدة نظرية نقدية أدبية جاءتْ
لتعيــد االعتبــار ملفهــوم الفــن والجــال ،بعــد أن اهتــم
النقــد األنكلوسكســوين بالتاريــخ ،والثقافــة ،والسياس ـيَّة،
واملجتمــع ،واإليديولوجيــا ،والهيمنــة االســتعامريَّة.
إن حــر النــص ىف قيمــة نفعيــة معينــة يقتــل اإلبــداع
ويجعــل النــص أحــادي الرؤيــة يف حــن أن القيــم الجامليــة
متنــح النــص الكونيــة والخلــود ،وهــذا مــا يجلعنــا ننطلــق يف
البــداع دون التقيــد بقيــم الديــن ،أو السياســة ،فقيــم الديــن
تكمــن يف الترشيــع ،وقيــم السياســة تكمــن يف النظريــات
السيا ســية بينــا اإلبــداع ال ميكــن وضعــه يف مقاييــس
هندســية تقــي عــى جاملياتــه
أمــا تــذوق النــص األديب ال شــك أنــه اســتجابة مجموعــة
مــن األفــراد لــه ســتبدو متباينــة وليــس تفســر ذلــك إال أن
االســتجابات الحســية مرتبطــة بآليــات االســتقبال العصبــى
الحــي وهــى منظومــات عصبيــة ذات طبيعــة غريزيــة يتمتع
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يعرف كثري من النقاد والباحثني أ َّن الجامل  -أو اإلستيتيقا
“ - ”Aestheticعل ـ ٌم يعنــى بالفــن والــذوق واإلبــداع،
ومبحــثٌ يــدرس الشــعور والعاطفــة واإلحســاس واألحــكام
التأثريــة النقديَّة ،ونعــرف أيضً ــا أ َّن الفلســفة تتكــون نســق ًّيا
مــن ثالثــة محــاور:
 محور الوجود “األنطولوجيا”. ومحور املعرفة “اإلبستمولوجيا”.ومحــور الق َيــم “األكســيولوجيا” ،ويَ ْعنــي محــور القيــمبالجــال ،والخــر ،والعدالــة.
ويعنــي هــذا أن مبحــث الجــال مرتبــط كل االرتبــاط
بالفلســفة ،ومــن النــادر جــدا ً أن نجــد فيلســوفًا مل يتنــاول
َســقه الفلســفي ،بَيْـ َد أن أهــم َمــن تنــاول
عنــر الجــال يف ن َ
الجــال بالتفصيــل وأهتــم بــه كعلــم ،نذكــر كالًّ مــن :كانــط،
وهيغــل ،وبنديتوكروتشــه ،وغريهــم ،هــذا ،وميكــن التمييــز
بــن ع ـدَّة جامليــات:
الجامليــة القد ميــة املرتبطــة بحضــارات قد ميــة؛كالحضــارة املرص يــة ،والحضــارة الفارســية ،والحضــارة
اليونانيــة ،والحضــارة الرومانيــة.
 والجاملية الوسيطية اإلسالمية والنرصانية ،والجامليةالغربيــة الحديثــة ،والجامليــة الجديــدة ،أو جامليــة مــا بعــد
الحداثة.
أي قيمة تذكر ،بعد أن
هذا ،ومل يعد للجامل أو الفن ُّ
تفاقمت نظريات ما بعد الحداثة ذات الطبيعة السياقيَّة،
كنظريــة مــا بعــد االســتعامر ،واملاديــة الثقافيــة ،والنظريــة
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بها اإلنسان يف كل زمان ومكان وهي متثل استجابة منطية
آليــة شــأنها شــأن االنعكاســات العصبيــة البســيطة املرتبطــة
بالجهــاز العصبــى املحيطــى « الــا ارادى» ولــذا فهــي ال
عالقــة لهــا بالدربــة واملــران والنشــاط العقــي الراقــي أمــا
عمليــة « التــذوق « األدىب فإنهــا ذات طبيعــة ذهنيــة تعتمــد
اعتامدا كليا عىل الفهم والتفســر وأن االســتجابة الجاملية
لــأدب تتعطــل متا مــا إذا كان النــص مكتو بــا بلغــة غــر
مفهومــة األمــر الــذي يعــوق عمليــة التوصيــل برمتهــا فضــا
عــن أن عمليــة التــذوق األديب تعتمــد مــن ناحيــة أخــرى عــى
عميلتــي التدريــب والتثقيــف والرتبيــة الفنيــة بشــكل عــام
تلــك العوامــل التــي تشــحذ الذائقــة االدبيــة وتنمــح العقــل
القدرة عىل الفهم والتفسري ومن ثم التمييز بني النصوص
ومســتواياتها الجامليــة وإذا كان األفــراد يتباينــون ىف تلــك
الجوانــب فــإن اســتجاباتهم لنــص مــن النصــوص ســوف
تختلف نسبيا مام يجعل أحكامهم متباينة بالنسبة نفسها.
إن اإلبــداع األديب يعتمــد اعتــادا كبــرا عــى نشــاط
املخيلــة إذ يعمــل الحافــز املوضوعــي عــى تنبيــه الذهــن
فتثــار بعــض األفــكار املرتبطــة بذ لــك الحا فــز فتســتثار
العواطف واالنفعاالت فينشــأ الخيال ليصطفي من الصور
أشــكاال جديــدة وينشــأ بينهــا عالقــات غــر اعتياديــة مبــا
يتناسب مع تلك األفكار واالنفعاالت لتتجسد ىف النهاية
الصورة الشعرية املفعمة باملعنى واملشحونة باالنفعاالت
وهذا ما يحدث عادة يف عملية اإلنشاء أما عملية التلقي،
وهي العملية املهمة يف تذوق النصوص املرتجمة ،فإنها
ينبغــي أن متــر باملراحــل نفســها وتعتمــد عــى االنشــطة
الذهنيــة واالنفعاليــة والخياليــة نفســها لــي تتــم عمليــة
االســتجابة بشــكلها الطبيعــي ولذلــك فــإن االســتجابات
تتبايــن تبايــن املســتويات اإلبداعيــة للنصــوص األدبيــة،
خاصــة يف تلــك النصــوص التــي انتقلــت إلينــا عــن طريــق
الرتجمــة.
حــن يتوجــه القــراء إىل قــراءة نــص أديب معــن فإنهــم
ال يطلبــون ىف هــذا النــص محــض أفــكار واضحــة دقيقــة بــل
يبحثــون عــن الرتابطــات العاطفيــة التــي تثريهــا الصــور الفنيــة
مثلــا يشــرط النــص األدىب اإلبداعــى قــدرات وملــكات
معينــة ،وأن عمليــة التلقــي هــي األخــرى تســتلزم قــدرات
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استقبالية مامثلة وبقدر ما تتوافق تلك القدرات عند قراء
معينــن وتنســجم تتوافــق اســتجاباتهم لنــص مــن النصــوص
وتتقارب ومن ثم فإن اختالف األحكام إمنا هو نتيجة لتباين
عمليــات التــذوق والتلقــي وهــذا ال يفــر إال عــى أســاس
متتــع بعــض القــراء ببعــض مقومــات االســتجابة الذوقيــة
واشــراطاتها األساســية أو افتقارهــم إليهــا ،فهــل يتوفــر كل
ما مر بنا يف النصوص املرتجمة لنصوص أدبية إبداعية؟.
مــن صعوبــات ترجمــة النصــوص األدبيــة متيــز هــذه
األخرية بالفنية والجاملية املضافة إىل املحتوى املرجعي،
فاللغــة األدبيــة أ كــر تنميقــا وأصعــب انقيــادا ،وتبعــد
بخصوصياتهــا املعجميــة واألســلوبية عــن اللغــة العا مــة
وصيــغ الكتابــة املعهــودة؛ فــا بــد مــن قــدرة أدبيــة لــدى
مرتجــم النصــوص األدبيــة تضــاف إىل مســتوى مقبــول مــن
التحليل اللســاين ،ويقاس نجاح اإلبالغ الجاميل بالتطابق
القائــم بــن الشــكل واملحتــوى مــن جهــة ،واالنعكاســات
اإلدراكيــة والعاطفيــة عــى القــراء مــن جهــة ثانيــة ،وأمــا ترجمــة
النصــوص الرباغامتيــة فيتــم فيهــا التخــي عــن االقتضــاء
الجــايل لصالــح رضورة الوضــوح ودقــة العبــارة ومراعــاة
قواعــد الكتابــة.
إن الرتجمــة األدبيــة ال تــؤدي دورهــا بنجــاح إال بقــدر
مــا تكــون ج ّيــدة ،فالرتجمــة الجيــدة متكــن املتلقــي مــن أن
يســتقبل العمــل األديب املرتجــم بصــورة ســليمة ،ومــن أن
يك ـ ّون لنفســه صــورة صحيحــة عــن أدب الشــعب األجنبــي
الــذي ينتمــي إليــه ذلــك العمــل ،أمــا الرتجمــة الرديئــة فهــي
تش ـ ّوه العمــل األديب وتحــرم املتلقــي مــن اســتيعابه بصــورة
ســليمة ،وتح ـ ّد مــن إمــكان اســتمتاع املتلقــي بــه والتفاعــل
معــه ،وهكــذا يتضــاءل تأثــر العمــل األديب املرتجــم ،وذلــك
التأثــر الــذي يتوقــف أوالً وقبــل أي يشء آخــر عــى جــال
ذلــك العمــل وفنيتــه وأدبيتــه ،إن الرتجــات الرديئــة تق ـدّم
يب صــورة مش ـ ّوهة عــن اآلداب والثقافــات
للمتلقــي العــر ّ
واملجتمعــات األجنبيــة التــي تنتمــي إليهــا األعــال األدبيــة
املرتجمــة ،وبذلــك فــإن تلــك الرتجــات تــيء إىل الثقافة
األجنبية املرسلة ،ألنها تقدّم صورة مش ّوهة عنها ،وتيسء
إىل الثقافــة العربيــة املســتقبلة ،ألنهــا تنقــل إليهــا روائــع
األعــال األدبيــة األجنبيــة مش ـ ّوهة.

النص املرتجم شيئاً ،بل
إن املرتجم قد ال يحذف من
ّ
يلجــأ عــى العكــس مــن ذلــك إىل توســيعه وإطالتــه .فهنــاك
من املرتجمني من يظ ّن أ ّن من حقه أن»يط ّور النص األديب
وأن»يحسـ َنه ،وأن يتــاىف مــا فيــه من(عيــوب) وثغــرات فنيــة
ّ
ينصــب نفســه مؤلف ـاً مشــاركاً،
أو فكريّــة ،إ ّن مرتج ـاً كهــذا ّ
ويكــون دوره أقــرب إىل دور املع ـ ّد منــه إىل دور املرتجــم،
ومــن األفضــل يف هــذه الحالــة أن يق ـدّم نفســه معــدا ً ال
مرتج ـاً ،ومــن األســباب التــي كثــرا ً مــا تغــري املرتجــم بــأن
ـص
ـص املرتجــم أمــورا ً ليســت واردة يف النـ ّ
يضيــف إىل النـ ّ
األصيل رغبته يف رشح النص وتوضيحه ،ظناً منه أن يقدم
بذلــك خدمــة للمتلقــي؛ إالّ أن املــكان املناســب لزيــادات
وإضافــات كهــذه هــي الهوامــش ،ففيهــا يســتطيع املرتجــم
أن يــرح ويوضّ ــح مــا يــرى رضورة لرشحــه وتوضيحــه ،وهــذا
أفضــل مــن اللجــوء إىل طريقــة الرتجمــة الشــارحة ،التــي
يختلــط فيهــا دور املؤلــف بــدور املرتجــم ،إال أن ذلــك يف
تصــوري يفقــد العمــل جاملياتــه التــي أرادهــا لــه صاحــب
النــص األصــي.
إن النظــر يف املســتوى األســلويب والجــايل للنــص
املــراد ترجمتــه ،وهــذا املســتوى هــو يف الوقــت نفســه
أكــر املســتويات إشــكالية ،إن تحقيــق التناظــر يف الرتجمــة
األدبيــة عــى هــذا الصعيــد هــو أمــر يصعــب تصــوره ،وذلــك
ملــا بــن اللغــات واآلداب مــن اختالفــات كبــرة يف التقاليــد
األســلوبية والجامليــة؛ إال أنّــه مــن املمكــن إ يــراد بعــض
املعايــر التــي مــا مل تتوافــر يف الرتجمــة األدبيــة ،ال ميكــن
القــول إن ح ـ ّدا ً مناســباً مــن التناظــر األســلويب والجــايل
بــن الرتجمــة واألصــل قــد تح ّقــق ،وبالطبــع فــإ ّن مشــكالت
هــذا النــوع مــن التناظــر تختلــف باختــاف الجنــس األديب
للعمــل املرتجــم ،فمشــكالت التناظــر األســلويب والجــايل
يف ترجمــة النصــوص الشــعرية الغنائيــة الوجدانيــة تتعلــق
بصــورة رئيســة مبســائل األوزان الشــعرية وموســيقى الشــعر
والقافيــة واالنزيــاح يف اللغــة الشــعرية والطاقــة اإليحائيــة
والتعبرييــة للمفــردات والتعابــر والرتاكيــب ،وباملجــازات
والصــور البيانيــة والفنيّــة ...وهــذه املشــكالت كبــرة إىل
درجــة تس ـ ّوغ القــول بــأ ّن هــذا النــوع مــن النصــوص األدبيــة
ـي عــى الرتجمــة ،فنظــام األوزان الشــعرية يختلــف مــن
عـ ّ

أدب آلخر ،ومن غري املمكن أن يتوصل املرتجم إىل حلول
كاملــة لهــذه املســألة.
يكفــي أن يذكّــر ا ملــرء باملفارقــات التــي حد ثــت
وتحــدث عندمــا ترتجــم قصائــد شــعرية مــن اآلداب األوروبيــة
إىل العربيــة ،وتســتخدم يف ذلــك بحــور الشــعر العــريب
املعهــودة ،أو يســتخدم شــكل القصيــدة العموديــة ،فتكــون
النتيجــة نصوص ـاً تصلــح للتنــدر أكــر مــا تصلــح ألي يشء
آخــر ،إنهــا نصــوص ليســت مــن التناظــر األســلويب والجــايل
يف يشء ،فهل نعفي من يرتجم قصائد شــعرية إىل اللغة
العربيــة مــن مش ـقّة تحقيــق التناظــر بــن الرتجمــة واألصــل
عــى صعيــد الــوزن الشــعري وموســيقى الشــعر والقافيــة،
ونقبــل بــأن يرتجــم الشــعر األجنبــي نــرا ً؟ إ ّن املرتجــم مطالــب
يف هــذه الحا لــة بــأن يح ّقــق تقارب ـاً نســبياً بــن الرتجمــة
واألصــل ،فــا يســتخدم يف ترجمــة قصيــدة أجنبيــة حــرة
األوزان والقــوايف شــكل القصيــدة العموديــة العربيــة التــي
يلتــزم فيهــا الشــاعر بوحــدة الــوزن والقافيــة ،وعــى صعيــد
اللغة الشعرية ينبغي للمرتجم أن يحاول استخدام مفردات
وتعابري وتراكيب ذات إيحاءات تقرتب عىل قدر املستطاع
مــن إيحــاءات املفــردات والرتاكيــب والتعا بــر اللغو يــة
األجنبيــة ،وفيــا يتعلــق بالجوانــب البالغيــة والتصوير الف ّني
والرموز يف النصوص الشعرية ،عىل املرتجم أن يحاول أن
يصــوغ معــادالت مناســبة بلغــة الهــدف ،وإن كانــت فــرص
تحقيــق التعــادل األســلويب والجــايل عــى هــذا الصعيــد
ضئيلــة جــداً.
لقــد لعبــت الرتجمــة دورا مهـاً منــذ قــرون يف تســهيل
عمليــة التواصــل الثقــايف بــن حضــارة وأخــرى ،فمؤلفــات
اإلغريــق تــم نقلهــا للغــة العربيــة ومــن العربيــة تــم نقــل بعضهــا
للغة االنكليزية ،ومن خالل عملية النقل من لغة إىل أخرى
يفقــد النــص الكثــر مــن قيمتــه باإلضافــة إىل بريقــه وملعانــه
اللغــوي ،فاملرتجــم مــن أجــل الحفــاظ عــى جامليــة النــص
قــد يغــر بطريقــة أو بأخــرى مــن معــاين الكلــات التــي تــم
اســتخدامها أثنــاء عمليــة الرتجمــة ،قــرأت قبــل مــدة الرتجمــة
االنكليزيــة لروايــة «الفنــار» للــروايئ هيثــم بــودي والتــي تعــاين
بنسختها االنكليزية من الجمود اللغوي ومن فقدان الربيق
األديب –كام يرى بعض النقاد  -قد متتلك النسخة العربية
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مــن الروايــة الربيــق واللمعــان األديب ،باإلضافــة إىل جامليــة
الفكــرة وإتقــان التعبــر إال أن الرتجمــة تكــون يف العديــد مــن
األحيــان هــي القشــة التــي تقصــم ظهــر الروايــة رغــم متيزهــا
عــى الصعيــد األديب بلغتهــا األصليــة.
مــن الــروط الواجــب توافرهــا ملرتجــم العمــل األديب
أن يكون ملامً بإشكاليات وصعوبات الرتجمة ويف الوقت
نفســه ال بــد لــه مــن أن يكــون عــى وعــي بــأن الرتجمــة الحرفيــة
وإن حافظــت عــى الســياق العــام للنــص فإنهــا تدمــره،
وتشــوه صورتــه ،وال تنقــل النــص بأمانــة وحرفيــة للمتلقــي،
أذكــر أحــد األشــخاص قــال مــرة إن مرتجــم العمــل األديب ال
بــد لــه مــن أن يكــون شــاعرا ليقــوم برتجمــة ســليمة وأدبيــة،
وأضيــف ألقــول أن املرتجــم البــد لــه مــن امتــاك الشــاعرية
واالطــاع الــكايف عــى البيئــة ،التــي قامــت بإنتــاج العمــل
األديب والبيئــة املتلقيــة لــه حتــى يخــرج لنــا نصــا مرتج ـاً
ســليامً وليس مجرد نص ممســوخ من لغة أخرى ،والســؤال
الذي يجب طرحه ونحن نتحدث عن الرتجمة هو:هل كل
النصــوص قابلــة للرتجمــة؟ أعتقــد أنــه ليســت كل األعــال
األدبية قابلة للرتجمة؛ العديد منها تكمن جامليته وتكتمل
رسالته يف اللغة التي أرادها الكاتب أن تكون األداة الرابطة
بــن عملــه وبــن املتلقــي ،يف تصــوري هنــاك نصــوص
تدمرها الرتجمة ،وتقل فيها روح الجاملية التي يبحث عنها
املتلقــي ،مثلــا أرادهــا األديــب صاحــب النــص.

الخالصة

ينبغــي لرتجمــة النــص األديب – الشــعر مث ـاً  -أن تكــون
أســاس ترجمتــه ترجمــة لفظيــة للقصيــدة الغنيــة بالقيــم
الجاملية والتعبريية ،فقد يواجه املرتجم املشاكل اللغوية
واألدبيــة الجامليــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف ترجمتــه،
وتشــمل املشــاكل اللغويــة ترتيــب وحجــب البنيــة النحويــة
لبعــض العبــارات ،وتتعلــق املشــاكل الجامليــة واألدبيــة
بالبنيــة الشــعرية وأشــكال التعبــر املجــازي ،واألصــوات...
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عــادة مــا تكــون ترجمــة األعــال األدبيــة أكــر صعوبــة مــن
ترجمــة أنــواع أخــرى مــن النصــوص ؛ألن املصنفــات األدبيــة
تحمل قيام معينة تسمى القيم الجاملية والتعبريية؛ وتؤكد
الوظيفة الجاملية للعمل عىل جامل الكلامت (األسلوب)،
واللغة التصويرية ،واالستعارات؛ وما إىل ذلك ،بينام توجه
الوظائــف التعبرييــة تركيزهــا عــى فكــر الكاتــب (أو عمليــة
التفكــر) ،والعاطفــة ،وغريهــا ،وينبغــي للمرتجــم أن يحــاول،
يف أحســن األحــوال ،نقــل هــذه القيــم املحــددة إىل اللغــة
الهــدف ،وباعتبــار الشــعر أحــد أنــواع األدب ،فــإن فيــه ميــزة
خاصــة باملقارنــة مــع أنــواع أدبيــة أخــرى ففــي القصيــدة ،ال
يتحقــق التعبــر عــن الجــال باختيــار كلــات ولغــة تصويرية؛
كام يف الروايات والقصص القصرية ،بل إنه يتطلب إنشاء
إيقــاع ،وقافيــة ،ووزن ،وتعبــرات وتراكيــب محــددة ؛ حتــى
تتحــق للمتلقــي جامليــة النــص اإلبداعــي –قــدر اإلمــكان-
والتــي نراهــا بــن ثنايــا العمــل؛ تزخــرف النســخة األصليــة ،قد
ال تتحــق يف النســخة املرتجمــة.
إذا أخطــأ املرتجــم اختيــار الكلمــة ،وترتيــب الكلــات،
واألصــوات ،وهــو ينقــل لنــا قصيــدة مــن لغــة أخــرى؛ فإنــه
ســيضعف ويشــوه جــال القصيــدة األصليــة ،كــا ســتفقد
القصيــدة الرقــة واللــن إذا مــا نقــل مرتجــم جناســا خشــنا
بــدال مــن الجنــاس األصــي املنتقــى بعنايــة ،ولذلــك ،فــإن
املشاكل يف ترجمة قصيدة هو كيفية الحفاظ عىل القيم
الجامليــة يف النــص األديب ،فالقيــم الجامليــة تعتمــد عــى
الرتكيــب (أو الرتكيــب الشــعري ،واإلســتعارة ،والصــوت)،
ويتضمــن الرتكيــب الشــعري خطــة للقصيــدة األصليــة
بشــكل عــام ،وشــكل وتــوازن الجمــل الفرديــة يف كل بيــت
شــعري ،وترتبــط اإلســتعارة بالصــور املرئيــة املســتوحاة عــر
مزيــج مــن الكلــات ،والتــي قــد تثــر أيضــا حــواس الســمع،
واللمــس ،والشــم ،والــذوق ،يف حــن أن الصــوت يشء
متصــل بالقافيــة ،واإليقــاع ،والســجع ،واملحــاكاة الصوتيــة،
وغريهــا...
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امللخص
نســتنتج أ َّن تركيــب الشــيئني يف العربيــة ،وجعلهــا مبنزلــة الــيء الواحــد ،يحــدث لهــا معنــى وحكــا جديديــن،
مل يكــن لهــا قبــل الرتكيــب ،والغايــة مــن الرتكيــب يف العربيــة هــو لتكثــر املعــاين واألحــكام ،وقــد أيــدت الدراســات
املقارنــة الحديثــة فكــرة الرتكيــب يف كثــر مــن األدوات املركبــة يف العربيــة ،وذلــك مــن خــال مــا قــام بــه الباحثــون مــن
مقارنــة بــن اللغــة العربيــة والســامية القدميــة وهــذا ماتبــن لنــا مــن خــال مــا تناولنــاه يف هــذا البحــث.

Abstract
We conclude that the installation of two things in Arabic and make them like one
thing happens to them the meaning of new sentence it was not for them before
installation the purpose of the installation at the Arabic language increase the numbers
of meanings and sentences modern comparative studies has supported the idea of
structure in many of the tools installed in the Arabic language through What they
have done a comparison between Arabic language and ancient Semitic and this clear
to us through what we’ve had in this paper.

بسم الله الرحمن الرحيم

املقدمة

رب العاملني ،وأرشف الصالة وأتم التسليم عىل
الحمد لله ِّ
ســيد األولــن واآلخريــن ،ســيدنا وموالنــا محمــد املصطفــى
األمــن ،وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن رضــوان اللــه تعــاىل
عليهم أجمعني .أما بعد ،فإ َّن هذا املوضوع يتناول بعض
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دحلا يوغللا سردلاب هتلصو  ةبكرملا تاودألا ضعب ليصأت يف يوحنلا فالخلا

األدوات النحوية بالدراسة ،وال يخفى ما لهذه األدوات من
قيمــة كبــرة ،إذ أ َّن هــذه اآلالت الصغــرة قــد تقــود إعــراب
الرتكيب ومعناه ،فقد تحوله من خرب إىل إنشاء ،ومن نفي
جـ ُه
إىل إثبــات ...إىل غــر ذلــك ،كــا أَنَّهــا املوجــه الــذي يو ِّ
معنــى الفعــل ،فقــد تغــر معنــاه ،وقــد تقلبــه إىل النقيــض.
ثــم إ َّن هــذا البحــث ســيدرس بعــض األدوات التــي
اختلــف فيهــا ،هــل هــي مركبــة ،مبعنــى :أنَّهــا قــد تركبــت مــن

أداتــن مختلفتــن أم أنَّهــا بســيطة ليســت مركبــة ،دراس ـ ًة
عميقــة تســر أغوارهــا وتكشــف أرسارهــا ،وذلــك بالوقــوف
عنــد مبانيهــا ،وأصــل معانيهــا ،وحدودهــا وأصــل اشــتقاقها
أو القــول برتكيبهــا ،وقفــة تناســب موضــوع الدراســة ،مــع
ذكــر أوجــه االتفــاق واالختــاف بــن القدامــى واملحدثــن
حــول أصلهــا.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن تشتمل عىل مقدمة،
ومتهيــد يف بيــان معنــى املركــب لغــة واصطالحـاً ،ثــم بعــد
ذلــك ُع ـر َِج عــى ذكــر األدوات املختلــف فيهــا املدروســة،
وهــي :كــم ،إلَّ  ،الت ،لــن ،مل ،ليــس ،لكـ َّن ،ثــم ختــم البحــث
بذكــر أبــرز النتائــج والتوصيــات.
وقد تطلب بناء البحث الرجوع إىل كثري من املصادر
واملراجع املتنوعة بدءا ً باستقراء كتاب سيبويه كامالً؛ أل َّن
فهــم املســألة الواحــدة يف الكتــاب يتطلــب قراءتهــا يف غــر
موضــع فيــه ،ولوصــف الظاهــرة النحويــة واســتقاء املــادة مــن
معينهــا األول ،إذ ال يليــق أن ننســب اىل املتأخريــن –كــا
يفعـ ُـل بعــض امل ُ ْح َدثــن -قــوالً ســبقهم إليــه أمئّــة النحــو
كالخليــل وســيبويه ثــم عرجنــا الســتكامل الوصــف وتتبــع
القضيــة وتطورهــا تأريخي ـاً عــى كتــب النحويــن واللغويــن
القدمــاء واملحدثــن .إ َّن تنــاول هــذه األدوات مــن هــذا
الجانــب تنــاول جديــد فيــا نحســب ،ويعــد خطــوة أوىل
يف طــرح الــرأي الــذي يــرى بــأ َّن هــذه األدوات بنيــت؛ ألنَّهــا
مجهولــة األصــل ال يعلــم لهــا اشــتقاق.
ويف الختــام نســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل أن نكــون قــد
وفقنــا يف كتابــة هــذا البحــث ،وأن يجعلــه خالص ـاً لوجهــه
الكريــم ،وأن يلهمنــا الصــواب يف األقــوال واألفعــال .وآخــر
رب العاملــن
دعوانــا أن الحمــد للــه ِّ

بعضهــا فـ َ
ـوق بعــض يف مقــدم الســنام.)2( )...
ويف االصطــاح :وال يــكاد معنــى “الرتكيــب” يف
االصطالح يخرج عن معناه األساس يف اللغة ،إذ هو أيضاً
ضم شيئني وجعلهام شيئاً واحدا ً ،يتمتع هذا اليشء بعد
الرتكيب مبعان وأحكام تخالف األصول التي تكونت منها،
وأول مــن اســتعمله بهــذا املعنــى مــن اللغويــن الخليــل،
ويتبــن لنــا ذلــك مــن خــال بعــض النصــوص التــي تكلــم مــن
خاللهــا عــن بعــض األدوات املركبــة ،فيقــول مثـاً يف “لــن”:
( ...إنَّهــا (ال أن) ولك ّنهــم حذفــوا لكرثتــه يف كالمهــم ،كــا
ج ِعلــت
قالــواَ :ويْلُ ِّمـ ِه يريــدون َو ْ
ي ألُ ِّمـ ِه ،وكــا قالــوا يَ ْو َمئـ ٍـذ ،و ُ
ـرف واحــد ،كــا جعلــوا ه ـاَّ مبنزل ـ ِة حـ ٍ
مبنزلــة حـ ٍ
ـرف واحــد،
()3
فإنّ ــا هــي َهـ ْـل ولَ  ، )...وقــال أيض ـاً( :ولعـ ّـل حكايــة؛
أل ّن الــام هــا هنــا زائــدة ،مبنزلتهــا يف َلَفْ َعلَـ َّن ،أآل تــرى أنَّــك
تقــولَ :علّــك ،وكذلــك كَأنّ؛ ألن الــكاف دخلــت للتشــبيه.
َأي ،وكذلــكَ :ذلِــك؛ أل ّن هــذه الــكاف
ومثــل ذلــك ،كَــذا ،وك ّ
()4
ـت التــاء مبنزلــة الــكاف) ،
لحقــت للمخاطبــة ،وكذلــك أَنْـ َ
وقــد أشــار ســيبويه أيضـاً إىل هــذا املصطلــح ،فمثـاً يقــول
يف تركيــب أدوات التحضيــض “ َه ـاّ ،ولَ ـ ْوال ،وأالّ” ،وكيــف
أ َّن دخــول “ال” النافيــة قــد غــر حالهــا ،إذ أخلصهــا للفعــل،
حيــث دخــل فيهـ َّن معنــى التحضيــض (.)5
ويــرى ابــن جنــي أ َّن االمتــزاج والرتكيــب بــن الشــيئني،
يغــر معناهــا ويكســبهام حكـاً جديــدا ً ،فقــال ...( :فهــذا
يَ ُدلَّــك أ َّن الشــيئني إذا ُخلِطــا َحـدَث لهــا ُح ْكــم ومعنــى مل
يكــن لهــا قبــل أَ ْن ميتزجــا ،أآل تــرى أ َّن “لــوال” مركبــة مــن “لــو”
و”ال” ومعنــى “لــو” امتنــاع الــيء المتنــاع غــره ومعنــى “ال”
النفــي أو النهــي فلـ َّـا ُركِّبــا معـاً َحـدَث معنــى آخــر هــو امتنــاع
الــيء لوقــوع غــره.)6( )...
وال يكــون الرتكيــب بــن الحــروف فقــط ،بــل يكــون أيضـاً
بــن اســمني أو فعلــن وضابــط هــذا النــوع مــن الرتكيــب،
إســقاط بعــض حــروف األســاء واألفعــال لنحصــل مــن
خــال ذلــك عــى اســم أو فعــل جديديــن ،قــال ابــن فــارس:
وصـ َد َم ،أَ َّمــا
صلَـ َد َ
(الصلــدم :الفــرس الشــديدة ،وهــذا مــن َ
الصلــد فالش ـدّ ،وهــو مــن الصخــرة الصلــد ،والصــدم مــن
صــدم الــيء.)7( )...
وأ َّمــا مــا ركــب مــن األفعــال فنحــو “بســمل” مأخــوذ مــن

كتاب المؤتمر ()1
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التمهيد

املركــب لغــة واصطالح ـاً :املركــب لغــة :مل يخــرج معنــى
الرتكيــب يف املعجــات عــن ضــم شــيئني أحدهــا إىل
اآلخــر ،وجعلهــا مبنزلــة الــيء الواحــد ،قــال الجوهــري:
(وتقول يف تركيب الفص يف الخاتم والنصل يف السهم...
ـب ( ، )1وجــاء يف اللســان( :تراكــب
ـب فهــو ُم َركَّـ ٌ
َركّبْتُــه ف ََتَكَّـ َ
السحاب صار بعضُ ه فوق بعض ..ورواكب الشحم طرائق
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(بســم اللــه الرحمــن الرحيــم) (.)8
نســتنتج مــن ذ لــك أ َّن الرتكيــب يعــد ظا هــرة مهمــة
احتاجــت إليهــا العربيــة يف تكثــر املعــاين واألحــكام ،وهــذا
مــا ســنالحظه مــن خــال دراســتنا لــأدوات النحويــة التــي
عولجــت يف ضــوء الــدرس اللغــوي املقــارن.

األدوات
 - 1الكنايات (كم ،كذا ،كأين):
إ َّن لفظــة الكنايــة مأخــوذة مــن كنيــت الــيء إذا عــرت
عنــه بغــر الــذي وضــع لــه ،و (الكنايــة) التوريــة عــن الــيء
وذلــك بــأ ْن يعــر عنــه بغــر اســمه ألجــل االستحســان (، )9
وقــد ورد ذلــك كثــرا ً يف القــرآن الكريــم كقولــه تعــاىل﴿ :
كَانَــا يَـأْكُالَنِ الطَّ َعــا َم﴾ ( ، )10كنــى بــه عــن مضــاد الحاجــة ألن
ـبب لذلــك ،وقولــه تعــاىل ﴿ :قَـ َ
ـال يَــا قَ ـ ْومِ
أكل الطعــام سـ ٌ
()11
ب َس ـفَا َه ٌة َولَ ِك ِّنــي َر ُسـ ٌ
ن﴾ ،
ـس ِ
ب الْ َعالَ ِم ـ َ
ـول ِّمــن َّر ِّ
لَ ْيـ َ
ـواب قــومِ هــو ٍد لهــود ،فك َّنــى
فقــد تضمنــت اآليــة الكرميــة جـ َ
عــن تكذيبهــم ،وهنــاك كنايــات الطــاق :وهــي التعبــر عنــه
بألفــاظ غــر ظاهــرة ( ، )12وال يخــرج هــذا املعنــى البالغــي
للكنايــة عــن معناهــا يف النحــو ،ففــي العربيــة عــدة ألفــاظ
يطلــق عليهــا الكنايــات ،وهــي( :كــم ،وكــذا ،وكأيــن ،وذيــت،
وكيــت)  ،ولهــذه الكنايــات اســتعامالت معينــة يف لغتنــا
العربيــة ،وســنقرص الــكالم عــى (كــم) فقــط؛ ألنَّهــا مــن
صميــم موضوعنــا:
أ -كـــــم:
هي كناية عن عدد مبهم وتكون للتقليل منه والوسط
والكثري ولها موضعان يف الكالم ،األول :أن تكون خربية نحو
قولــك :كــم رجــال جــاؤوك؟ والثــاين :أ ْن تكــون اســتفهامية
نحــو قولــك :كــم عبــدا ً ملكــت؟ ( )13وهــي مبنيــة يف كال
املوضعــن (.)14
ويف تركيــب (كــم) اختــاف ،فقــد ذهــب الكوفيــون
إىل أنَّها مركبة ،وأ َّما البرصيون فقد ذهبوا إىل أنَّها بســيطة
وضعــت للعــدد (.)15
يقول البرصيون( :إنّ ا قلنا إنّها مفردة؛ أل ّن األصل هو
اإلفراد ،وإنّ ا الرتكيب فرعَ ،و َم ْن متسك باألصل خرج عن
عهــدة املطالبــة بالدليــل ،ومــن عــدل عــن األصــل افتقــر إىل
228

دحلا يوغللا سردلاب هتلصو ةبكرملا تاودألا ضعب ليصأت يف يوحنلا فالخلا

إقامة الدليل بعدوله عن األصل.)16( )....
أ ّمــا الكوفيــون فقالــوا وهــم يتبعــون يف ذلــك رأي الفـ ّراء
(ت ( :)17( )207إنّ ــا قلنــا ذلــك؛ أل ّن األصــل يف (كــم) ،
(ما) زيدت عليها الكاف؛ أل ّن العرب قد تصل الحرف يف
أوله وآخره ،فام وصلته يف أوله نحو (هذا ،وهذاك)  ،وما
ب إِ َّمــا تُ ِريَ ِّنــي َمــا
وصلتــه يف آخــره نحــو قولــه تعــاىل ﴿ :قُــل َّر ِّ
يُو َع ـدُونَ﴾ ( ، )18فكذلــك هــا هنــا :زادوا الــكاف عــى (مــا)
فصارتــا جميعـاً كلمـ ًة واحــدةً ،وكان األصــل أ ْن يقــال يف (كــم
مالــك)( :كَـ َـا مالــك) إلَّ أنّــه ملـّـا كــرت يف كالمهــم وجــرت
عــى ألســنتهم ُح ِذفَـ ِ
ـت األلــف مــن آخرهــا وســكنت ميمهــا،
كأي
كــا فعلــوا يف (مل) فصــار (كــم مالــك)  ،واملعنــىِّ :
يشء مالك من األعداد ،والدليل عىل ذلك قولهم( :كأين
ِم ـ ْن رجــلٍ رأيــت)  ،أي :كــم مــن رجــل رأيــت ،ونظــر (كــم)
( ،لِـ َم) فــإ ّن األصــل يف (لِـ َم) ( ،مــا) زيــدت عليهــا الــام،
فصارتــا جميعـاً كلمـ ًة واحــدةً.)19( )...
وهــذا الــرأي الكــويف مل يؤيــده النحويــون كالزجــاج (ت
311هــ) ( ، )20وابــن عصفــور (ت 669هــ) ( ، )21وابــن هشــام
(ت 761هـ)  ،والســيوطي (ت911هـ) (.)22
وقــد أثبتــت الدراســات املحدثــة صحــة مــا ذهــب
إلي ـ ِه الف ـ ّراء ،ورفــض مــا ذهــب إلي ـ ِه البرصيــون؛ أل ّن حجتهــم
حجــة صناعيــة فلســفية ،ومــن تلــك الدرا ســات درا ســة
(برجشــرارس)  ،إذ توصــل مــن خــال مــا قــام بــه مــن موازنــة
بــن اللغتــن العربيــة والعربيــة ،إىل أ ّن أصــل (كــم) هــو
( ، )Kamaوأن أصــل (لِـ َم) هــو ( ، )La-maوأ ّن كــرة
االســتعامل أذهبــت األلــف مــن آخرهــا (.)23
وقــد ذكرنــا ســابقاً أ ّن ل ـ (كــم) موضعــن يف اللغــة –
االستفهام والخرب -وهي يف كال الحالتني تحتاج إىل متييز
يفرسهــا؛ ألنّهــا تجــري مجــرى العــدد فتأخــذ جميــع أحكامــه.
( - 2إِالّ):
إ ّن (إِالّ) بكــر الهمــزة وتشــديد الــام ،الغالــب عليهــا
يف العربيــة أ ْن تكــون أداة اســتثناء ( ، )24وقــد وردت يف
التنزيــل بهــذا املعنــى كــا يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َمــا كَا َن
صالَتُ ُه ْم ِعن َد الْبَيْ ِ
َس َجدُوا ْ
ت إِالَّ ُمكَاء َوت ْ
َ
َص ِديَةً﴾ ( ، )25و ﴿ :ف َ
()27
()26
َشبُــوا ْ ِم ْن ـ ُه إِالَّ قَلِي ـاً﴾ .
ـس﴾  ،و ﴿ :ف َ ِ
إَالَّ إِبْلِيـ َ
وقــد اختلــف البرص يــون والكوفيــون يف تركيبهــا،

أ ّمــا الكوفيــون فيذهبــون إىل أنّهــا مركبــة ،وهــم يتبعــون
يف ذلــك مذهــب الف ـ ّراء ،إذ قــال( :ونــرى أ ّن قــول العــرب
(إالّ) إنَّ ــا جمعــوا بــن إ ْن التــي تكــون جحــدا ً وض ُّمــوا إليهــا
(ال) فصــارا جميعـاً حرفـاً واحــدا ً وخرجــا مــن حــد الجحــد إذ
جمعتــا فصــارا حرفـاً واحــدا ً) ( .)29ويذهــب الفـ ّراء أيضـاً إىل
أنَّهــا مركبــة مــن (إنّ) التوكيديــة الناصبــة املش ـبُّهة بالفعــل،
و (ال) النافيــة ،بقولــه( :إالّ مركبــة مــن (إنّ) و (ال) العاطفــة
حذفــت النــون الثانيــة مــن (إنّ) وأدغمــت األوىل يف الم
(ال)  ،فــإذا انتصــب االســم بعدهــا فبــأ ّن وإذا أُتبــع مــا قبلهــا
يف اإلعــراب فبــا العاطفــة فــكان أصــل :قــام القــوم إالّ زيــدا ً:
قــام القــوم إ ّن زيــدا ً ال قــام ،أي :مل يقــم ف ـ (ال) لنفــي حكــم
ماقبــل (إالّ) ونقضــه نفي ـاً كان ذلــك الحكــم أو إثبات ـاً ،فهــو
كقولــك :كأ ّن زيــدا ً أس ـدٌ ،األصــل عنــد بعضهــم :أ ّن زيــدا ً
كأســد ،فقدمــوا الــكاف وركبوهــا مــع أنُّ) (.)30
ومل يســلم هــذا الــرأي مــن الرفــض فقــد رفضــه ابــن
يعيــش ونعتــه بالفســاد ،إذ قــال( :وهــو قــول فاســد أيض ـاً
ألنّــا نقــول :مــا أتــاين إلَّ زيــد ،فرتفــع زيــدا ً وليــس قبلــه مرفــوع
يعطــف عليــه ،ومل يجــز فيــه النصــب فيبطــل تأثــر الحرفــن
معـاً) ( .)31ورفضــه أيضـاً الــريض اإلســرابادي بقولــه( :وفيــا
قــال نظــر مــن وجــوه :أل ّن (ال) عــى املعنــى الــذي أوردنــاه
غــر عاطفــة ،ومــع التســليم ،فــإ ّن (ال) العاطفــة ال تــأيت إلَّ
بعــد اإلثبــات ،نحــو :جــاءين زيــد ال عمــر ٌو ،وأنــت تقــول :مــا
جــاءين القــوم إلَّ زيــد وأل ّن فيــا قــال عــزالً أل ّن مــر ًة ولِـ (ال)
أخــرى عــن ٌمقتَضييهــا وذلــك ألنّــه ينصــب بهــا مــرة ،ويُتبــع
مــا بعدهــا ملــا قبلهــا أخــرى ،وال يجتمــع الحكــان مع ـاً يف
موض ـعٍ وأل ّن املعطــوف عليــه قلي ـاً مــا يحــذف واملتعــدد
الــذي هــو املعطــوف عليــه عنــده مطــرد الحــذف نحــو مــا
قــام إِلَّ زيــد) (.)32
أ َّمــا القــرايف (ت 682هــ)  ،فقــد ذهــب إىل أ َّن (إلَّ )
غري مركبة فيوافق يف هذه الحالة مذهب البرصيني ،وقد
تكلــم عليهــا عندمــا فــرق بــن (إلَّ ) يف االســتثناء و (إلَّ ) يف

الرشط ،فريى أ َّن قوله تعاىلِ ﴿ :إالَّ تَ ْف َعلُو ُه﴾ ( ، )33إ َّن (إلَّ )
يف اآليــة الكرميــة مركبــة مــن حرفــن تقديــره( :إ ْن ال تفعلــوه)
والنــون والتنويــن يدغــان يف الــام ،ألنّهــا تدغــم يف حــروف
(يرملــون)  ،فلـ ّـا أُدغمــت بنيــت (إلَّ ) عــى صــورة حــرف
االســتثناء ( ، )34ثــم يقــول :وإلَّ التــي لالســتثناء حــرف واحــد
ال تركيــب فيهــا (.)35
والــدرس اللغــوي املقــارن يؤيــد مذهــب الرتكيــب ب ـ
(إالَّ) يقــول جرجــي زيــدان :إنَّهــا مدغمــة مــن أداتــن هــا
(إ ْن) و (ال) (.)36
وقــد ذهــب الدكتــور مصطفــى النحــاس إىل أنَّهــا مركبــة
بقولــه( :هــي مركبــة مــن (إن) و (ال) النافيتــن وهــا ميثــان
صــوت النفــي يف كثــر مــن اللغــات البرشيــة إذا أمعنــا النظــر
يف (إلَّ ) هــذه التــي خصصهــا النحــاة باالســتثناء وجدنــا
معناهــا ال يــكاد يخــرج عــن النفــي) (.)37
أ ّمــا (برجشــرارس) فــا يــرى فرقـاً بــن (إلَّ ) املركبــة مــن
(إن) الرشطية و (ال) النافية ،و (إلَّ ) االستثنائية ،فهي أيضاً
مركبــة مــن الــرط والنفــي ،فلــم يبــق فيهــا معنــى الــرط
فانتقلــت (إلَّ ) مــن معناهــا األصــي إىل معنــى االســتثناء،
فيقــول( :واالســتثناء أصلــه مــن تركيــب الجمــل فــإ َّن (إلَّ )
مركبــة مــن إ ْن الرشطيــة وال النافيــة فمثــل( :مــا جــاءين أحــدا ً
إلَّ زيــدا ً) أصلهــا( :إ ْن مل يكــن جــاءين زي ـ ٌد فــا جــاءين
أحــد) ...و (إلَّ ) يف مثــل( :مــا جــاءين أحــدا ً إلَّ زيــد) وإن
أمكــن اشــتقاق معناهــا مــن جملــة رشطيــة فلــم يبــق فيهــا يف
الحقيقــة يشء مــن معنــى الــرط ،وال يســتأنف بهــا جملــة
بل هي وما بعدها جزء من الجملة املستثنى منها فيقرب
معناهــا مــن معنــى النفــي ولذلــك ذكرناهــا هنــا .وهــي يف
غــر مثالنــا أبعــد بكثــر عــن الــرط منهــا فيــه ،مثــال ذلــك﴿ :
َشبُــوا ْ ِم ْنـ ُه إِالَّ قَلِي ـاً ِّم ْن ُه ـ ْم﴾ ( ، )38فــا ميكــن تقديــر ذلــك
ف َِ
كجملــة رشطيــة مثــل( :مئــة إلَّ واحــدا) أبعــد عــن الجملــة
الرشطيــة مــن الســابق .فانتقلــت (إلَّ ) مــن معناهــا األصــي
إىل هــذا املعنــى قياسـاً عــى (ماخــا) و (ماعــدا) ولذلــك
تعمــل إالَّ يف النصــب) (.)39
ونحــن نرجــح مذهــب الف ـ ّراء برتكيــب (إلَّ ) مــن (إ َّن)
املشــبه للفعل و (ال) النافية؛ ألنّنا عند اســتعاملنا ل ـ (إالّ)
نشــعر بوجــود النفــي فيهــا الــذي تعطيــه (ال) خاصــة إذا كان

كتاب المؤتمر ()1
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فمذ هــب البرص يــن فيهــا أنّهــا بســيطة ال تركيــب فيهــا
ويعدونها مبنزلة ( ِدف َْل)  ،وهذا مذهب الخليل قد أشار
إليه سيبويه ،بقوله( :وكان يقول :إِلَّ التي لالستثناء مبنزلة
ـى ،وكذلــك حتَّــى) (.)28
ِدفْـ َ
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الــكالم مســبوقاً بنفــي ،فعندمــا نقــول( :مــا جــاء القــوم إالَّ
زيــد)  ،فنكــون قــد نفينــا القيــام عــن القــوم وأثبتنــاه لزيــد ،أل َّن
نفــي النفــي يف العربيــة هــو إثبــات.
( -3الت):
وهــي مــن األدوات التــي تعطــي معنــى النفــي عنــد
دخولهــا عــى الجملــة األســمية ( ، )40وهــي مختصــة بنفــي
ن
الحــن والزمــان نحــو قولــه تعــاىل ﴿ :فَ َنــا َد ْوا َو َلتَ ِح ـ َ
َم َنـ ٍ
ـاص﴾ (.)41
لقــد تعــددت املذا هــب يف تأصيلهــا ،فأحد هــا
يذهــب إىل أنَّهــا مركبــة مــن (ال) النافيــة وزيــدت عليهــا
تــاء التأنيــث الســاكنة ،وجــيء بهــا لتأنيــث اللفظــة كــا يف
ـت وقــد حركــت لتحــايش التقــاء الســاكنني ،وهــو
ـت َو ُربَّـ ْ
ثَ َّـ ْ
مذهــب الجمهــور ( ، )42وأول مــن أشــار إىل هــذا الرتكيــب
الخليــل بقولــه( :ولــوال أ َّن (الت) كتبــت يف القــرآن بالتــاء
لــكان الوقــوف عليهــا بالهــاء؛ ألنَّهــا هــاء التانيــث أنثــت بهــا
(ال) وتزيــد العــرب يف (اآلن) و (حــن) تــاء فتقــول( :تــاالن)
و (تحــن) مثــل (الت حــن منــاص) وإنَّ ــا هــي (ال حــن
منــاص) ،قــال أبــو وجــزة الســعدي:
ٍ
عاطف
ني ما من
العاطفون تح َ
()44( )43
واملُطْعمو َن زما َن ال من مطعم
أ َّمــا الكســايئ (ت 189هــ)  ،فيقــف بالهــاء مؤيــدا ً الخليــل
بالرتكيــب يقــول الف ـ ّراء ...( :والكســايئ يقــف بالهــاء) (.)45
أ َّمــا الفـ ّراء فيخالــف الخليــل؛ أل َّن الوقــوف عنــده يف (الت)
بالتــاء فيقــول( :أقــف عــى (الت) بالتــاء) (.)46
ويوافق األخفش (ت215هـ) الخليل فيام ذهب إليه
بقولــه :إ َّن (الت حــن) مثــل (ال رجــل يف الــدار) ودخلــت
التــاء يف التأنيــث ،قــال الشــاعر:
تذكر حب ليىل الت حيناً
()47
وأضحى الشيب قد قطع القرينا
أ َّما املذهب الثاين يف (الت) فريى أنَّها (ال) النافية والتاء
زائــدة يف أول الحــن يف مصحــف (اإلمــام) ( ، )48يقــول أبــو
عبيــد( :مل نجــد يف كالم العــرب (الت)  ،وأ َّن التــاء متصلــة
ـب (وال تحــن منــاص) والوقــف عــى هــذا
ب ـ (حــن)  ،كُ ِتـ َ
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دحلا يوغللا سردلاب هتلصو ةبكرملا تاودألا ضعب ليصأت يف يوحنلا فالخلا

الحــرف (ال) واالبتــداء (وتحــن) واحتــج بقــول الشــاعر:
()49
العاطفون تحني ما من عاطف
ويوافق أبا ُعبيد يف مذهبه ابن طراوة (( )50ت 528هـ)
ومل يســلم مذهــب أيب عبيــد مــن ال ـ َّرد ،فــرى الطــري
(ت310هــ) قــد رد عليــه بقولــه( :وأ َّمــا زعمــه أنَّ ـ ُه رأى يف
املصحــف الــذي يقــال لــه اإلمــام ،التــاء متصلــة ب ـ (حــن)
فــإ َّن الــذي جــاءت بــه مصاحــف املســلمني يف أمصارهــا
هــو الحجــة عــى أهــل اإلســام والتــاء يف جميعهــا منفصلــة
عــن حــن) (.)51
َو َّر َد الزمخرشي عىل أيب عبيد وف َّن َد رأيه مســتندا ً إىل
قيــاس الخــط فقــال( :وأ ّمــا قــول أيب عبيــد :إ ّن التــاء داخلــة
عــى (حــن) فــا وجــه لــه ،واستشــهاده بــأ َّن التــاء ملتزمــة
ب ـ (حــن) يف اإلمــام المتثبــت بــه ،فكــم وقعــت أشــياء يف
املصحــف خارجــة عــن قيــاس الخــط) (.)52
أ َّمــا املذهــب األخــر فيذهــب إىل أنَّهــا كلمــة واحــدة
﴿ل يَلِتْ ُكــم ِّمـ ْن
فعــل مــاض مبعنــى نقــص يف قولــه تعــاىلَ :
أَ ْع َملِ ُك ـ ْم شَ ـيْئاً﴾ ( ، )53ويــرى ابــن أيب الربيــع (ت688هــ) ،
أ َّن أصــل (الت) هــو (ليــس)  ،ثــم أبدلــت (الســن) فيهــا
تــاء ،ثــم عــادت اليــاء إىل األلــف أل َّن أصــل (ليــس) هــو (ال
أيــس) ؛ ألنَّهــا فعــل واســتكرهوا أ ْن يقولــوا (ليــت) حتــى ال
تصــر للتمنــي (.)54
نــرى أ َّن االراء قــد تعــددت يف تأصيــل (الت)  ،ولكــن
الدراســات اللغويــة املقارنــة تبــن لنــا مــا هــي (الت) و ِم َّمــن
اشــتقت؟.
يقــول برجشــرارس :فــات مقصــورة عــى نفــي وجــود
الحــن نحــو( :الت حــن منــاص) ويقابــل هــذه العبــارة يف
العربية عبارة ( )heas efhammikne loetمعناها :إ َّن
(الت حني جمع املال) و (الت) يقابلها هنا ( )loاملطابقة
ل ـ (ال) بــدون التــاء) (.)55
أ َّمــا جرجــي ز يــدان فيقــول( :وقــد تركبــت (أيــت)
الرسيانيــة مــع (ال) النافيــة فكونــت (ليــت) لنفــي الكــون
املطلــق مثــل (ليــس)  ،وهــي تذكرنــا بالحــرف املشــبه بــه
(ليــس) أعنــي بــه (الت) (.)56
ويــرى الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ أ ّن (الت) مركبــة
مــن (ال) واســم معنــاه الوجــود بقولــه( :وقــد علــل النحويــون

(التــاء) يف هــذه األداة فقــال جامعــة :إنَّهــا للتأنيــث ،وقــال
آخــرون :إنَّهــا للمبالغــة ،وفاتهــم أنّهــا مركبــة ومل يفطنــوا إىل
وربــا كانــت (ال
تركيبهــا ،وهــي ال تختلــف عــن (ليــس) ّ ،
أيــت) فصــارت يف العربيــة (ال أيــت)  ،ثــم اســتفادت مــن
النحــت فصــارت (الت) (.)57
أ َّما الدكتور مهدي املخزومي فيذهب إىل أ ّن (الت)
يف العربيــة تقابــل ( )laitاآلراميــة والتــي معناهــا الوجــود
فيقول( :وأكرب الظن أ ّن (الت) هذه تعريب ( )laitاآلرامية
التــي هــي مركبــة مــن (ال) واســم معنــاه الوجــود وأ ّن معنــى
( )laitال يوجد .فليت اآلرامية مثل (ليس)  ،وقد انتقلت
إىل العربية بســبب من االتصال الذي كان يبدو قامئاً بني
العــرب وغريهــم مــن األقــوام الســامية ،كالعربيــن واآلراميــن
وغريهــم ،ولكـ ّن العربيــة مل تألــف مثــل هــذا الصــوت املنغــم
( ، )alفاملــت إىل التخلــص منــه بصريورتــه ألف ـاً عربيــة،
فصــارت (الت) (.)58
إذا ً نســتطيع القــول إ َّن (الت) مركبــة مــن (ال) النافيــة
وفعــل الكينونــة الــدال عــى الوجــود ،فهــي يف األصــل كــا
ذكــر الدكتــور إبراهيــم (ال أيــت) والــذي يقابــل (ال أيــس) يف
العربيــة ،ثــم اســتفادت مــن النحــت وأصبحــت (الت) التــي
تشــبه (ليــس).
( - 4لـــن):
حــرف ينصــب الفعــل املضــارع وينفيــه ويخلصــه
ـر َحتَّــى
لالســتقبال ( ، )59كــا يف قولــه ﴿ :لَــن ت َ َنالُــوا ْ الْـ ِ َّ
ت ُن ِف ُقــوا ْ ِمـ َّـا ت ُِحبُّــونَ﴾ ( .)60وال تفيــد (لــن) تأبيــد النفــي وال
توكيــده ،كــا ذهــب إليــه الزمخــري ( ، )61وذهــب عبــد
ب،
الواحد الزملكاين (ت 651هـ) إىل أ َّن (لن) لنفي ما ق ُر َ
وال ميتد النفي فيها ( ، )62ويذهب ابن عصفور (ت669هـ)
إىل أ َّن (لن) تأيت للدعاء ( )63ويستدل عليه بقول الشاعر:

أ َّمــا ســيبويه فــا يوافــق شــيخه ويرفــض مــا ذهــب إليــه
فيقــول( :وأ ّمــا غــره فزعــم أنّــه ليــس يف (لــن) زيــادة وليســت
مــن كلمتــن ولك ّنهــا مبنزلــة يشء عــى حرفــن ليســت فيــه
زيــادة ،وأنّهــا يف حــروف النصــب مبنزلــة (لَ ـ ْم) يف حــروف
الجزم ،يف أنَّه ليس واحد من الحرفني زائدا ً ولو كانت عىل
ِب؛ أل َّن هــذا
مــا يقــول الخليــل لَـ َـا قلــت :أ ّمــا زيــدا ً فَلَـ ْن ْ
أض َ
اســم والفعــل صلــة فكأنَّــه قــال :أ َّمــا زيــدا ً فــا الــرب لــه) (.)66
ويــرى الكســايئ أنَّهــا مركبــة مــن (ال) و (أن) حذفــت
همــزة (أن) تخفيف ـاً ،ثــم حذفــت األلــف اللتقــاء الســاكنني
(.)67
أ َّمــا الف ـ ّراء فلــه يف (لــن) رأي يخالــف مــا عــداه مــن
النحويــن ،إذ يــرى أنّهــا (ال)  ،أُبدلــت ألفهــا نون ـاً ( .)68وقــد
رده املرادي (ت 749هـ) بقوله( :وهو ضعيف؛ ألنّه دعوى
ال دليــل عليهــا ،وأل َّن (ال) مل توجــد ناصبــة يف موضــع) (.)69
ويتفق األخفش (ت 215هـ) مع الخليل برتكيب (لن)
فيقــول( :قــال بعضهــم :إنَّ ــا هــي (أن) جعلــت معهــا (ال)
فلم كرثت يف الكالم
كأنَّه يريد( :ال أ ْن يخالف الله وعده) ّ
()70
حذفت ،وهذا ٌ
قول ،وكذلك جميع (لن) يف القرآن) .
أ َّمــا أبــو عثــان ا ملــازين (ت 248هــ)  ،فإنَّــه يؤ يــد
مذهــب الخليــل برتكيــب (لــن) ويــرد عــى ســيبويه ،فيقــول:
(إ َّن ذلــك ال يلــزم الخليــل ،ألجــل أ َّن الحــروف تتغــر أحكامهــا
ومعانيهــا بالرتكيــب أآل تــرى أ َّن لــو معنــاه امتنــاع الــيء
ـب
المتنــاع غــره ،كقولــك( :لــو جئتنــي أعطيــك)  ،فــإذا ُركِّـ َ
مــع (ال) صــار معنــاه امتنــاع الــيء لوجــود غــره كقولــك:
(لــوال زيــد لــكان كــذا وكــذا) ووقــع بعــده املبتــدأ فقــد تغــر
الحكــم واملعنــى ،فكذلــك يجــوز أ ْن يكــون أصــل لَـ ْن( :ال أن)
 ،ثــم إ َّن الحكــم تغــر برتكيــب (ال) معــه فجــاز أَ ْن تقــول( :أ ّمــا
زيــدا ً فلــن أرضب)  ،فتقــدم مــا انتصــب بالفعــل الواقــع بعــد
(لــن) عليــه) (.)71
ويؤيد الرماين الخليل فيام ذهب إليه فيقول( :ومنها
(لن)...فأ ّمــا الخليــل فذهــب إىل أ َّن أصلهــا (ال أن)  ،إلَّ
أ َّن الهمــزة حذفــت تخفيفـاً فالتقــى األلــف والنــون فحذفــت
اللتقــاء الســاكنني ،فبقــي (لــن) وال ينتصــب فعـ ٌـل عنــد
الخليــل إلَّ بــأ َّن مضمــرة أو مظهــرة ،وألزمــه ســيبويه ألَّ يُجيــز:
زيدا ً لن أرضب؛ ألن زيدا ً يف صلة (أن) ألنَّه مفعول رضب،

كتاب المؤتمر ()1
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لَ ْن تزالوا كذل ُك ْم ثم ال ِزلـ
()64
ت لكم خالدا ً ُخلُود الجبال
وهناك اختالف بني النحويني يف تركيب (لن) وبساطتها،
فمذهــب الخليــل فيهــا أنَّهــا مركبــة ،فيقــول ..( :وأ َّمــا (لــن)
فهــي (ال أن) وصلــت لكرثتهــا يف الــكالم أآل تــرى أنّهــا تشــبه
يف املعنــى (ال)  ،ولكنهــا أوكــد) (.)65
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وال يلزم الخليل هذا؛ أل َّن الحروف إذا ركبت انتقل حكمها
يف غالــب األمــر نحــو هــل ،ولــو ،ومل إذا ركــن :فقيــل :هــاَّ ،
ولومــا ،ولــوال ،وملـّـا ،أآل تــرى أ َّن معــاين هــذه الحــروف قــد
انتقلــت عــن الحكــم األول وكذلــك( ،أن) ملـّـا ُركِّبــت انتقــل
حكمهــا) (.)72
ويلتــزم ابــن جنــي مذهــب الرتكيــب ب ـ (لــن) مــن (ال)
و (أن) وهــو التــزام ذو أهميــة ينطلــق إليــه مــن دليــل نلمســه
مــن خــال قولــه ...( :ونظــر هــذا الــكالم يف انَّــه قــد خلــط
بعضــه ببعــض وصــار فيــه كأنــه حــرف واحــد مذهــب الخليــل
يف (لــن) وذلــك أ َّن أصلهــا عنــده (ال أن) وكــر اســتعاملها
فحذ فــت الهمــزة فالتقــت ألــف (ال) ونــون (أن) وهــا
ساكنتان ،فحذفت األلف من (ال) لسكونها وسكون النون
فصــارت (لــن) فخلطــت الــام بالنــون وصــار لهــا باالمتــزاج
والرتكيــب حكــم آخــر يدلــك عــى ذلــك قــول العــرب :زيــدا ً
ِب ،فلو كان حكم (أن) املحذوفة بقي بعد حذفها
لَ ْن ْ
أض َ
وتركيــب النــون مــع (الم) (ال) قبلهــا كــا كان قبــل الحــذف
والرتكيب ل ََم جاز لزيد أ ْن يتقدم عىل (لَ ْن) ألنّه كان يكون
يف التقديــر مــن صلــة أن املحذوفــة الهمــزة ولــو كان مــن
صلتهــا لَـ َـا جــاز تقدميــه عــى وجــه ،فهــذا يدلــك عــى أن
الشــيئني إذا خلطــا حــدث لهــا حكــم ومعنــى مل يكــن لهــا
قبــل أن ميتزجــا) (.)73
ويذهــب ابــن يعيــش (ت 643هــ) إىل تركيبهــا بقولــه:
(واعلــم أنَّهــم اختلفــوا يف لفظــة (لــن) فذهــب الخليــل
إىل أنهــا مركبــة مــن (ال) النافيــة ،و (أن) الناصبــة للفعــل
املستقبل ،كام أ َّن (أن) كذلك واملنفي بها مستقبل كام
أ َّن املنصوب ب ـ (أن) مستقبل ،فاجتمع يف (لن) ما افرتق
فيهــا فقــى بأنَّهــا مركبــة منهــا) (.)74
أ َّمــا املالقــي فريجــح بســاطتها وهــو كــا نعــرف مذهــب
ســيبويه ،فيقــول( :والصحيــح مــن هــذه املذاهــب مذهــب
ســيبويه ومــن تبعــه؛ أل َّن الرتكيــب فــرع مــن البســاطة ،وأنّهــا
لــو كانــت مركبــة مــن (ال) و (أن) لكانــت (ال) داخلــة عــى
مصــدر ثــم إ َّن املصــدر بعــد (ال) يعــرب مبتــدأ ويــراد لــه خــر
مثــل( :لــن يقــوم زيــد) (ال قيــام زيــد) ومل يســمع هنــا) (.)75
ويرفــض الرتكيــب أيضـاً كل مــن املــرادي ،وابــن هشــام
ويســتدالن عــى ذلــك بجــواز تقديــم معمولهــا نحــو؛ (زيــدا ً
232

دحلا يوغللا سردلاب هتلصو ةبكرملا تاودألا ضعب ليصأت يف يوحنلا فالخلا

لــن أرضب) (.)76
وقــد رجحــت الدراســات املحدثــة تركيــب (لــن) مــن
(ال) و (أَنْ)  ،فينص جرجي زيدان عىل تركيبها بقوله( :ولن
منحوتــه مــن (ال) النافيــة و (أن) املصدريــة فقصــدوا يف
بادئ أمرها نفي املصدر الذي يلمح فيه معنى االستقبال
ثــم أطلقــت لنفــي االســتقبال) (.)77
أ ّما الدكتور مهدي املخزومي ،فريجح مذهب الخليل
بالرتكيــب فيقــول( :وهــي مركبــة ال مفــردة وأصلهــا (ال أن) ،
وهو رأي الخليل) ( )78ونراه أيضاً يفند ما ذهب إليه سيبويه
بقولــه( :والــذي أوقــع ســيبويه يف مثــل مــا وقــع فيــه أنّــه مل
يفهــم وجهــة نظــر الخليــل يف ذلــك ومل يــدرك أ َّن الخليــل
مل يفتــه مثــل مــا ظــن أنَّــه اســتدركه عليــه ،فــإ ّن الخليــل كان
يــرى أ ّن الكلمتــن (إذا ركبتــا ولــكل منهــا معنــى وحكــم صــار
لهام بالرتكيب حكم جديد) فلم يعد (ألن) املركبة مع (ال)
حكمهــا األول ،وصــار لهــا بعــد الرتكيــب اســتعامل جديــد،
ولذلــك مل يعــد العــراض ســيبويه مــكان) (.)79
ونحــن منيــل إىل مذهــب الخليــل برتكيــب (لــن) مــن
(ال) و (أن) ونســتدل عــى ذلــك مــن خــال مــا تعمــل بــه
عنــد دخولهــا عــى الفعــل املضــارع إذ تحــدث فيــه شــيئني،
األول :نفيــه وتخلصــه لالســتقبال ،والثــاين :نصبــه ،فالنفــي
يكــون ب ـ (ال)  ،والنصــب ب ـ (أن).
( - 5مل):
إ َّن (مل) يف العربيــة حــرف جــزم ينفــي الفعــل املضــارع
ويقلبــه ماضيـاً ( ، )80نحــو قولــه تعــاىل﴿ :لَـ ْم يَلِـ ْد َولَـ ْم يُولَـدْ﴾
(.)81
واختلفــت اآلراء يف تأصيلهــا ،فمذهــب الخليــل أنَّهــا
(الم) ضمــت إليهــا (مــا) فيقــول( :مل خفيفــة مــن حــروف
الجحــد بنيــت كذلــك ،ومل الــام مفصولــة عــن امليــم ،إنَّ ــا
هي الم ضمت إىل (ما) ثم حذفت األلف كام قالوا ،ونحو
ذلك غري أنَّها ل ََّم كانت كثرية الجري عىل اللسان أسكنت
امليــم وقــد تســكن (مل) يف لغــة رديئــة) (.)82
ويذ هــب ســيبويه إىل أنَّهــا ِمـ َّـا جــاء عــى حرفــن
فيقول( :فهذا ما جاء من األفعال واألسامء عىل حرفني...
()83
و (هل) هي لالستفها ْم و (مل) وهي نفي لقوله فَ َع َل)
 ،وأ َّمــا الفـ َّراء فيذهــب إىل أ َّن أصــل (مل) هــو (ال) فأبدلــت

األلــف ميـاً (.)84
أ َّمــا الزركــي (ت 794هــ) فقــد ذهــب إىل تركيبهــا مــن
(ال) النافيــة ،و (مــا) النافيــة فيقــول( :ومل كأنَّــه مأخــوذ مــن
(ال) و (مــا) ؛ أل َّن (مل) نفــي لالســتقبال لفظ ـاً فأخــذ الــام
مــن (ال) التــي هــي لنفــي األمــر يف املســتقبل وامليــم مــن
(مــا) التــي هــي لنفــي األمــر باملــايض وجمــع بينهــا إشــارة
إىل أ َّن يف (مل) املســتقبل واملــايض وقــدم الــام عــى
امليــم إشــارة إىل أن (ال) هــو أصــل النفــي ولهــذا ينفــي يف
أثنــاء الــكالم فيقــال( :مل يفعــل زيــد وال عمــرو) و (لــن أرضب
زيــدا ً وال عمــرا ً)) (.)85
وأشــارت الدراســات املقارنــة إىل مذهــب الرتكيــب
فيقول برجشرتارس( :و ِم َّم يشتق من (ال) :الت :وهي نادرة
ال تــكاد توجــد إلَّ يف القــرآن الكريــم وبعــض الشــعر العتيــق
ومن ذلك( :مل) ُر ّبا كانت مركبة من (ال) و (ما) الزائدة،
فحذفــت الفتحــة املمــدودة اإلنتهائيــة يف بعــض أحــوال
الرتكيــب اللفظــي يف الجملــة كــا حذفــت الفتحــة ()la
االنتهائيــة يف بعــض اللغــات الســامية ثــم قــرت الحركــة
للســاكن بعدهــا) (.)86
ـب جرجــي زيــدان ،فيقــول( :و ُر َّبــا كان
ويؤيــد الرتكيـ َ
األصــل يف (مل) كذلــك (ال أم) لكنهــا قــد تنــوع معناهــا
بحيــث ال يعلــل عليهــا قطعي ـاً ،ويقــال باإلجــال أ َّن جميــع
األدوات التي تفيد النفي عىل أنواعه تكون إ َّما تنوعاً لألداة
األصليــة (ال) أو مركبــة منهــا) (.)87
ومياثلــه بالــرأي الدكتــور مهــدي املخزومــي ،إذ يــرى أ َّن
تركيــب (مل) هــو أصالــة للنفــي فيقــول( :ويبــدو أ َّن (مل) و
(مل َّا) أداتان مركبتان ال مفردتان وبناؤهام يشعر بالرتكيب،
أل َّن الذي يدل عىل النفي أصالة هو( :ال) و (ما) و ِمن (ال)
اشــتقت العربيــة أدوات نفــي مركبــة بطريقــة النحــت فداللــة
(مل) و (لَـ َّـا) عــى النفــي مل تكــن مســتفادة منهــا أصالــة
ولكنها ِم ْن (ال) املدلول عىل وجودها فيها الالم التي يبدأ
بهــا كل منهــا) (.)88
وتســتعمل (مل) يف العربيــة لجــزم الفعــل املضــارع
()89
ونفيــه ،وهــذا مــا ذهــب إليــه أغلــب النحويــن كالخليــل
 ،وســيبويه (.)90
أ َّمــا الزجــاج فيذهــب إىل أنَّهــا حــرف جــزم ونفــي وأنهــا

جزمت؛ ألنَّها جعلت يف فعل املســتقبل معنى املايض
يف قوله تعاىل ﴿ :فَ ِإن لَّ ْم تَ ْف َعلُوا ْ﴾ ( ، )91وإ َّن سبب جزمها
لِـ َـا بعدهــا؛ ألنَّهــا ومــا بعدهــا خــارج عــن تأويــل االســم (.)92
رد ( ، )93وابــن الــراج ( ، )94وابــن خالويــه
وذهــب امل ـ ِّ
()97
( ، )95وال ُّرمــاين ( ، )96وابــن فــارس  ،إىل أنَّهــا حــرف نفــي
وجــزم الفعــل املضــارع وقلبــه ماضي ـاً.
أ َّمــا أبــو البقــاء العكــري (ت 616هــ) فــرى أ َّن (مل)
عامل شديد االتصال بالفعل املضارع الذي بعدها ويبني
لنــا ذلــك مــن خــال تفســر وإعــراب قولــه تعــاىل ﴿ :فَـ ِإن لَّـ ْم
ت َ ْف َعلُــوا ْ﴾ ،إذ يــرى أ َّن الجــزم قــد حصــل ب ـ (مل) وليــس (إنْ) ؛
ألنَّــه يــرى أ َّن (مل) عامــل شــديد االتصــال مبعمولــه ومل يقــع
إالَّ املســتقبل يف اللفــظ (.)98
( - 6ليس):
إ َّن املشــهور ل ـ (ليــس) يف العربيــة أنّهــا تعطــي معنــى
النفــي عنــد دخولهــا عــى الجملــة االســمية ( ، )99نحــو قولــه
ـرِقِ
ـر أَن ت ُ َولُّــوا ْ ُو ُجو َه ُك ـ ْم ِق َبـ َـل ا لْ َمـ ْ
ـس ا لْـ ِ َّ
تعــاىل ﴿ :لَّ ْيـ َ
ـى ْالَ ْع َمــى
ـس َعـ َ
َوالْ َم ْغ ـر ِ
ِب﴾ ( ، )100وقولــه تعــاىل ﴿ :لَيْـ َ
()101
.
َح ـ َر ٌج﴾
وقــد اختلــف النحويــون يف أصلهــا ،فبعضهــم قــال
إنَّهــا مركبــة مــن (ال) النافيــة و (أيــس)  ،وهــو فعــل كينونــة
يف العربيــة القدميــة الــذي مــا يــزال لــه نظائــر يف اللغــات
الســامية ( ، )102وهــو الفعــل الــدال عــى الوجــود ( ، )103ثــم
انقــرض ومل يعــد لــه يف العربيــة داللــة الفعــل ،ومل يعــد لــه
وجــود إالَّ مركب ـاً مــع (ال) يف االداة (ليــس) ( ، )104وأول مــن
أشــار إىل تركيبهــا هــذا هــو الخليــل ،فقــال(( :ليــس) كلمــة
جحــود معناهــا( :ال أيــس) فطرحــت الهمــزة وأُلزقــت الــام
باليــاء ودليلــه قــول العــرب ائتنــي بــه مــن حيث (أيس) وليس
مــن حيــث هــو وليــس هــو) ( ، )105ويوافقــه مــن الكوفيــن
الف ـ َّراء فيقــول( :أصــل (ليــس)( :ال أيــس)  ،ودليــل ذلــك
قــول العــرب ائتنــي بــه مــن حيــث أيــس وليــس ،وجــيء بــه مــن
رد
أيــس وليــس أي مــن حيــث هــو وليــس هــو) ( ، )106أ َّمــا املـ ِّ
فيذهب إىل أنَّها فعل فيقول( :أ َّما الدليل عىل أنَّها فعل
فوقــوع الضمــر الــذي اليكــون إالَّ يف األفعــال نحــو :لســت
ـت أمــة
ن ،وليسـ ْ
منطلقــا ،ولســت ،ولســتام ،ولســتم ،ولسـ َّ
اللــه ذاهبــة كقولــك :رضبــوا ،ورضبــا ،ورضبــت ،فهــذا وجــه
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ترصفهــا) ( ، )107وإىل ذلــك ذهــب ابــن الــراج فيقــول:
(فأ َّمــا ليــس فالدليــل عــى أنَّهــا فعــل وإن كانــت ال تتــرف
تــرف الفعــل – قولــك لســت كــا تقــول رضبــت ولســتام
كرضبتام) ( ، )108وقال يف موضع آخر( :هي فعل ،وأصلها
“صي ـدَ” البعــر وأُلزمــت اإلســكان إذ كانــت غــر
ليــس مثــل َ
مترصفــة) ( .)109وذكــر املــرادي (ت 749هــ) أ َّن ابــن الــراج
ذهــب إىل أَنَّهــا حــرف مبنزلــة (مــا)  ،وهــو مــا ذهــب إليــه
أبــو عــي النحــوي وابــن شــقري (ت317هــ) ( ، )110ويــرد زعــم
املــرادي ،مــا أوردنــا مــن نصــوص ابــن الــراج ســابقاً.
أ َّمــا ابــن ســيده (ت 458هــ) فيذهــب إىل أنَّهــا فعــل
مـ ٍ
ـس) بكــر اليــاء ،ثــم ســكنت لتحــايش
ـاض وأصلهــا (لَ ِيـ َ
ثقلهــا عــى اللســان ومل تقلــب ألف ـاً ألنَّهــا ال تتــرف مــن
حيــث اســتعملت بلفــظ املــايض للحــال.
مــن الدراســات املقارنــة التــي أيــدت مذهــب الخليــل
يف تركيب (ليس) من (ال) النافية و (أيس) فعل الوجود،
مــا قــام بــه الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ مــن مقارنــة بــن
اللغتــن العربيــة ونظرياتهــا مــن اللغــات الســامية ،فقــال:
(فقولهــم (أيــس) الداللــة عــى الوجــود يقابلــه يف العربيــة
مــادة (يشء) وهــي مقلــوب لكلمــة (أيــش) الســامية والتــي
وجــدت يف العربيــة مؤديــة هــذا املعنــى التــي تحجــرت يف
العربيــة يف جمــل معــدودة مقيــدات يف معجــات اللغــة
يف قولهــم (أيــس) فــكأن (أيــس) (ال أيــس) أي أنَّهــا مــن (ال
ـوي عليهــا الرتكيــب عــى
أيــش) ومعناهــا (ال يشء) ثــم قـ َ
()111
طريقــة النحــت فصــارت (ليــس)) .
ومــن الدراســات املحدثــة أيض ـاً التــي أيــدت تركيــب
(ليــس)  ،ماذكــره جرجــي زيــدان ،إذ قــال :ويف العربيــة
(أيــس) وال توجــد إالّ مركبــة مــع (ال) يف (ليــس) ومعناهــا
نفــي الوجــود (.)112
أ َّما الدكتور مهدي املخزومي فيقول( :ليس) منحوتة
من (ال وأيس) فهي دالة عىل نفي الوجود ،وقد نزلت يف
االســتعامل منزلــة الكلمــة الواحــدة واســتعملت اســتعامل
األدوات فانتهــت إىل أنَّهــا ال تــدل إالَّ عــى مــا تــدل عليــه
(ال) يف النفي وإن احتفظت بخصائص الفعل األوىل ،من
اتصــال بتــاء التأنيــث الســاكنة وضامئــر الرفــع (.)113
ويؤيــد الدكتــور محمــد حســن آل ياســن مــا ذهــب
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إليــه الف ـ َّراء بقولــه( :والحـ ُّـق أ َّن الف ـ َّراء أصــاب كثــرا ً يف
مذهبــه ذلــك أنَّهــا – أي ليــس – ســامية قدميــة ويقابلهــا
يف العربيــة (يــش) و (أويــش) أي يوجــد وال يوجــد ،وهــو
()114
املعنــى املقصــود مــن قــول العــرب الــذي نقلــه الفـ َّراء)
 ،وهــذا يعنــي أنَّهــا عربيــة أصيلــة؛ أل َّن هــذه اللغــات جميعـاً
ترجــع إىل العربيــة األُم.
ونحــن نتفــق مــع الذيــن ذهبــوا إىل تركيــب (ليــس) مــن
(ال) النافية و (أيس) وهو فعل الوجود ،ألنَّنا نعرف أ َّن (ال)
يف العربيــة قــد اختصــت بالنفــي ،وأيــس هــو فعــل الوجــود،
فعنــد قولنــا( :ال أيــس)  ،نكــون قــد نفينــا مــا هــو موجــود
وكذلــك فــإ َّن تركيبهــا هــذا قــد اكســبها حك ـاً جديــدا ً ،إذ
اختصــت بالدخــول عــى الجملــة االســمية فتنفيهــا وتؤثــر
بهــا مــن الناحيــة اإلعرابيــة ،إذ ترفــع األول اسـاً لهــا وتنصــب
الثــاين خــرا ً لهــا ،وتحــول الجملــة مــن اإلثبــات إىل النفــي.
وقــد اختلــف يف الــذي تنفيــه (ليــس) فقــد ذهــب
أكــر النحويــن إىل أنَّهــا مخصوصــة بنفــي الحــال ( ، )115أ َّمــا
ابــن مالــك فــرى أنَّهــا تنفــي الحــال واملــايض واملســتقبل
(ليس َخل ََق الله
واستدل عىل ذلك ما حيك عن سيبويه:
َ
مثلــه) ( ، )116ومــن نفيهــا املســتقبل اســتدل بقــول حســان:
فام مثله فيهم وما كان مثله
وليس يكون الدهر ما دام يذبل

()117

ومل يكــن اســتعاملها يف العربيــة مقصــورا ً عــى أنَّهــا مــن
أخــوات (كان) ترفــع األول وتنصــب الثــاين ،بــل قــد ذكــر
النحويــون أنَّهــا قــد تكــون أداة اســتثناء نحــو :قــام القــوم ليــس
زيدا ً ،وقالوا أيضاً :إنّها قد تعمل ويبطل عملها إذا انتقض
نفيهــا ب ـ (إالّ) نحــو (ليــس الطيــب إالّ املســك) (.)118
( -7لكنّ):
()119
 ،كــا يف قولــه
معنــى (لك ـ ّن) هــو االســتدراك
تعــاىلَ ﴿ :ولَ ـ ْو أَ َراكَ ُه ـ ْم كَ ِثــرا ً لَّف ِ
ف األَ ْم ـ ِر
َش ـلْتُ ْم َولَتَ َنا َز ْعتُ ـ ْم ِ
َولَـ ِك َّن اللّ َه َسلَّ َم﴾ ( ، )120وقد زاد ابن عصفور ل ـ (لكن) معنى
واحــدا ً هــو التوكيــد ،فقــال :أ َّن وإ َّن ولك ـ َّن معناهــا التوكيــد
( .)121وهــي مشــبه بالفعــل ينصــب االســم ويرفــع الخــر.
ويف تركيبهــا خــاف بــن البرصيــن والكوفيــن ،فقــد
ذهــب البرصيــون إىل أنَّهــا بســيطة ،وأ َّمــا الكوفيــون فذهبــوا

ويؤيــد ابــن فــارس ،مــا ذهــب إليــه الكوفيــون برتكيــب
(لك ـ َّن) فيقــول( :و ِمـ َّـا يــدل عــى أ َّن النــون يف لك ـ َّن مبنزلــة
(أن) الخفيفة أو الثقيلة ،أنَّك إذا أثقلت النون نصبت وإذا
خففت رفعت بها) ( ، )127ويقول أيضاً :هي كلمة استدراك
تتضمن ثالثة معانٍ منها ،ال وهي نفي ،وبعدها مخاطبة ،و
(النــون) بعــد الــكاف مبنزلــة (أن) الخفيفــة أو الثقيلــة ،إالَّ أ َّن
الهمزة حذفت منها استثقاالً الجتامع ثالثة معانٍ يف كلمة
واحــدة و (ال) تنفــي خــرا ً متقدمـاً و (أنَّ) تثبــت خــرا ً متأخــرا ً
ولذلــك ال تــكاد تجــيء إالَّ بعــد نفــي وجحــد ،مثــل قولــه﴿ :
ـت َولَ ـ ِك َّن اللّـ َه َر َمــى﴾ (.)129( )128
ـت إِ ْذ َر َميْـ َ
َو َمــا َر َميْـ َ
وذهــب الســهييل (ت581هــ) إىل أنَّهــا مركبــة مــن (ال)
و (كاف) التشبيه و (أَنَّ) عىل أصلها ،ولذلك وقعت بني
كالمــن مــن نفــي وإثبــات لغــره (.)130
أ َّما أبو البقاء العكربي فريفض ما ذهب إليه الكوفيون
ويعدها مفردة ،فيقول( :وهذا ضعيف جدا ً؛ أل َّن الرتكيب
خــاف األصــل ثــم هــو يف الحــروف أبعــد ثــم إ َّن فيــه أمــران
آخــران يزيدانــه بعــدا ً ،وهــو زيــادة الــكاف يف وســط الكلمــة
وحذف الهمزة يف مثل هذا يحتاج إىل دليل قطعي) (.)131
ويؤيد ابن يعيش مذهب الكوفيني ،فيقول( :وذهب
الكوفيــون إىل أنَّهــا مركبــة وأصلهــا (أنَّ) زيــدت عليهــا (ال)
و (الــكاف)  ،وهــو قــول حســن لنــدرة البنــاء وعــدم النظــر،
ويؤيــد دخــول الــام يف خربهــا كــا تدخــل يف خــر إ َّن عــى
مذهبهــم ومنــه :ولك َّننــي مــن ُحبِّهــا لعميـدُ ،واملذهب األول
لضعــف تركيــب ثالثــة أشــياء وجعلهــا حرفـاً واحــدا ً) (.)132

ويف الدراســات الحديثــة نجــد أ َّن (جرجــي زيــدان)
يأخــذ مبذهــب الرتكيــب ،مــن خــال مــا قــام بــه مــن مقارنــة
بني العربية والســامية القدمية فيقول( :كاف التشــبيه هي
بقية أصلٍ يقابل (أكن) فقد من العربانية ومل يزل محفوظاً
بهــا مركب ـاً مــع (ال) النافيــة أعنــى بــه (لكــن)) ( )133ثــم يقــول:
(إنَّهــا مركبــة مــن (ال) النافيــة و (لكــن) مبعنــى (كــذا)) (، )134
ويؤيــد معنــى (لكــن) هــو (كــذا) بقولــه( :والــكاف يظهــر مــن
املقابلة أ َّن األصل يف مؤداها التشبيه ،بدليل كونها هكذا
يف بقيــة اللغــات الرشقيــة ،أ َّمــا أصلهــا فيظهــر أنَّــه فقــد مــن
العربيــة وحفــظ يف أخواتهــا فهــي يف العربانيــة بقيــة (كــن)
مفادهــا (كــذا) ورمبــا يقصــدون بقولهــم (زيــد كاألســد) زيــد
كــذا أســد و (كــن) هــذه منحوتــة مــن (أكــن) يف العربانيــة
مبعنــى (حقيقــة)) (.)135
ويؤيد الدكتور السيد يعقوب بكر الرتكيب يف (لك َّن)
مــن خــال الــدرس املقــارن فيقــول :و (لك ـ َّن) هــذه تقابــل
(( )Lakanالكــن) (بنطــق الــكاف رخــوة كالخــاء وإحالــة
حركتهــا يف العربيــة) وهــذه األداة العربيــة تعنــي عــادة و
(لذلــك) كمثيلتهــا (ل ك ن) يف الفينيقيــة (.)136
أ َّما الدكتور إبراهيم السامرايئ فريى أ َّن اختالف علامء
العربيــة قدمي ـاً يف أصــل (لك ـ َّن) يرجــع إىل أنهــم مل ينظــروا
يف اللغات السامية ،ومل يستكملوا أدوات البحث اللغوي
(ولعل السبب يف اختالف رأيهم يف هذه املواد
َّ
فيقول:
يرجــع إىل أنَّهــم مل يســتكملوا أدوات البحــث اللغــوي يف
اللغــة العربيــة وذلــك يقتضيهــم النظــر يف اللغــات الســامية
األخــرى ليســتطيعوا أ ْن يقطعــوا بــرأي علمــي أصيــل ،ذلــك
أن النظــر يف العربيــة يهــدي الباحــث إىل القــول برتكيــب
هــذه املــادة مــن (ال) و (لك ـ َّن) التــي تعنــي يف العربيــة
(هكــذا)) (.)137
ويؤيــد الدكتــور الســامرايئ مذهــب الكوفيــن برتكيــب
(لك ـ َّن)  ،بقولــه( :وقــول بعــض الكوفيــن برتكيبهــا مــن (ال)
واألحــرف الزائــدة األخــرى أقــرب إىل الصــواب وأهــدى إىل
الطريق الصحيح الذي توصل إليه الفطنة والنظر السديد)
(.)138
ونحــن نتفــق مــع الدراســات املقارنــة التــي تذهــب
إىل أن (لكـ َّن) مركبــة مــن (ال) و (كــن) املنحوتــة مــن (أكــن)

إىل أنَّهــا مركبــة ( ، )122ومل يســلم الكوفيــون مــن الخــاف
بطريقــة تركيبهــا ،فقــد قــال الف ـ َّراء برتكيبهــا (وإمنــا نصبــت
العرب بها إذا شددت نونها؛ أل َّن أصلها أ َّن عبد الله قائم،
فزيــدت عــى (أنَّ) الم وكاف فصارتــا جمعيـاً حرفـاً واحــدا ً)
( ، )123أي :أنَّهــا مركبــة مــن (لكــن وأنَّ) فطرحــت الهمــزة.
أ َّمــا باقــي الكوفيــن ،فذهبــوا إىل أنَّهــا مركبــة مــن (ال)
و (أن)  ،والــكاف الزائــدة ،والهمــزة محذوفــة ( .)124ودليــل
الكوفيــن عــى تركيبهــا دخــول ا لــام يف خربهــا (، )125
واســتدلوا عليــه بقــول الشــاعر:

كتاب المؤتمر ()1
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العربيــة التــي تعطــي معنــى الحقيقــة يف اآلراميــة (هكــذا) ،
ثــم أصبحــت يف العربيــة تعطــي معنــى (ال حقيقــة)  ،وهــذا
الرتكيــب جــاء نتيجــة لتداخــل بــن اللغــات الســامية وأخــذ
إحداهــا مــن األخــرى.
وإذا خففــت (لك ـ َّن) أهملــت وهــذا مــا ذهــب إليــه
سيبويه ( ، )139وإن أجاز قسم إعاملها مثل :يونس واألخفش
رد ( )141وتكــف أيض ـاً عــن العمــل إذا اتصلــت بهــا
( )140وامل ـ ِّ
(ما) أكد فيه لزوال اختصاصها ويصح دخولها عىل الجملة
الفعليــة واألســمية (.)142
فمثال دخولها عىل الجملة االسمية قول الشاعر:
أنيس ُه
ولك َّنام أهيل بوا ٍد ُ
ِ
الناس مثَنى و َموحد
سباع تبغَّى
َ

()143

ومثال دخولها عىل الجملة الفعلية:
ٍ
ملجد مؤثل
ولك َّنام أسعى
()144
وقد يدرك املجد املؤثل أمثايل
وما ذكرناه أهم أحكام (لك َّن) وهي يف معظم أحكامها
توافق أحكام (إنَّ) املكسورة (.)145

النتائج والتوصيات

وأمــا النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث ،فيمكــن ذكرهــا عــى
النحو اآليت:

1 .1إ َّن القــول بالرتكيــب يف األدوات قــول قديــم ســبق إليــه
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ثــم تــاه مــن جــاء بعــده
مــن النحويــن.
2 .2يرتتب عىل ظاهرة الرتكيب يف األدوات إيجاد معنى
وعمــل جديديــن لــأداة ،غــر املعنــى والعمــل اللذيــن
كانــا قبــل األداة.
3 .3أصالــة الــدرس النحــوي القديــم الــذي أســس أركانــه
علــاء العربيــة املتقد مــن ود قــة األحــكام التــي
أطلقوهــا ،وقــد أيَّ ـ َد ذلــك الــدرس اللغــوي الحديــث
يف النتائــج توصــل إليهــا مــن خــال االعتــاد عــى
الدراســات املوازنــة أو املقارنــة بــن العربيــة وأخواتهــا
مــن اللغــات الســامية األخــرى ،إذ وجــد أ َّن جميــع
النتائــج قــد جــاءت متطابقــة مــع معطيــات الــدرس
اللغــوي القديــم.
4 .4إ َّن الغايــة مــن الرتكيــب هــو تكثــر املعــاين وايجــاد
مســاحة أوســع للتعبــر.
وتــويص الدراســة بــرورة إكــال املســر يف البحــث
عــن أصــل بقيــة األدوات األخــرى بالطريقــة نفســها مــن خــال
عقــد املوازنــات بــن العربيــة وأخواتهــا مــن اللغــات الســامية
األخــرى للوقــوف عــى حقيقــة تركيــب هــذه األدوات مــن
بســاطتها.
والحمــد للــه رب العاملــن ،وصــى اللــه عــى ســيدنا
محمــد وعــى آلــه وس ـلَّم
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3838سورة البقرة.249 :

7070معاين القرآن لألخفش.302/1 :

3939التطور النحوي .176 – 175

7171املقتصد يف رشح اإليضاح.1050/2 :

4040الكتاب.131/2 :

7272معاين الحروف.100 :

4141سورة ص :من اآلية .3

4242ينظر :رشح املفصل ،109/1 :والكافية يف النحو.271/1 :

7373رس صناعة اإلعراب.305 – 304/1 :
7474رشح املفصل.112/8 :

4343قائلــه أبــو وجــزة الســعدي :ينظــر العــن ، 369/8 :رس صناعــة
اإلعــراب ،180/1 :املمتــع يف الترصيــف.273/1 :

7575رصف املباين.285 :

4545معاين القرآن للف َّراء.398/2 :

7777الفلسفة اللغوية.78 :

4444العني.369/8 :
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7878يف النحو العريب نقد وتوجيه.256 :
7979املصدر نفسه.257 :

8080ينظر :العني ،321/8 :الكتاب ،320/4 :الصاحبي.135 :
8181سورة اإلخالص :من اآلية .3
8282العني.321/8 :

8383الكتاب.220/4 :

8484ينظر :الكافية يف النحو ،235/2 :مغنى اللبيب.284/1 :
8585الربهان.379/2 :

8686التطور النحوي.261 :

8787الفلسفة اللغوية.78 :

8888يف النحو العريب نقد وتوجيه.254 :
8989ينظر :العني.321/8 :

9090ينظر :الكتاب.135/1 ،8/3 :
9191سورة البقرة :من اآلية .24

9292ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج.101 – 100/1 :
9393ينظر املقتضب.546/1 :
9494ينظر األصول.157/2 :

9595ينظر :إعراب ثالثني سورة.230 :

9696ينظر :معاين الحروف.101 – 100 :
9797ينظر :الصاحبي.135 :

9898ينظر :إمالء ما من به الرحمن.15/1 :

9999ينظر :الكتاب ،233/4 :املفصل ،268 :رشح املفصل.90/7 :
10100سورة البقرة :من اآلية .177
10101سورة النور :من اآلية .6

10102ينظر :النحو العريب نقد وتوجيه.257 :
10103الفلسفة اللغوية.46 :

10104ينظر :يف النحو العريب نقد وتوجيه.258 :
10105العني.300/7 :

10106لسان العرب :مادة أيس
10107املقتضب.87/4 :
10108األصول.82/1 :

10109املصدر نفسه.290/2 :

11110ينظر :الجنى الداين.459 :

11111النحو العريب نقد وبناء.177 :
11112الفلسفة اللغوية.46 :

11113يف النحو العريب نقد وتوجيه.179 :

11114الدرا ســات اللغو يــة عنــد العــرب إىل نها يــة القــرن الثا لــث:
.403
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11115ينظر :الجنى الداين ،463 :تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد:
.225
11116الكتاب.70/1 :

11117ينظر :ديوان حسان ،340 :الجنى الداين.463 :

11118ينظــر :تفصيــل هــذه األوجــه يف الجنــى الــداين،463 – 460 :
املغنــي.293/1 :
11119ينظــر :املقتضــب ،107/4 :املفصــل ،300 :رشح املفصــل:
.79/8
12120سورة األنفال :من اآلية .43
12121املقرب.117 :

12122ينظر :مغني اللبيب.291/1 :
12123معاين القرآن للف َّراء.456/1 :

12124ينظر :اللباب يف علل البناء واإلعراب ،257/2 :الجنى الداين:
.556
12125ينظر :اإلنصاف.129/1 :

12126قائله مجهول ينظر :معاين القرآن للف َّراء ،465/1 :رشح شواهد
املغني ،605/2 :وصدره :يلومونني يف حب ليىل عواذ يل.
12127الصاحبي.171 :

12128سورة األنفال :من اآلية .17
12129الصاحبي.170 :

13130بدائع الفوائد.120 – 199 :

13131اللباب يف علل البناء واإلعراب.157/2 :
13132رشح املفصل.79/8 :
13133الفلسفة اللغوية.76 :
13134املصدر نفسه.77 :
13135املصدر نفسه.76 :

13136دراسات يف اللغة العربية.58 :
13137فقه اللغة املقارن.67 :
13138املصدر نفسه.67 :

13139ينظر :الكتاب.146/2 :

14140ينظر :رشح املفصل ،80/8 :الكافية يف النحو.360/2 :
14141ينظر :املقتضب.51/1 :

14142ينظــر :رشح اللمــع ،77/1 :رشح الجمــل ،434/1 :الجنــى
ا لــداين.557 :
14143البيــت لســاعدة بــن جؤيــة الهــذيل :ينظــر الكتــاب ،226/3 :رشح
شواهد املغني.942/2 :
14144البيت ألمرئ القيس :ينظر ديوانه ،145 :الجنى الداين.557 :
14145ينظر أحكام (إنَّ) يف الكتاب.156 – 131/2 :

املصادر واملراجع
1 .1أبــو زكريــا الفـ َّراء ومذهبــه يف النحــو واللغــة :الدكتــور أحمــد مــي
األنصــاري ،الهيئــة العامــة لشــؤون املطابــع األمرييــة ،القاهــرة
1964م.
2 .2االســتغناء يف أحــكام االســتثناء :شــهاب الديــن القــرايف :تحقيــق
طــه محســن ،مطبعــة اإلرشــاد ،بغــداد.
3 .3إعــراب ثالثــن ســورة مــن القــرآن الكريــم :أليب عبــد اللــه الحســن
بــن خالويــه ،مطابــع دار مكتبــة الهــال ،بــروت 1985م.
4 .4إمــاء مــا مــن بــه الرحمــن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات يف جميــع
القــرآن :للعكــري ،املطبعــة امليمنيــة ،مــر 1321هــ.
5 .5االنصــاف يف مســائل الخــاف بــن النحو يــن البرص يــن
والكوفيــن :أليب الــركات األنبــاري ،تحقيــق محمــد محيــي الديــن
عبــد الحميــد ،ط  ،1مطبعــة االســتقامة.1961 ،
6 .6االيضــاح يف رشح املفصــل :البــن الحاجــب النحــوي ،تحقيــق
مــوىس بنــاي العليــي ،مطبعــة العــاين ،بغــداد 1982م.
7 .7البحــر املحيــط :أليب حيــان االندلــي ،ط  ،1مطبعــة الســعادة،
مــر1328 ،م.
8 .8بدائع الفوائد :البن قيم الجوزية ،إدارة املطبعة املنريية.

9 .9الربهــان يف علــوم القــرآن :لإلمــام بــدر الديــن الزركــي ،تحقيــق
محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط  ،1مطبعة عيىس البايب الحلبي،
مــر .1957
1010تــاج العــروس :لإلمــام اللغــوي الســيد محمــد مرتــى ال َّزبيــدي،
النــارش دار ليبيــا للنــر والتوزيــع ،بنغــازي.
1111التبيــان املطلــع عــى إعجــاز القــرآن :البــن الزملــكاين ،تحقيــق
الدكتــور أحمــد مطلــوب والدكتــورة خديجــة الحديثــي ،ط ،1
مطبعــة العــاين ،بغــداد 1964م.
1212تخليــص الشــواهد وتلخيــص الفوائــد :البــن هشــام األنصــاري،
تحقيــق الدكتــور عبــاس مصطفــى الصالحــي ،ط  ،1بــروت
1986م.

1717خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :البغدادي ،طبعة بوالق،
1299هـ.
1818جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن :أليب جعفــر الطــري ،ط ،2
مطبعــة مصطفــى البــايب الحلبــي ،مــر 1954م.
1919الجنــى الــداين يف حــروف املعــاين :حســن بــن قاســم املــرادي،
تحقيــق طــه محســن ،مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنــر،
املوصــل 1976م.
2020الدراسات اللغوية عند العرب إىل نهاية القرن الثالث الهجري:
الدكتور محمد حسني آل ياسني ،ط ،1مطابع دار مكتبة الحياة
للطباعة والنرش/بريوت 1980م.
2121دراســات يف فقــه اللغــة :الدكتــور الســيد يعقــوب بكــر ،مطبعــة
البيــان ،لبنــان 1969م.
2222ديوان امرئ القيس :دار بريوت للطباعة والنرش 1972م.

2323ديوان األعىش (ميمون بن قيس) .رشح وتعليق الدكتور محمد
محمد حسني ،املطبعة النموذجية.
2424رصــف املبــاين يف حــروف املعــاين :لإلمــام أحمــد ابــن عبــد النور
املالقــي ،تحقيــق أحمــد محمــد الخــراط ،مطبعــة زيــد بــن ثابــت،
دمشــق 1975م.
2525رس صناعــة اإلعــراب :البــن جنــي ،تحقيــق لجنــة مــن األســاتذة،
مصطفى الســقا وآخرون ،ط  ،1مطبعة مصطفى البايب الحلبي
وأوالده ،مــر 1954م.
2626رشح جمــل الزجاجــي :البــن عصفــور اإلشــبييل ،تحقيــق الدكتــور
صاحــب أبــو جنــاح ،مطبعــة مديريــة دار الكتــب ،املوصــل 1982م.
2727رشح ديــوان حســان بــن ثابــت :وضعــه وضبــط الديــوان وصححــه
عبــد الرحمــن الربقوقــي ،مطبعــة الســعادة ،مــر.
2828رشح شواهد املغني :للسيوطي ،منشورات دار مكتبة الحياة،
بــروت – لبنــان.
2929رشح اللمــع البــن برهــان العكــري :تحقيــق فائــز فــارس ،ط ،1
مطابــع كويــت تاميــز 1982م.

1313التطــور النحــوي للغــة العربيــة :سلســلة محــارضات ألقاهــا يف
الجامعــة املرصيــة األســتاذ برجشــرارس ســنة 1929م ،مكتبــة
الخانجــي ،القاهــرة.

3030رشح املفصــل :البــن يعيــش عــي بــن يعيــش ،عــامل الكتــب –
بــروت.

1515تهذيــب اللغــة :أليب منصــور األزهــري ،تحقيــق عبــد الســام
هــارون ،محمــد عــي النجــار ،دار القوميــة للطباعــة ،مــر 1964م.

3232الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة :للجوهــري ،تحقيــق أحمــد
عبــد الغفــور العطــار ،ط ،2دار العلــم للماليــن ،بــروت 1979م.

1414تفســر الكشــاف :للزمخــري ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت –
لبنــان.

3131الصاحبــي يف فقــه اللغــة :البــن فــارس ،مطبعــة املؤيــد ،القاهــرة
1928م.

1616حاشية الصبان عىل رشح األشموين ،دار إحياء الكتب العربية.

3333العــن :الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ،تحقيــق الدكتــور مهــدي
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املخزومــي ،والدكتــور إبراهيــم الســامرايئ ،الكويــت – مطابــع
الرســالة ،بغــداد – دار الحريــة للطباعــة 1980م – 1985م.

4545معــاين القــرآن :لألخفــش ،تحقيــق الدكتــور عبــد األمــر الــورد ،ط
 ،1عــامل الكتــب ،بــروت 1985م.

3535الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية :جرجي زيدان ،راجعها وعلق
عليها الدكتور مراد كامل ،طبعة دار الهالل.

4747معــاين القــرآن :للف ـ َّراء ،تحقيــق محمــد عــي النجــار ،يوســف
نجــايت ،ط  ،3عــامل الكتــب – بــروت 1983م.

3434فقه اللغة املقارن :الدكتور إبراهيم السامرايئ ،ط  ،2دار العلم
للماليني ،بريوت 1978م.

3636يف النحــو العــريب نقــد وتوجيــه :د .مهــدي املخزومــي ،ط ،1
بــروت – 1964م.
3737الكتــاب :لســيبويه ،تحقيــق عبــد الســام هــارون ،ط  ،3عــامل
الكتــب 1983م.
3838كتــاب الكافيــة يف النحــو :البــن الحاجــب النحــوي ،رشحــه ريض
الديــن االســرابادي ،ط  ،2بــروت 1979م.

4646معــاين القــرآن وإعرابــه :أليب إســحاق الزجــاج ،تحقيــق الدكتــور
عبــد الجليــل شــلبي ،ط  ،1طبعــة دار الكتــب – بــروت 1988م.

4848مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب :البــن هشــام االنصــاري،
تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد.
4949املفصــل يف العربيــة :للزمخــري :ط  ،2دار الجيــل للنــر
والتوزيــع والطباعــة.

5050املقــرب :البــن عصفــور االشــبييل ،تحقيــق الدكتــور أحمــد عبــد
الســتار الجــواري ،وعبــد اللــه الجبــوري ،الكتــاب الثالــث ،مطبعــة
العــاين ،بغــداد.

3939كتــاب املقتصــد يف رشح االيضــاح :عبــد القاهــر الجرجــاين،
تحقيــق الدكتــور كاظــم بحــر املرجــان ،املطبعــة الوطنيــة ،عــان
1982م.

5151مقاييس اللغة :البن فارس ،تحقيق وضبط عبد السالم هارون،
ط  ،1دار إحياء الكتب العربية – عيىس البايب الحلبي 1369هـ.

4141لسان العرب :البن منظو ،دار صادر – بريوت.

5353املمتــع يف الترصيــف :البــن عصفــور اإلشــبييل ،تحقيــق :د .فخــر
الديــن قبــاوة ،ط  ،5الــدار العربيــة للكتــاب.1983 ،

4040اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب :العكــري ،تحقيــق الدكتــور
خليــل بنيــان الحســون ،رســالة دكتــوراة مقدمــة اىل كليــة اآلداب
جامعــة القاهــرة ســنة 1976م.
4242مجمع البيان يف تفسري القرآن :للطربيس ،تحقيق الحاج السيد
هاشم املحالين ،دار بريوت إلحياء الرتاث العريب1979 ،م.
4343املطالــع الســعيدة يف رشح الفريــدة :للســيوطي ،تحقيــق نبهــان
ياســن حســن ،دار الرســالة للطباعــة ،بغــداد 1977م.
4444معــاين الحــروف :اليب الحســن الرمــاين ،تحقيــق عبــد الفتــاح
شــلبي ،ط  ،2مكــة املكرمــة 1986م.
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رد ،تحقيــق محمــد عبــد الخالــق
5252املقتضــب :أليب عبــاس امل ـ ِّ
عضيمــة ،عــامل الكتــب – بــروت – .1963

5454النحــو العــريب نقــد وبنــاء :الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ ،مطابــع
دار صــادق ،بــروت.
5555همع الهوامع يف رشح جمع الجوامع :السيوطي ،تحقيق ورشح
عبــد الســام هــارون والدكتــور عبــد العــال ســامل مكــرم ،مطبعــة
الحريــة – بــروت 1975م.

مناهج الدرس البالغي العريب املعارص مقاربة نقدية
د .عامد عبد اللطيف

أستاذ مشارك البالغة وتحليل الخطاب ،جامعة قطر

شــغل ُحلــم تطويــر البالغــة العربيــة مســاحة رحبــة مــن وعــي
أجيــال متواصلــة مــن الباحثــن العــرب؛ بدايــة مــن محــاوالت
تحديــث دروس البالغــة التعليميــة يف األزهــر الرشيــف
عــى يــد اإلمــام محمــد عبــده يف الربــع األخــر مــن القــرن
التاســع عــر ،مــرو ًرا بتحديــث مســائل العلــم ومنظوراتــه،
كام تجلت يف كتابات خليل إده اليسوعي وأحمد ضيف
وأمــن الخــويل وســامة مــوىس وغريهــم ويف النصــف األول
من القرن العرشين ،وصوالً إىل محاوالت تحديث البالغة
بواســطة دمجهــا مــع (أو إخفائهــا يف طيــات) النقــد األديب
وعلم األسلوب وعلوم االتصال والتأويليات يف سبعينيات
ومثانينيــات القــرن العرشيــن ،والتداوليــة والســيميوطيقا
ولســانيات النــص وتحليــل الخطــاب يف تســعينياته والعقــد
األول مــن قرننــا الحــايل .وهــي علــوم أتاحــت للبالغــة أن
ترفــل يف بريــق املوضــة األكادمييــة ،الــذي يجــذب األبصــار
ويغــوي العقــول.
كان طمــوح تحد يــث البالغــة ،يســتند إىل وصفــة
تقليدي ٍة للتحديث صاغها الشيخ أمني الخويل يف عبارة؛
فهم» .غري أن معايشة القديم
«أول التجديد قتل القديم ً
شــيئ ،وإعاشــته يشء آخر .فنظرة رسيعة عىل اإلســهامات
املهمــة يف البالغــة العربيــة عــى مــدار القــرن املــايض،
تربهــن أن وصفــة «قتــل القديــم فهـ ًـا» ال ت ُفلــح – مبفردهــا-
يف إحيائــه ،وال ت ُنجــز – وحدهــا -تحديثــه .وبوحــي مــن عبــارة
أمــن الخــويل الســابقة ميكــن اســتكامل وصفــة التحديــث
عــر فعــل آخــر هــو «امتــاك الجديــد نق ـدًا» .إن إطاللــة
عــى اللحظــة التاريخيــة التــي نشــأت فيهــا البالغــة العربيــة
يف القرنــن الثــاين والثالــث الهجريــن ،تربهــن عــى الــدور
املؤثــر الــذي لعبــه االحتــكاك اإليجــايب باآلخــر املختلِــف
حضاريًــا (الهنــدي والفــاريس واليونــاين)..؛ ســواء جــاء هــذا

االحتــكاك يف شــكل اإلفــادة مــن املنجــز البالغــي لآلخــر
(مثل صحيفة برش وكتابات أرسطو ،)..أو يف شكل الدفاع
(املعــريف) عــن بالغــة الــذات يف مقابــل انتقــادات اآلخــر؛
كام رأينا يف دفاع أصحاب معاين القرآن وإعجازه عن بالغة
النــص القــرآين ،ودفــاع الجاحــظ عــن املامرســات الخطابيــة
للعــرب يف مواجهــة اتهامــات الشــعوبيني.
يف الوقــت الراهــن ،يــكاد يقــرن «الجديــد» مبــا تقدمــه
البالغــة الغربيــة يف وعــي كثــر مــن الدارســن .وغالبًــا مــا
يتخــذ البالغيــون العــرب أحــد موقفــن متعارضــن مــن هــذا
الجديــد .األول يغلــب عليــه اســتالب املفتــون ،والثــاين
يغلــب عليــه نبــذ الــكاره .ونــاد ًرا مــا يُتبنــى منظــور نقــدي يف
التعامــل مــع الجديــد البالغــي؛ مبــا يتيــح موق ًفــا متوازنًــا منــه.
ـب كليلـ ٍة،
فقــد اعتــادت عــن املفتــون أن تكــون عــن ِّ
كل عيـ ٍ
ـكل خـرٍ منكــرة.
كــا اعتــادت عــن الــكاره أن تكــون لـ ِّ
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن مــأزق تحديــث البالغــة يتعمــق
حــن نعــرف بحقيقــة أ َّن املعرفــة البالغيــة العربيــة مل تكــن
طــوال الوقــت مشــغولة بالحيــاة العربيــة كــا يجــدر بهــا أن
تكــون .فــكل معرفــة ال تحــرث يف أرض الحيــاة تظـ ُّـل معلَّق ـ ًة
– كاملشنوقة -بني حبال التنظريات .وقد عاشت البالغة
العربيــة ،أيــام مجدهــا ،حيــاة شــاب جســور يُصــارع الواقــع
ـت
ويفاوضــه ،ويســتجيب لــه ،ويغـ ِّـره .غــر أن الحــال انتهـ ْ
بهــا عجــوزًا محــارص ًة داخــل صومعــة الــروح والحــوايش
والتعليقــات ،معزولـ ًة عــن فضائهــا الحيــوي ،حبيســة ســجن
ماضيهــا العتيــق .وبعــد أن كانــت كينونــة نابضــة ،تســتمد
حيويتهــا مــن ســرورة املجتمــع وثــراء تحوالتــه ،انكمشــت
ـب مولعـ ٍة
لتصبــح حروفًــا وكلــات مرتعشــة داخــل دفــات كتـ ٍ
بالنقــل ،وقاعــات ٍ
درس ُمفعمــة بالتلقــن.
لقد بذل البالغيون العرب عىل مدار العقود املاضية

كتاب المؤتمر ()1
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ِ
ومنحهــا قبلــة حيــا ٍة،
جهــودًا كبــرة إلنعــاش البالغــة العجــوز،
أو جرع ـ ًة مــن إكســر الشــباب .وكان عمــل البعــض منهــم
را لإلعجــاب بفضــل تحلِّيــه بســمتي العبقريــة؛ أقص ـ ُد
مث ـ ً
البصــرة واإلخــاص .غــر أ َّن قطــرات املطــر املتقطــع،
نــاد ًرا مــا ت ُفلــح يف أن تصنــع أنه ـ ًرا .وهــا نحــن بعــد أكــر مــن
قــرن ونصــف عــى دعــوة تحديــث البالغــة ال نجــد أمامنــا
إال سلســلة متقطِّعــة مــن الخلجــان .وهــو أمــر يدعــو لألمــل
بقــدر مــا قــد يثــر األىس .إن نظــرة مــن شــاهق عــى خلجــان
البالغــة الراهنــة ،قــد تتيــح لنــا تأمـاً أعمــق للتحديــات التــي
تحــول دون اكتاملهــا متدفقــة يف صــورة أنهــار .لكــن قبــل أن
نقدم إحاطة وافية بهذه التحديات ،سوف نحاول أن نقدم
صــورة دقيقــة موجــزة لتوجهــات الــدرس البالغــي الراهــن يف
العــامل العــريب.

توجهات الدرس البالغي الراهن:
املركز والتخوم

لقــد شــهدت العقــود األربــع املاضيــة تصاعــد االهتــام
بالدراســات البالغيــة يف أنحــاء العــامل العــريب؛ وهــو مــا
يرجــع إىل أســباب معرفيــة وأخــرى ماديــة .مــن بــن األســباب
املاديــة ،تزايــد االهتــام بالتعليــم الجامعــي يف العــامل
العــريب خــال العقــود األخــرة ،والتوســع يف إنشــاء
جامعات ،ومراكز بحوث ،ومعاهد عليا ،فيام يُشبه الطفرة
التعليميــة .وكانــت العلــوم اإلنســانية عمو ًمــا ،وعلــوم اللغــة
العربيــة وآدابهــا عــى نحــو الخصــوص جــز ًءا مــن هذه الطفرة،
فزادت أقسام الدراسات العربية ومراكز بحوثها وجمعياتها
العلميــة وحلقاتهــا الدراســية وفــرق البحــوث فيهــا ومخابــر
الدراســات حولهــا .كــا زاد عــدد الطــاب امللتحقــن بهــذه
األقســام يف املســتوى الجامعــي ،ومســتوى الدراســات
العليــا .ومــن املحتمــل أن يصــل عــدد املتخصصــن يف
الدراســات العربيــة إىل عــرات اآلالف عــى اتســاع العــامل
العــريب .وهــو مــا يعنــي ازدهــا ًرا كميًــا للمعرفــة ،ينعكــس
بدرجــة أو أخــرى عــى تزايــد معــدل إنتــاج البحــث العلمــي
يف علــوم العربيــة ،والبالغــة أحــد هــذه العلــوم.
حسم ،من وجهة نظري ،يف تزايد
لكن العنرص األكرث
ً
االهتــام بالبالغــة يف الوقــت الراهــن هــو ازدهــار دراســات
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البالغــة يف الســياق الغــريب .لقــد أصبحــت الدراســات
را لالهتــام يف األكادمييــات
البالغيــة حقــا نش ـطًا مث ـ ً
الغربيــة؛ وبخاصــة يف فرنســا وأمريــكا .والدراســات العربيــة
الحديثة عرفت شكال ما من أشكال االرتباط باالهتاممات
البحثيــة الغربيــة فيــا يشــبه ثنائيــة الصــوت والصــدى.
وكان تحــول البالغــة إىل موضــة بحثيــة يف الغــرب ،عامــا
حاسـ ًـا يف تزايــد االهتــام العــريب بهــا؛ خاصــة يف العقــود
الثالثــة األخــرة .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن تأثــر االنشــغال
الغــريب بالبالغــة ،مل يكــن قــوي التأثــر يف منهجيــة الــدرس
وموضوعاته ومنظوراته ،عىل نحو ما سيكشف استقصاؤنا
ألهــم توجهــات الــدرس البالغــي يف العقــود األربــع األخــرة.
ميكــن التمييــز بــن توجهــات عــدة للــدرس البالغــي
الراهــن ،وتقديــم تصنيفــات متنوعــة لهــا .فيمكــن ،عــى
ســبيل املثــال ،تصنيــف الدراســات البالغيــة اســتنادًا إىل
املدونــات املدروســة؛ لنكــون ،مثــا ،أمــام بالغــة سياســية
معنيــة بالنصــوص والخطابــات السياســية؛ وبالغــة دينيــة
وأخــرى أدبيــة وعلميــة..إىل آخــره .لكــن مثــل هــذا التصنيــف
يف الحقيقــة ال يقــول الــيء الكثــر؛ إذ ميكــن أن تتجــاور
درا ســات تُســمي نفســها بالغيــة ،وتتخــذ مــن نصــوص
وخطابــات دينيــة مث ـاً مدونــة لهــا ،لكنهــا تتحــرك يف دوائــر
مســتقلة مــن حيــث املنهــج واملعالجــة والغايــة والســؤال
را مــا يفرقهــا .لــذا
البحثــي ،ويصبــح مــا يجمعهــا أقــل كث ـ ً
فقــد اخــرتُ أن أقــدم تصني ًفــا مختل ًفــا للــدرس البالغــي،
يقــوم عــى استكشــاف املنظــور واملقاربــة التــي تتبناهــا
هذه الدراسات ،فهو تصنيف أقرب إىل منهجيات الدرس
البالغــي منــه إىل موضوعاتــه .وقــد تشــكل لــدي انطبــاع مــن
اطالعــي عــى مــدار العقديــن املاضيــن عــى كــم كبــر
مــن الدراســات البالغيــة أن بــؤرة االهتــام البالغــي العــريب
مــا تــزال البالغــة القدميــة ،مبوضوعاتهــا وكتبهــا وقضاياهــا
ورجالهــا .عــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن قــد ًرا ال بــأس بــه مــن
ـت أن تفلــت مــن مركزيــة البالغــة
الدراســات البالغيــة حاولـ ْ
القدميــة لتؤســس هامشً ــا مغايـ ًرا للبحــث ،ترتــاد مــن خاللــه
آفاقًا جديدة يف الدرس البالغي .وما سوف أقوم به عىل
مــدار الصفحــات اآلتيــة هــو تقديــم مالمــح شــديدة اإليجــاز
لبالغــة املركــز وبالغــات الهامــش.

 .١بالغة املركز( :إعادة) إنتاج البالغة التقليدية

يالحظ املتتبع للدرس البالغي العريب أن البالغة القدمية
مــا تــزال تحظــى بنصيــب األســد مــن الدراســات البالغيــة
الراهنــة .بالطبــع نحــن بحاجــة إىل إحصــاءات دقيقــة للربهنة
عــى هــذه املالحظــة ،ال يُقتــر فيهــا عــى حــر الكتــب
واملقــاالت املعنيــة بالبالغــة العربيــة ،بــل أيضً ــا األطروحــات
الجامعيــة التــي تشــكل راف ـدًا مهـ ًـا مــن روافــد البحــث يف
البالغة ،والذي ت ُهيمن عليه إىل حد كبري دراسات البالغة
التقليديــة.
أعني بدراسات البالغة التقليدية الدراسات املعنية
بتحليــل الــراث البالغــي العــريب وقراءتــه ورشحــه وتلخيصــه
والتعليــق عليــه مســتندة إىل أطــر ومنا هــج ومقار بــات
محايثــة لهــذا الــراث ،ومنقطعــة الصلــة أو غــر وثيقــة الصلــة
باملنظــورات واملناهــج واألطــر البالغيــة املعــارصة (هــل
ميكــن أن نقــول الغربيــة؟) .واســتنادًا إىل هــذا التعريــف فــإن
مؤلفــات تيســر البالغــة القدميــة ،وعــرض محتواهــا ،ورشح
قضاياهــا ،والتأريــخ لرجالهــا ومباحثهــا ،وتحقيــق مصادرهــا،
وتلخيــص مــا تراكــم فيهــا حــول أســلوب أو ظاهــرة أو قضيــة
مــا تنتمــي جمي ًعــا إىل البالغــة التقليديــة .وهــذه املؤلفــات
تشــكل القــدر األكــر مــن الــدرس البالغــي العــريب منــذ
آواخــر القــرن التاســع عــر حتــى الوقــت الراهــن ،إىل حــد
ميكــن اعتبارهــا مركــز الــدرس البالغــي العــريب .إن معيــار
هــذا التصنيــف ليــس عناويــن البحــوث ،أو ادعاءاتهــا ،بــل
املقاربات واملنظورات واملنهجيات الفعلية املستخدمة
يف معالجاتهــا البحثيــة.
هــذه الكتابــات تتســم بأنهــا تقــوم عــى تصــور للبالغــة
العربيــة يراهــا مكتملــة ومغلقــة يف الوقــت ذاتــه .ومــن ث ـ َّم،
را مــن هــذه الدراســات – خاصــة يف األكادمييــات
فــإن كثـ ً
التقليديــة – مثــل املؤسســات التعليميــة ذات الطابــع
الدينــي يف العــامل العــريب – تنظــر إىل البالغــة الحديثــة
واملعــارصة ،بقــدر كبــر مــن الريبــة .وعــادة مــا يكون التســاؤل
األول حول الدراسات البالغية املعارصة موج ًها نحو مدى
أهلية الدراسات املغايرة لها ليك تندرج بالفعل يف إطار
«البالغــة».
تشــرك الدراســات البالغية التقليدية ،إضافة إىل ما
كتاب المؤتمر ()1

سبق ،يف انشغالها املركزي بالرتاث ،والتقدير االستثنايئ
للنصــوص العليــا ،وتجاهــل خطابــات الحيــاة اليوميــة ،عــى
نحــو مــا ســنعرض بالتفصيــل يف استكشــافنا للتحديــات
التــي تواجــه الــدرس البالغــي العــريب املتمركــز حــول البالغــة
التقليديــة.
 .٢البالغة بوصفها أسلوبي ًة:
مأزق اإلزاحة وأسطورة موت العلوم

منــذ آواخــر ثالثينيــات القــرن العرشيــن ،حــن صــدر كتــاب
«األســلوب» ألحمــد الشــايب ،قُ ّدمــت دراســة األســلوب
جــا جيـدًا ملــأزق
بوصفهــا أف ًقــا واعـدًا للبالغــة العربيــة ،ومخر ً
صعوبــة تحديــث البالغــة القدميــة ،خاصــة بالغــة رشوح
التلخيــص ،مــن دون التضحيــة بهــا .غــر أن الــدرس البالغــي
العــريب كان بحاجــة إىل ثالثــة عقــود عــى األقــل ،لــي يُعلــن
بجــاء أن األســلوبية (أو علــم األســلوب أو األســلوبيات)
هــي وريــث البالغــة العربيــة .ويف ســبعينيات ومثانينيــات
القــرن العرشيــن أصبحــت األســلوبية ،رصعــة العــر ،وقنــاع
الدرس البالغي .وتشكلت عدة استعارات لتصف مجازيًا
العالقــة بــن العلــم النــايشء والعلــم العجــوز ،كانــت أبرزهــا
اســتعارة «الجــدة -الحفيــد»؛ التــي كانــت تــي ضمن ًيــا بــأن
ت لألســلوبية مفاتيــح حقلهــا املعــريف،
البالغــة قــد س ـلّ َم ْ
وأنها توشك عىل الرحيل .ومل يكن تعبري «موت البالغة»،
بــكل دمويتــه الرمزيــة ،ومــا حملــه مــن دالالت إزاحــة األب
املعــريف (أو قتلــه) ،إال امتــدادًا الســتعارة اإلرث التصوريــة
التي صاغت جان ًبا من العالقة بني البالغة واألسلوبية يف
وعــي كثــر مــن املحدثــن.
لقد أفادت األسلوبيات العربية بالفعل من بعض أهم
إســهامات البالغــة العربيــة القدميــة؛ خاصــة قوائــم تصنيــف
األســاليب البالغيــة ،املدهشــة يف ضخامتهــا وتعقيدهــا
إىل حــد اإلرهــاق .وهــي تصنيفــات يتميــز بعضهــا بدقــة
الصياغــة املفاهيميــة وبراعــة االختيــار املصطلحــي .ويف
الحقيقــة فــإن األســلوبيني العــرب مل يكــن لهــم غنــى عنهــا
يف أي تحليــل أســلويب دقيــق للنصــوص العربيــة .حتــى
هــؤالء الذيــن انتقــدوا هــذه التصنيفــات بوصفهــا مقطّعــة
ألوارص النصــوص ،وموغلــة يف التفريــع ،ومضطربــة يف
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بناهــا االصطالحيــة ،وشــكلية ،وخاليــة مــن روح األدب..
إىل آخــره مــن انتقــادات – حتــى هــؤالء مل يجــدوا مف ـ ًرا
مــن اســتخدام بعــض هــذه ال ُع ـدّة البالغيــة يف تحليالتهــم
النصيّــة .إضافــة إىل ذلــك ،أفــاد األســلوبيون العــرب مــن
ّ
تــراث غنــي مــن التحليــات النصيــة البالغيــة القد ميــة.
وهــي تحليــات مل تفتقــد إىل بصــرة املحللــن ،وال إىل
رهافــة أدوات التحليــل .وتكفــي فقــط اإلشــارة إىل الذخــرة
الهائلــة مــن تحليــات األســاليب يف القــرآن الكريــم ،التــي
ميكــن اعتبارهــا إســها ًما أصيــا للبالغــة العربيــة ،يضعهــا يف
را فقــد أفــاد
مصــاف أهــم البالغــات يف تاريــخ العــامل .وأخـ ً
األســلوبيون العــرب مــن أطــر نظريــة حاولــت تقديــم تصــورات
شــبه مكتملــة تفــر جامليــات النصــوص العليــا يف الــراث
العــريب (وبخاصــة القــرآن الكريــم والشــعر) .وبالطبــع فــإن
نظريــة النظــم ،وبخاصــة صياغتهــا الجرجانيــة وتطبيقاتهــا
الجرجانية-الزمخرشيــة ،كانــت األوفــر حضــو ًرا يف الكتابــات
األســلوبية العربيــة .هــذا الحضــور الباهــظ للــراث البالغــي
العريب ،وصل إىل ح ّد أن بعض الدراسات األسلوبية ،تكاد
تكــون دراســات بالغيــة تقليديــة ضلّــت عناوينهــا ،ووقفــت
تحــت الالفتــة الخطــأ .وعــى وجــه التحديــد ،فــإن الكثــر
مــن هــذه الدراســات مل يتجــاوز دراســة األســاليب عــى
مســتوى الجملــة أو العبــارة إىل النــص والخطــاب ،ومل يكــن
معن ًيــا باستكشــاف العالقــات النصيــة بــن األســاليب ،أو
خصوصياتهــا ،أو تحليــل الوظائــف األســلوبية عــى مســتوى
البنــى الكــرى للنــص ،وغريهــا مــا مييــز التحليــل األســلويب
عــن التحليــل البالغــي التقليــدي .عــى الرغــم مــن ذلــك،
مل يحــل فشــل كثــر مــن هــذه الدراســات يف تأسســيس
درس أســلويب أصيــل  -خاصــة تلــك التــي اختــار أصحابهــا
ـدى ألصــوات مشــوهة  -مــن التشــدق
أن يكونــوا مجــرد صـ ً
بــرورة تجــاوز البالغــة ،بــل حفــر قربهــا ،وتهيئــة الباحثــن
لوقائــع تلقــي العــزاء.
العلوم القدمية ،مثل طائر الفينيق األسطوري ،ال تقبل
الفناء .والبالغة مولعة باالنبعاث من الرماد ،وما يُدفن يف
النهاية ،إمنا هم حفارو القبور ،الذين يعلنون موت معارف
عامــرة بالحيــاة .ومل يكــن االنــزواء التدريجــي لألســلوبية،
واالنتعــاش التدريجــي أيضً ــا للبالغــة ســوى فصــل جديــد
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يدقن ةبراقم رصاعملا يبرعلا يغالبلا سردلا جهانم

مــن فصــول التغايــر والتعاقــب ،التــي تشــكل تاريــخ العلــوم.
فبعــد أقــل مــن أربعــة عقــود مــن رصعــة األســلوبية ،انحــرت
أضواء موضة ،لتصعد موضات .ومارست البالغة حيلتها
القدمية يف التجدد ،عرب عالقات املصاهرة املعرفية مع
العلوم وثيقة الصلة .وكانت التداولية والسيميائية وتحليل
الخطــاب أطــراف زيجــات جديــدة ،اســتعادت مــن خاللهــا
البالغــة زينــة العــروس.
 .٣التداولية البالغية :يف مديح تزاوج املعارف

نشأت التداولية بوصفها بُعدًا من أبعاد التحليل اللغوي،
يركّــز عــى دراســة اللغــة الطبيعيــة يف ســياقات االســتعامل.
وانشغل الباحثون املعنيون بها بدراسة ظواهر مثل أفعال
الكالم ،واالستلزام والتضمني ،والتأدب ،ومقتىض الحال،
واملقصديــة ،واملضمــر ..إىل آخــره مــن تجليــات العالقــة
بــن اللغــة والســياق .وكان مــن الطبيعــي أن تكــون البالغــة
أحــد العلــوم املســاهمة يف نشــأة التداوليــة وتوجيههــا.
ورمبــا وجــدت البالغــة الســكاكية ،عــى وجــه التحديــد ،يف
التداوليــة أمـاً منشــودًا إلضفــاء طابــع حــدايث عــى تراكمهــا
املعــريف األصيــل .فبالغــة الســكايك التــي تضــع املقــام يف
قلب العملية البالغية ،تجدى صدى صوتها يف التداولية
التي تضع السياق يف بؤرة اهتاممها .ومل يكن من الغريب
أن تنــرف دراســات عربيــة عــدة إىل الربــط بــن مقــوالت
بالغية (سكاكية) ،وأفكار تداولية معارصة .وعىل الشاطئ
اآلخــر ،مل يكــن مــن الغريــب أن يُطلــق أحــد أبــرز التداوليــن
الغربيني ،أعني بول جرايس  ،Paul Griceعىل أحد أشهر
قوانني التداولية املعنية باالستلزام الحواري اسم «مبادئ
البالغــة» .Maxims of Rhetoric
لكــن التجــي األبــرز للصلــة بــن البالغــة والتداوليــة
كانت نظرية أفعال الكالم  speech act theoryألوسنت
وســرل وغريهــا .وكان إلدراك هــذه الصلــة الوثيقــة بــن
العلمــن األثــر األكــر يف انقســام التداوليــة إىل قســمني
تداوليــة صوريــة  Formal Pragmaticsوتداوليــة بالغيــة
 .Rhetorical Pragmaticsوبالطبع فإن هذا التزاوج بني
البالغــة والتداوليــة يبــدو مثمـ ًرا للغايــة ،خاصــة يف الســياق
العــريب .ومــا زلنــا بحاجــة إىل دراســات تستكشــف مناطــق

التداخــل بــن العلمــن مــن ناحيــة ،وتفيــد مــن منجــزات
كليهــا املعرفيــة؛ لتحقيــق فهــم أفضــل لكيفيــة عمــل اللغــة
يف الســياق مــن ناحيــة أخــرى.

العــريب الحديــث بالحجــاج كان مدعو ًمــا بإحيــاء أرســطو،
أو مــا يُعــرف باألرســطية الجديــدة .وكان كتــاب «الخطابــة
الجديدة  ،»New Rhetoricلبريملان ووأولربيشتا أيقونة
االهتــام الجديــد ،والصلــة جليــة بــن الخطابــة ألرســطو،
والخطابة (الجديدة) وهي صلة تتجاوز التناص مع العنوان
إىل إحيــاء األطروحــات الجوهريــة وتطويرهــا.
ومبثــل مــا كان بالغيــو دول املغــرب العــريب هــم األكــر
احتفا ًء بخطابة أرسطو ،كان خلفهم هم أيضً ا األكرث احتفا ًء
بالتجــي البالغــي لألرســطية الجديــدة (الخطابــة الجديــدة)
كام دشنتها كتابات حاييم بريملان وزمالئه .ويف هذا األمر
مــا قــد يبــدو أنــه مصادفــة تاريخيــة ،لكنــه يف الحقيقــة أمــر ال
يخلــو مــن مغــزى .لكــن هــذا االهتــام بالحجــاج رسعــان مــا
تجاوز الدول املغاربية وأصبح الباحثون يف البالغة العربية
عــى اتســاع العــامل العــريب ينظــرون إىل دراســة الحجــاج يف
النصــوص والخطابــات بوصفهــا املوضــوع البالغــي األثــر،
أو بصياغــة ســلعية «موضــة البالغــة».
عــى الرغــم مــن أن بعــض دراســات الحجــاج يف العــامل
العــريب تقــدم إســها ًما مهـ ًـا يف فهــم اإلقنــاع ،فــإن هــذا
التيــار مــن البحــث البالغــي يعــاين مــن بعــض املشــكالت؛
لعــل أهمهــا هــو تركــز االهتــام عــى تحليــل الحجــاج يف
النصــوص العليــا (القــرآن الكريــم ،الشــعر ،النــر األديب)
والقليــل منهــا يوجــه اهتاممــه إىل تحليــل نصــوص وخطابــات
يوميــة خــارج إطــار األدب أو النصــوص املقدســة .كــا أن
را مــن هــذه الدراســات ال تطــور خلفيتهــا املعرفيــة وال
كث ـ ً
إجــراءات تحليلهــا ،ويرجــع ذلــك – يف رأيــي -إىل أمريــن:
األول هــو االعتــاد بشــكل أســايس عــى ترجــات محــدودة
ألدبيــات مكتوبــة بالفرنســية مثــل أعــال بريملــان وأعــال
أوزفالد ديكرو ،نظ ًرا للتأثري الفرنكفوين عىل رواد املشتغلني
بالحجــاج ،الذيــن وضعــوا اللبنــات األســاس لدراســته .ويف
املقابــل تقــل إمكانيــات اإلفــادة مــن الدراســات األنجلــو
سكســونية حــول الحجــاج ،والتــي تشــهد ازدهــا ًرا متصاع ـدًا
عــى مــدار العقديــن املاضيــن .أمــا األمــر الثــاين ،فهــو
االعتــاد عــى مؤلفــات قد ميــة نســبيًا ،بســبب النــدرة
النســبية يف األعــال املرتجمــة الراهنــة (أقصــد املؤلّفــة يف
القــرن الحــادي والعرشيــن) ،وتراجــع قــدرة الباحثــن يف كثــر
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منــذ دشــن أرســطو مقاربتــه الشــهرية للبالغــة عــر كتــاب
«الخطابــة» ،أصبحــت دراســة الحجــج (أنواعهــا ومصادرهــا
وترتيبها وصياغتها) اهتام ًما أصيال من اهتاممات البالغة.
ومل يكــن مــن الغريــب أن تحظــى األقيســة البالغيــة الظنيــة
واالحتامليــة (اإلقناعيــة) مبرتبــة وســط يف أورجانــون أرســطو
بني األقيسة الربهانية واألقيسة الجدلية من ناحية واألقيسة
التخييليــة (الشــعرية) مــن ناحيــة أخــرى .بالطبــع شــهد هــذا
االهتــام بالحجــاج عــى مــدار القــرون التاليــة تفاوتًــا بــن
الصعــود والهبــوط ،نتيجــة تغايــر االهتاممــات البالغيــة .فقد
تصاعد االهتامم بالصور البالغية  figures of speechيف
البالغــة الالتينيــة عــى حســاب دراســة الحجــاج ،واســتمر
التأرجــح بينهــا لعــدة قــرون ،حتــى هيمــن االهتــام بالصــور
البالغيــة ،واألســاليب عــى حقــل الدراســات البالغيــة منــذ
العصــور الوســطى حتــى أوائــل القــرن العرشيــن.
مل يكــن حــظ درا ســة الحجــاج يف البالغــة العربيــة
أوفــر منــه يف البالغــة اليونانيــة .فقــد ُعنــي العــرب بالفصــل
الثالــث مــن كتــاب الخطابــة ،وهــو الخــاص باألســلوب،
العنايــة األكــر عــى حســاب الفصلــن الســابقني الــذي
درس أولهــا أغــراض الخطابــة وســياقاتها وأنواعهــا ،ودرس
ثانيهــا الوســائل الثالثــة األسا ســية لإلقنــاع ،اإليتــوس،
والبا تــوس ،واللوجــوس ،وا لــذي تنــاول فيــه بالتفصيــل
مصــادر الحجــج وأنواعهــا .1وباســتثناء كتابــات الفالســفة
املســلمني (رشاح أرســطو) ،وبعــض الكتابــات البالغيــة
املعضــودة بالفلســفة (مثــل منهــاج البلغــاء للقرطاجنــي
واملنــزع البديــع للســجلاميس وغريهــا) ،مل تحــظ دراســة
الحجــاج (واملقــوالت اإلقناعيــة يف العمــوم) باهتــام كبــر
لــدى البالغيــن العــرب.
ومثلام كان االهتامم العريب القديم بالحجاج مدعو ًما
برتجمــة «الخطابــة  »on Rhetoricألرســطو ،فــإن االهتــام
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مــن أنحــاء العــامل العــريب ،مبــا فيهــا الــدول املغاربيــة ،عــى
التواصل مع الكتابات األجنبية يف لغاتها األصلية ،فمعظم
الكتابــات التــي يُعتمــد عليهــا تعــود إىل فــرة ســتينيات
را فــإن مراجع ـ ًة نقديــة
وســبعينيات القــرن املــايض .وأخ ـ ً
لكثــر مــن الدراســات العربيــة الراهنــة حــول الحجــاج ســوف
تضعنا أمام واقع مؤمل وهو أن معظمها يقوم عىل استنساخ
األطر النظرية ،وإجراءات التحليل ،ورمبا التقسيم الهيكيل
للبحوث ،واالكتفاء بتغيري مدونات البحوث .وهو ما يجعل
إضافــات مثــل هــذه الدراســات إىل العلــم محــدودة للغايــة.
 .٥البالغة املرئية :تحالف البالغة والسيميوطيقا

شهد العرص الحديث تحوال جذريًا يف مدى وتأثري حضور
العالمــات غــر اللغويــة يف الفضــاء الشــخيص والعــام يف
أرجــاء العــامل .واســتأثرت الصــور عــى وجــه التحديــد مبكانــة
اســتثنائية بــن العالمــات غــر اللغويــة ،إىل حــد إطــاق
تســمية « عــر الصــورة» ،عــى العــامل مــا بعــد ا خــراع
التلفزيــون وإعالنــات الشــوارع! هــذا التحــول يف درجــة
انتشــار العالمــات غــر اللغويــة وتأثريهــا كان لــه صــدى يف
أساســا بطــرق إنجــاز اإلقنــاع
مســار علــم البالغــة ،املشــغول
ً
والتأثــر .لقــد كان الــكالم هــو األداة األساســية التــي اهتــم
البالغيون عىل مدار تاريخهم بدراسة سبل استخدامها يف
تحقيــق اإلقنــاع والتأثــر ،لكنهــم مــا كانــوا يســتطيعون تجاهــل
التغري الجذري الحادث يف تأثري العالمات األخرى .فمنذ
منتصــف القــرن العرشيــن بــدا جليًّــا أن العــامل يعيــش زمــن
«العالمــات املتعــددة »multi-modality؛ حيــث إنــه يف
معظــم التجليــات الخطابيــة الراهنــة تتجــاور الكلمــة وترتابــط
وتتخاصــم وتتعــارض وتتســاند مــع الصــورة واللــون والحركــة
واإلشــارة والصــوت والنغــم..إىل آخــره.
وكان ظهــور الســيميائية بوصفهــا علـ ًـا للعالمــات
كافــة (مبــا فيهــا اللغــة) ،خطــوة نحــو تعبيــد طريــق الــدرس
البالغــي للعالمــات غــر اللغويــة .وكانــت الروابــط القويــة
بــن الســيميائية وتحليــل الخطــاب  -التــي وصلــت إىل حــد
انعكاســا لتشــابك العالمــات يف
التداخــل واالختــاط -
ً
الخطابــات اإلنســانية املعــارصة .وليــس مــن املســتغرب أن
الكثري من الجهد البحثي يف البالغة وتحليل الخطاب يف
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يدقن ةبراقم رصاعملا يبرعلا يغالبلا سردلا جهانم

اللحظــة الراهنــة ينــرف إىل تحليــل عالمــات غــر لغويــة.2
كام كان من الطبيعي  -لنفس األسباب -ظهور توجه كامل
يف إطــار تحليــل الخطــاب معنــي بالتهجــن العالمــايت.3
تُعــد كتابــات روالن بــارت حــول بالغــة الصــورة وكتــاب
جامعــة مــو الشــهري «بحــث يف العالمــة املرئيــة :مــن أجــل
بالغــة الصــورة» مــن اإلســهامات املبكــرة الســاعية نحــو
إحــداث تــزاوج بــن البالغــة والســيميائية .وعــادة تحيــل
الكتابــات العربيــة إىل هــذه األعــال وامتدادتهــا بوصفهــا
األســاس النظــري للمقاربــة البالغيــة للصــور والعالمــات
غــر اللفظيــة .غــر أن هنــاك توجــه مســتقل يف الــدرس
البالغــي وثيــق الصلــة وإن كان غــر معــروف لدينــا ،فقــد
ظهــر يف تســعينيات القــرن العرشيــن فــرع معــريف بالغــي
معني بالصور هو البالغة املرئية visual rhetoric؛ حيث
تُــدرس الفضــاءات البرصيــة ،ســواء يف الواقــع الفعــي ،أو
االفرتايض؛ كام هو الحال يف اإلنرتنت .ويف الحقيقة فإن
الدراســات العربيــة يف البالغــة املرئيــة مــا تــزال محــدودة،
عــى الرغــم مــن أهميــة البحــث فيهــا ،خا صــة البحــوث
التطبيقيــة.
 .٦البالغة ولسانيات النص

لســانيات النــص مــن بــن العلــوم املهمــة التــي اقرتنــت
باألدبيــات البالغيــة العربيــة يف العقــود الثالثــة املاضيــة.
وعــى الرغــم مــن أن اللســانيات اســتطاعت تقديــم نفســها
بوصفه حقال معرفيًا قامئًا بذاته فإن هناك دو ًما محاوالت
عــدة إلحــداث مــزج أو تعــاون بينهــا وبــن البالغــة ،وصــوال
إىل محــاوالت اســتبدال البالغــة نفســهل لتحــل لســانيات
النــص محلهــا.
ميكن إيجاز أهم نقاط التقاء لسانيات النص بالبالغة
العربية فيام يأيت:
1 .1تقــدم التحليــات البالغيــة العربيــة إســهامات مهمــة
تســاعد يف استكشــاف معياريــن مهمــن مــن معايــر
النصيــة وهــا الســبك والحبــك (أو الرتابــط النــي
واملعنــوي عــى اختــاف الرتجــات) .كــا وفــرت
الذخــرة الضخمــة مــن الكتابــات البالغيــة املتعلقــة
بالســياق ومقتــى الحــال ومرا عــاة املخا طــب

مــادة أوليــة لدراســة معياريــن آخريــن هــا القصديــة
واملوقفيــة .إضافــة إىل ذلــك ،وفــرت دراســات النقــد
البالغــي عــدة اصطالحيــة ومفاهيميــة شُ ــغلت أحيانًــا
يف معالجــة معيــار خامــس أعنــي معيــار التنــاص.
2 .2أتاحت لســانيات النص معالجة بعض أبواب البالغة
التقليديــة ،مثــل البديــع ،مــن منظــور يصحــح إحــدى
مشكالت البالغة القدمية ،وهي االنطالق من الجملة
بوصفهــا وحــدة التحليــل .ولعــل دراســات د .ســعد
مصلــوح مــن بــن أهــم الكتابــات التــي عالجــت هــذه
املنطقــة بــأدوات رصينــة كاشــفة.
لقد أتاحت لسانيات النص للبالغيني العرب تشغيل
الجهــاز املفاهيمــي والتحليــل الــرايث شــديد الــراء ،غــر أن
ريا من الدراسات العربية يف لسانيات النص املدعومة
كث ً
بالغيًا (إن صحت التسمية) ت ُعد تجسيدًا للعقم البحثي.
فمعظــم هــذه الدراســات يتكــئ عــى خلفيــة نظريــة شــديدة
املحدودية ،تتمثل يف عدة كتب صدرت يف سبعينيات
وأوائل مثانينيات القرن العرشين ،يف حني ينقطع اتصالها
بالتطويــرات املهمــة يف لســانيات النــص عــى مســتوى
املصــدر الغــريب الــذي تتكــئ عليــه .لكــن التجــي األبــرز
للعقــم البحثــي إمنــا يكمــن يف أن أغلــب هــذه الدراســات
ليســت إال إعــادة إنتــاج حــريف لدراســات ســابقة ،مــع تغيــر
املدونــة فقــط ،وكأن مهمــة الباحــث هــي إحــال شــاهد مــن
مدونــة محــل شــاهد مــن مدونــة أخــرى يف بحــث ســابق.
ولعــل مــا ســاعد عــى هــذا مدرســية اإلطــار املســتخدم
يف التحليــل النــي ،إضافــة بالطبــع إىل املــأزق الجــذري
للبحــث العلمــي يف العــامل العــريب؛ أعنــي افتقــاد الخيــال.

تحليــل الخطــاب ( )2008عــن أن البالغــة ميكــن أن تكــون
عنوانًــا بديــا لتحليــل الخطــاب إذا نظرنــا إليهــا بوصفهــا علـ َم
الخطــاب ،عــى نحــو مــا كان يُدركهــا أرســطو عــى ســبيل
املثــال .غــر أن البالغــة ســوف ت ُختــزل لتصبــح معي ًنــا يف
تحليــل مســتوى مــن مســتويات تحليــل الخطــاب إذا نظرنــا
إليهــا بوصفهــا علـ ًـا للصــور البالغيــة ،عــى نحــو مــا اســتقر
عليهــا حالهــا يف أوروبــا لعــدة قــرون قبــل العــر الحديــث.
مــا تــزال الدراســات العربيــة تستكشــف حــدود العالقــة
بــن البالغــة وتحليــل الخطــاب ،عــر املامرســة .ال يُقــدم
تحليــل الخطــاب منه ًجــا تحليليًــا منضبطًــا أو إطــا ًرا مغل ًقــا
ملعالجــة الخطــاب ،بــل يقــدم منظــو ًرا ملقاربتــه ،فهــو ليــس
منه ًجــا بــل باألحــرى حقــل معــريف يتســم باملرونــة والتنــوع
الهائلــن .وال يقتــر هــذا التنــوع فحســب عــى أدوات
التحليــل وإجراءاتــه ،بــل يتجــاوزه إىل األســس النظريــة التــي
يقوم عليها .وهي شديد التنوع والتباين اتساع التباين بني
نحــو الخطــاب وتحليــل املحادثــة وتحليــل الخطاب الرسدي
عــى ســبيل املثــال .هــذا الوضــع القائــم عــى التنــوع يف
تحليــل الخطــاب رمبــا كان وراء ســهولة ادعــاء انتــاء كــم
هائل من الدراســات يف العلوم اإلنســانية قاطبة إليه ،إىل
حــد يبــدو معــه الحقــل املعــريف لتحليــل الخطــاب متسـ ًـا
مبيوعــة مل يشــهدها حقــل معــريف مامثــل تقري ًبــا .وبالنســبة
للكثرييــن فــإن هــذا الوضــع يبــدو غــر مري ًحــا ،ألن البوابــات
الوســيعة عــادة مــا تكــون مفتقــدة للمالمــح .لكننــي أرى أن
هــذا االتســاع يف الحقــل املعــريف لتحليــل الخطــاب عالمــة
إيجابيــة ،وأنــه ال يحــول دون تشــكل هويــة متاميــزة لدراســات
الخطــاب؛ تســتند إىل االنطــاق مــن فهــم مشــرك لطبيعــة
الخطــاب ،وســعي مشــرك لتحليــل اللغــة يف االســتعامل
الفعــي ،وتركيــز مشــرك عــى تحليــل خطابــات الحيــاة
اليوميــة ،وتجــاوز للمقاربــات الوصفيــة واملعيار يــة إىل
املقاربــات النقد يــة ،وحــرص مشــرك عــى التعا طــف
مــع املهمشــن والخاضعــن ،وكل مــن يتعرضــون ألشــكال
الالمســاواة االجتامعيــة.
الســؤال الــذي يُثــار هنــا هــو :أيــن البالغــة (والبالغــة
العربيــة تحدي ـ ًدا) مــن هــذا الحقــل الشاســع؟ ميكــن أن
نتبنــى إجابــة فــان دايــك املريحــة ،لكننــي أظــن أن األمــر ليــس
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تحليــل الخطــاب ،موضــة اللحظــة البحثيــة الراهــن يف
الدراســات اللســانية واألدبيــة يف العــامل العــريب ،الفتــة
وســيعة يقــف تحتهــا كل الباحثــن عــن أرضي ـ ٍة ملقارب ـ ٍة
جد يــدة .وقــد كا نــت البالغــة مــن بــن العلــوم العربيــة
التــي اقرتنــت بتحليــل الخطــاب منــذ بواكــر نشــأته ســواء
يف األدبيــات العربيــة أو الغربيــة .ويكشــف فــان دايــك يف
مقدمتــه املهمــة لكتابــه املحــرر مــن أربعــة مجلــدات عــن
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بهــذه البســاطة .فعــى الرغــم مــن أن البالغــة بالفعــل كانــت
علـ ًـا للخطــاب ،فإنهــا ال ميكــن أبـدًا أن تتامهــى مــع تحليــل
الخطــاب ،بســبب فــرق جــذري هــو أن تحليــل الخطــاب
يتبنــى مقاربــة نقديــة تجــاه الظواهــر الخطابيــة التــي يدرســها،
يف مقابــل املقاربــة املعياريــة التــي حكمــت منظــور البالغــة
علم للخطاب .كام أن البالغات
لقرون طويلة ،حني كانت ً
املحليــة (مثــل بالغــة الســكايك يف العــامل العــريب) ســوف
تظــل قامئــة بوصفهــا معرفــة بالغيــة شــبه مســتقلة ومتاميــزة.
ويف الحقيقة فإنني أنظر بحذر شديد لكل دعاوى الحلول
بني العلوم .وأرى أنه ال ميكن تبنيها إال لو اضطر املرء إىل
غــض الطــرف عــن التاميــزات الفعليــة بينهــا.
عــى الرغــم مــن ذلــك ،فإننــي أعتقــد أن العالقــة بــن
البالغــة وتحليــل الخطــاب وثيقــة بالفعــل ،وأنهــا ميكــن أن
تكــون أقــوى اتصــاال وارتباطًــا .وقــد حاولــت يف دراســات
سابقة أن أقدم مقرت ًحا للدمج بني البالغة العربية وتحليل
الخطاب من خالل إضافة بعد رابع إىل إحدى املقاربات
شديدة االنتشار يف دراسات الخطاب الراهن هي مقاربة
اللســاين الربيطــاين الشــهري نورمــان فريكلــوف ،مؤســس مــا
يُعــرف بالتحليــل النقــدي للخطــاب .ويقــوم هــذا املقــرح
عىل إضافة بُعد استجابة الجمهور إىل األبعاد الثالثة التي
تؤسس إطار التحليل الذي يقرتحه فريكلوف؛ وهي تحليل
النص ،وتحليل إنتاج الخطاب وتوزيعه ،وتحليل العمليات
االجتامعيــة املحيطــة بــه.4

تحديات البالغة العربية :تبئري املركز وتهميش
التخوم

بعد الخريطة العامة التي قدمتها فيام سبق ،يبدو للناظر
أن البالغة العربية الراهنة تواجه خمسة تحديات كربى:
األول :انشــغالها بالــراث البالغــي العــريب وإهاملهــا
بدرجة ما للمنجزات النظرية والتطبيقية البالغية املعارصة.
ويتجىل هذا االنشغال يف أمور منها؛ ك ّم البحوث املك َّرسة
قياســا بتلــك املكرســة لدراســة
لدراســة النصــوص الرتاثيــة
ً
نصـ ٍ
ـوص معــارصةً؛ عربيــة أو غــر عربيــة .إضافــة إىل هيمنــة
مفاهيــم تراثيــة للبالغــة عــى اإلدراك األكادميــي والشــعبي
للعلــم ،خاصــة املفاهيــم الســكاكية؛ فحــن ت ُذكــر البالغــة
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غال ًبا ما ينرصف الذهن – األكادميي والعام – إىل العلوم
الثالثــة املش ـكِّلة للبالغــة العربيــة املدرســية .وقــد يحتــاج
املــرء إىل أن يُحاجــج بإلحــاح ليربهــن لقارئــه أو محدثِّــه أن
مثــة «بالغــات» أخــرى مغايــرة.
الثــاين :انشــغالها بالنصــوص العليــا مثــل القــرآن الكريــم
والشعر والنرث األديب عىل حساب خطابات الحياة اليومية.
لقــد نشــأت البالغــة يف حضــن الحيــايت؛ وعاشــت طفولتهــا
انشغلت
يف كنف الديني واالجتامعي والسيايس ،وحني
ْ
ميــا  -بنصــوص مثــل الوصيــة والحكمــة والخطا بــة
– قد ً
والشــعر ،كانــت الوظائــف التداوليــة لهــذه النصــوص هــي
حافــز إنتاجهــا ،يف حــن كانــت الخصوصيــة الجامليــة أدا ًة
لتحقيــق الوظائــف التداوليــة .كانــت هــذه األنــواع تنتمــي
تغي الزمن،
باألساس إىل الحيايت ،وليس إىل األديب .ورغم ُّ
فإن البالغة العربية ظلت متشــبثة بنصوصها؛ بغض النظر
عــن تغـ ُّـر وظائفهــا .وقــد أدى هــذا إىل اســتمرار الرتكيــز عــى
نصــوص انتقلــت بشــكل شــبه كيل مــن دائــرة الحيــايت إىل
دائــرة األديب ،ومــن هيمنــة الوظيفــة التداوليــة إىل هيمنــة
الوظيفــة الشــعرية (الجامليــة) .وكان عــدم التفطــن لوظيفــة
البالغــة بوصفهــا الحقــل املعــريف الــذي يــدرس اإلقنــاع
والتأثــر يف الفضــاء العــام ،أي يــدرس الحيــايت اليومــي
(ولنقــل دون حــرج «الشــعبي» أيضً ــا) ،حاجـ ًزا دون االهتــام
َّلت –
بنصــوص وأنــواع وخطابــات حيــاة يوميــة جديــدة ،تشـك ْ
أو تــكاد  -مبعــزل عــن علــم البالغــة القدميــة .وكان مــن نتائــج
ذلــك ظهــور تحـ ٍـد جديــد ،هــو انعــزال البالغــة بوصفهــا علـ ًـا
عن خطابات الحياة املعيشة ،بوصفها غاية العلم ووعاءه.
الثالــث :انفصــال البالغــة يف كثــر مــن دراســاتها عــن
مشــكالت املجتمــع وتحولهــا إىل مامرســة أكادمييــة شــبه
منعزلــة عــن ســياقات إنتاجهــا االجتامعيــة والسياســية .فقــد
كان أبرز مالمح مشاريع تحديث البالغة يف النصف األول
مــن القــرن العرشيــن هــو الســعي الحميــم إىل توثيــق ال ُعـ َرى
بينهــا وبــن طموحــات املجتمعــات العربيــة الناهضــة،
خاصــة يف الثالثينيــات واألربعينيــات .ومــن هــذه الزاويــة،
ميكــن القــول إن مــروع الخــويل لتحديــث البالغــة  -يف
وج ـ ٍه مــن وجوهــه  -مــروع تربــوي ،هدفــه إصــاح الذائقــة
الفنيــة للمعلمــن والطــاب م ًعــا .وكتابــه فــن القــول (الــذي

يدعو فيه إىل إحالل علم لإلنشــاء محل البالغة الســكاكية
التقليديــة) هــو التجــي األبــرز لذلــك .5أمــا دعــوة ســامة
مــوىس لتطو يــر البالغــة  -يف كتا بــه «البالغــة العرص يــة
واللغــة العربيــة» -فكانــت وثيقــة الصلــة مبرشوعــه للنهــوض
باملجتمــع .فقــد دعــا إىل بالغــة جديــدة تخــدم الحيــاة
العرصيــة ،وتشــارك يف تطويــر األمــم؛ بالغــة تنجــز أربــع
غايــات أساســية هــي ( )1الوصــول إىل التفكــر املنطقــي
الســديد الــذي يؤ َمــن فيــه مــن الخطــأ؛ ( )2تحريــك الــذكاء،
وتدريبــه بالكلــات؛ ( )3معرفــة كيــف نســتعمل الكلــات
للتفكــر التوجيهــي؛ ( )4معرفــة كيــف تُســتعمل الكلــات
للتحر يــك االجتام عــي ».6حتــى الكتا بــات التــي كا نــت
تنترص لألساليب القدمية مثل كتاب أحمد حسن الزيات
«دفــاع عــن البالغــة» ،الــذي يحاكــم فيــه لغــة الصحافــة يف
أربعينيــات القــرن العرشيــن ،كانــت تنطلــق مــن فرضيــة غــر
معلنة هي الصلة الوثيقة بني البالغة واملامرسات اللغوية
الحياتيــة يف املجتمــع.
مل تســتطع د عــوات الربــط بــن البالغــة واملجتمــع
الصمــود أمــام اختبــار الزمــن .رمبــا يرجــع ذلــك إىل أن أغلبهــا
مل يتحــول مــن دعــوات وطموحــات إىل مشــاريع وخطــط
عمل تفصيلية .كام أن مناخ الحريات األكادميية واملعرفية
الــذي أُنجــزت فيــه هــذه الدعــوات قــد تغـ َّـر بشــكل جــذري
يف خمســينيات القــرن العرش يــن وســتينياته؛ فبصعــود
الحــركات العســكرية إىل ُس ـدَّة الحكــم عرفــت جمهوريــات
العــامل العــريب الناشــئة تقييـدًا واسـ ًعا للحريــات األكادمييــة
واملجتمعية ،وكان من ج َّراء ذلك أن تراجعت دعوات ربط
البالغة واملجتمع ،وبدأ فصل جديد من فصول التجديد؛
انشغلت فيه البالغة بدراسة األساليب ،وعادت مرة أخرى
إىل حضن التحليل الشكيل لألساليب والظواهر البالغية،
مبعزلٍ ،يف حاالت كثرية ،عن سياقات إنتاجها واستهالكها
ووظائفهــا التداوليــة .وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض الجهــود
املتميــزة لدراســة خطابــات املجتمــع ،خاصــة يف العقديــن
األخرييــن ،فإننــا مــا زلنــا بحاجــة إىل أن تتحــول هــذه الجهــود
إىل تيــار مؤثِّــر مــن تيــارات الــدرس البالغــي العــريب.
الرابــع :ضعــف االحتفــاء بالطبيعــة عــر النوعيــة لعلــم
البالغــة .لقــد م َّهــد الشــيخ أمــن الخــويل ملرشوعــه يف

تحديــث البالغــة أوائــل القــرن العرشيــن ،مبحــارضات حــول
العالقــة بــن علــم البالغــة وعلــوم أخــرى مــن أبرزهــا علــم
الجغرافيــا وعلــم النفــس .ويكشــف هــذا الصنيــع عــن وعـ ٍّـي
مبكر بأن أيَّة محاولة لتجديد العلم ،البد أن تتضمن مراجع ًة
عميقــة للعالقــة بينــه وبــن العلــوم التــي تتقاطــع معــه ،أو
تتداخــل فيــه ،أو تنازعــه موضوعــه ،أو تقــدم لــه ُعـدَّة تحليــلٍ
أو آليــات مقاربــة .وهــي شــبكة كبــرة مــن العلــوم؛ تتضمــن
– عــى ســبيل املثــال ال الحــر -علــوم االجتــاع والنفــس
والسياســة والجغرافيــا واألدب واللغــة والتاريــخ والفلســفة
والتواصــل واألنرثوبولوجيــا واالثنوغرافيــا وغريهــا .ورمبــا ال
يكــون مــن املبالــغ فيــه القــول إن كل العلــوم االجتامعيــة
واإلنسانية والفنون القولية واألدائية ذات صلة بعلم البالغة
مــن زاويــة أو أخــرى ،وبدرجــات متنوعــة .ومــن ث ـ َّم ،فــإن أيــة
محاولــة الستكشــاف آفــاق تحديثيــة لعلــم البالغــة البــد أن
تشــمل مراجعــة عالقتــه مــع العلــوم ذات الصلــة ،وإدراك
أنــه  -يف جوهــره – علــم بينــي يحتضــن معــارف ومقاربــات
را
وخــرات إنســانية شــديدة التنــوع .مــن املؤكَّــد ،أن كث ـ ً
مــن الدراســات الحديثــة واملعــارصة تنطلــق مــن إدراك
للعالقــات الوشــيجة بــن علــم البالغــة وعلــوم معــارصة مثــل
الســيميائيات والتداوليــة وتحليــل الخطــاب وعلــم اللغــة
والدراســات النقديــة ،غــر أن هــذه العالقــات ال تُــد َرس –
غال ًبا -عىل نحو جيل ،وال ت ُناقش – دو ًما -بشكل تفصييل.
الخامس :بطء تطور البُعد الرتبوي والتدرييس للبالغة
بنفــس درجــة تطــور بُعدهــا األكادميــي .فقــد ش ـهِد الــدرس
البالغــي العــريب محــاوالت متعــددة للتطويــر والتجديــد
عــى مــدار القــرن ونصــف املاضيــن .ومــن الطبيعــي أن
يتأثــر تدريــس البالغــة العربيــة يف األكادمييــات واملــدارس
العربيــة بهــذه املحــاوالت ،مبــا ينعكــس عــى أهــداف
التدر يــس وطرقــه ومناهجــه ومقررا تــه وأســاليب تقييمــه
ووســائطه وغريهــا .غــر أن إطاللــة بانوراميــة عــى مــا أتيــح يل
االطالع عليه من كتب البالغة التعليمية يف العامل العريب
املنســاب بأريحيــة بــن خليــج ومحيــط تربهــن عــى وجــود
فجــوة كبــرة بــن التطــور يف دراســة البالغــة ويف تدريســها.
فــا زا لــت البالغــة الســكاكية بتقســيامتها التقليد يــة
ومســائلها وشــواهدها ولغتها مهيمنة عىل تدريس البالغة
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العربيــة .وتــكاد تتوقــف محــاوالت تطويــر تدريــس البالغــة
عــى إجــراء تغيــرات محــدودة يف املــن الســكايك؛ غال ًبــا
مــا تشــمل حــذف بعــض التفريعــات ،وتقليــص الشــواهد،
والتخفيــف مــن حضــور القضا يــا الجدليــة ،والنقا شــات
الخالفية ،وإحالل بعض الشواهد الحديثة محل القدمية،
وإدراج بعــض املقدمــات االفتتاحيــة املم ِّهــدة لألبــواب
البالغيــة .ومــن الجــي أ َّن البالغــة الســكاكية ليســت – يف
أفضــل األحــوال -إال توج ًهــا مــن توجهــات البالغــة العربيــة يف
مرحلـ ٍة مــن مراحــل تطورهــا ،وأن أيَّــة محاولــة أمينــة لتدريــس
البالغــة ،البــد أن تحتفــي بتوجهــات أخــرى يف إطــار البالغــة
العربيــة وخارجهــا أيضً ــا.

آفاق تطوير البالغة العربية :تبئري التخوم

تفرض هذه التحديات عىل البالغيني العرب السعي نحو
تطويــر الــدرس البالغــي العــريب بشــكل جــزيئ أو كيل .ومــن
الطبيعي أن تظهر محاوالت عديدة إلنجاز هذا التطوير ،أو
ـت عــى مــدار العقديــن
التبشــر بــه عــى األقــل .لقــد حاولـ ُ
املاضيــن إنجــاز مــروع معــريف لتطويــر البالغــة العربيــة
وتحديثهــا ،يقــوم عــى ثالثــة أســس؛ هــي ،أوالً ،مراجعــة
أســس العلــم؛ مــن حيــث وظائفــه ومادتــه وتاريخــه وجمهوره؛
وثانيًــا ،مراجعــة أداوت العلــم؛ مــن حيــث لغتــه ومناهجــه؛
وثالثًــا ،مراجعــة عالقــة علــم البالغــة مبحيطــه املعــريف؛ يف
محاولة لتبئري تخومه املعرفية .وألن كل تطوير البد أن يقوم
عىل أسس واضحة ،فإن الكشف عن مخططات املرشوع
ومســاراته ،والتأمــل النقــدي ملامرســاته واختياراتــه ،ميثــل
ضامنة الزمة الستمراره وتراكم املعرفة فيه .ومن هنا فإنني
ســوف أقــوم عــى مــدار الصفحــات اآلتيــة بتحديــد األبعــاد
املختلفــة ملرشوعــي يف تطويــر البالغــة.
اتخــذ املــروع الــذي انتهجتــه لتطويــر البالغــة العربيــة
خمــس مســارات متســاندة :األول ا قــراح توجــه جد يــد
يف البالغــة العربيــة معنــي بدراســة اســتجابات الجامهــر
بالغــة الجمهــور يف الخطابــات العامــة؛ والثــاين :النظــر
يف املــادة البالغيــة املدروســة ومراجعــة مناهــج دراســتها؛
واختــص املســار الثالــث بالنظــر يف وظيفــة علــم البالغــة،
وطبيعــة الجمهــور الــذي يتلقــى دراســاته .أمــا املســار الرابــع
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فخصــص إلعــادة النظــر يف جمهــور علــم البالغــة؛ بينــا قدم
املسار الخامس مراجعة لجذور علم البالغة ،واستكشاف
البالغــات املهمشــة وتبئريهــا؛ .وســوف أقــدم فيــا يــأيت
را بهــذه املســارات الخمســة.
تعري ًفــا مخت ـ ً
أوالً :بالغة الجمهور:

تهدف بالغة الجمهور /املخاطب ،إىل اقرتاح توجه بالغي
يكــون معنيًــا بدراســة اســتجابات الجامهــر يف الفضــاء
العــام .تتخــذ بالغــة الجمهــور مــن «طبيعــة االســتجابات
البالغيــة الفعليــة واملحتملــة للمخا طــب ا لــذي يتلقــى
خطابًــا عا ًمــا موضوعــا لدرا ســتها ،كــا تحــاول أن تطــور
مقاربــة خاصــة لدراســة هــذه االســتجابة» .7فموضــوع بالغــة
الجمهــور إذن هــو االســتجابات التــي يُنتجهــا الجمهــور أثنــاء
تلقيهــم للخطابــات الجامهرييــة التــي تبثهــا وســائل اإلعــام.
وهــي تُعنــى بشــكل أســاس بالعالقــة بــن هــذه االســتجابات
والســلطة التــي ميثلهــا الخطــاب الجامهــري أو يســعى
لرتســيخها أو إضفــاء الرشعيــة عليهــا .والغايــة األساســية
لهــا هــي تقديــم أدوات للجمهــور تســاعدهم عــى تطويــع
اســتجاباتهم أو تغيريهــا مبــا يحقــق مصالحهــم العامــة وليــس
مصالــح املســيطرين عــى الخطابــات الجامهرييــة .هــذه
االســتجابات الجديــدة أو املعدلــة ميكــن التعامــل معهــا
بوصفهــا اســتجابات بالغيــة ،تســاعد عــى تحقيــق أهــداف
الجامهــر ومصالحهــا.
تحــاول بالغــة الجمهــور إعــادة رســم حــدود البالغــة
العربيــة مــع العلــوم األخــرى؛ لتنفتــح عــى بالغــة الحيــاة
اليوميــة ،وتغــدو علــا بينيــا تتالقــى فيــه علــوم االتصــال
واالجتــاع واألنرثبولوجيــا والعلــوم السياســية وعلــم النفــس
وتحليل الخطاب .وينشأ عن ذلك تغري يف إدراك الظواهر
البالغيــة يتــم فيــه إدراكهــا بوصفهــا ظواهــر مجتمعيــة تتســم
بالتعقد والرتكيب ،شأنها شأن بقية ظواهر املجتمع ،وهو
مــا يفــرض تطــورا يف مناهــج وإجــراءات دراســتها مبــا يتيــح
فهمهــا وتحليلهــا وتقييمهــا ورمبــا تقوميهــا .بالغــة الجمهــور
هــي ،مــن زاويــة أخــرى ،محاولــة لتخليــص علــم البالغــة
مــن جــزء مــن تاريخــه الســلبي .فعــى مــدار قــرون عديــدة
كانــت البالغــة ( -الغربيــة خاصــة) -أدا ًة يســتطيع مــن يتقــن

اســتخدامها أن يســيطر -إىل درجــة مــا  -عــى اآلخريــن.
ثان ًيا :إعادة النظر يف املادة البالغية املدروسة
ومنهجيات العلم وأدواته

العرش املاضية إىل إتاحة الكتابات األجنبية املؤسسة يف
البالغة وتحليل الخطاب للقارئ والباحث العريب الراغب
يف تطويــر خلفياتــه املعرفيــة أو منهجيــات تحليلــه فيهــا.
تضمنــت هــذه الخطــة ترجمــة عــدد مــن الكتــب املؤسســة
منفــردًا أو باالشــراك مــع آخريــن ،ومراجعــة ترجــات كتــب
أخــرى مختــارة .11كــا حــرص الباحــث عــى كتابــة دراســات
تعريفيــة مبنهجيــات ومقاربــات بالغيــة معــارصةُ ،يكــن أن
تُســهم يف فتــح آفــاق واعــدة يف التحليــل البالغــي.12

انشــغلت البالغــة العربيــة القدميــة بالنصــوص العليــا يف
الثقافــة العربيــة ،ونــاد ًرا مــا أولــت اهتاممهــا لنصــوص الحياة
اليومية وخطاباتها .فقد كان القرآن الكريم والشعر والحكم
واألمثــال هــي مــن تحليالتهــا واستشــهاداتها أيضً ــا .واســتمر
النظــر إىل النصــوص العليــا بوصفهــا املدونــة «الطبيعيــة»
للبالغــة حتــى وقتنــا الراهــن .وعــادة مــا تُثــار أســئلة حــول
أهليــة نصــوص الحيــاة اليوميــة ألن توســم بالبالغــة؛ نتيج ـ ًة
لخلــط مفاهيمــي بــن البالغــة واألدبيــة مــن ناحيــة ،وتجاهــل
أن نصــوص الحيــاة اليوميــة إمنــا متــارس أشــكاال قــد تكــون
شديدة التعقيد من اإلقناع والتأثري؛ عىل نحو ما نرى عىل
ســبيل املثــال يف بالغــة املســاومة أو التســول.
ـت عــى مــدار العقديــن املاضيــن عــى
لقــد عملـ ُ
تحويــل بــؤرة اهتــام الــدرس البالغــي مــن مدونــة األدب إىل
مدونة الحياة .وانصب اهتاممي البحثي عىل أنواع بالغية
مه َّمشــة ،مثــل الخطــب ،والبيانــات ،ومقــاالت الصحــف8؛
وعــى أنــواع جد يــدة يُنظــر إليهــا عــى أنهــا تنتمــي إىل
خطابــات الحيــاة اليوميــة مثــل عــروض الــكالم (تــوك شــو)،
والالفتات ،والشعارات ،والجرافيتي ،وتعليقات الصحف،
ـت دراســات عــن االســتجابات غــر
والهتافــات .9كــا قدمـ ُ
اللغوية مثل التصفيق ،والهتاف وغريها من العالمات غري
اللفظيــة .10ومــن املأمــول أن يقــود مثــل هــذا التوجــه نحــو
الرتكيــز عــى خطابــات الحيــاة اليوميــة ونصوصهــا يف تغيــر
النمــوذج اإلرشــادي للبالغــة العربيــة.
لقــد ارتبطــت البالغــة املعــارصة يف العــامل العــريب
باملنجــز الغــريب عــى نحــو وثيــق .وينظــر البعــض إىل هــذا
الوا قــع نظــرات متشــككة ،ويف بعــض األحيــان رافضــة؛
استنادًا إىل دعاوى االستقالل الفكري ،أو التاميز الثقايف
الجــذري .غــر أن واقــع الحــال ،يؤكــد أن اإلميــان بعامليــة
املعرفــة  -مــع الوعــي بالخصوصيــات الثقافيــة ،ومخاطــر
الهيمنــة األكادمييــة الغربيــة  -رشط مــن رشوط اإلســهام
املؤثــر فيهــا .وقــد ســعى الباحــث عــى مــدار الســنوات

اقرتنــت نشــأة علــم البالغــة بتلبيــة حا جــات اجتامعيــة
محــددة ،يف لحظــات تاريخيــة خاصــة .فقــد نشــأت البالغــة
اليونانيــة – وف ًقــا إلحــدى املرويــات التاريخيــة الشــائعة- 13
بفضــل التنــازع عــى ملكيــة األرايض بــن األثينــن ،إثــر طــرد
املحتلــن منهــا .فقــد اشــرطت املحاكــم التــي تشــكلت
للفصــل بــن املتنازعــن عــى ملكيــة األرايض أن يقــوم
كل مــن ي َّدعــي ملكيــة ٍ
أرض مــا بعــرض قضيتــه – بنفســه
– عــى املحكمــة ،فــإن أقنعهــا بأحقيتــه بــاألرض منحتهــا
لهــا ،وإن فشــل يف إقناعهــا حرمتــه منهــا .ونتيجــة لذلــك
بزغــت حاجــة األثينيــن إىل معلمــن للخطابــة ،يدعمونهــم
بالحجــج ،ويدربونهــم عــى أســاليب األداء املقنــع املؤثــر،
وازدهــرت بفضــل ذلــك الدراســات البالغيــة واملامرســات
البالغيــة م ًعــا.
ومل تكــن نشــأة البالغــة العربيــة القدميــة ببعيــدة عــن
هــذا املبــدأ النفعــي لنشــأة البالغــة؛ ف ُكتُــب معــاين القــرآن
– التــي تُعــد بحـ ٍّـق الرتبــة الحاضنــة لبــذرة البالغــة العربيــة
– نشــأت اســتجابة لتحديــات اجتامعيــة وثقافيــة وسياســية
ودينيــة ،فرضــت عــى علــاء العربيــة الدفــاع عــن لغــة النــص
القرآين (وتراثها الشعري وال ُخطَبي أيضً ا )14ضد الدعاوى
الشــعوبية .وأدَّى هــذا إىل تحفيــز البحــث يف الوظائــف
التداولية والجاملية للظواهر البالغية ،وإىل تشــكيل قوائم
أوليــة بالظواهــر البالغيــة ،وتقديــم تفســرات أوليــة لفاعليــة
الــكالم (أي قدرتــه عــى تحقيــق اإلقنــاع والتأثــر).
مثة اختالف بالطبع بني ظروف نشأة البالغتني اليونانية
والعربية؛ فاألوىل تشكَّلت بوصفها مامرسة عملية ،هدفها
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اللغة العربية وآدابها :نظرة معاصرة

املســاعدة يف إنتــاج خطــاب حيــايت يومــي مقنــع ومؤثــر،
وإنجــاز أغــراض نفعيــة ملموســة .يف حــن نشــأت البالغــة
العربيــة بوصفهــا تعليــات نظريــة ،غرضهــا تقديــم تنظــرات
أوليــة لبنــى وأمنــاط وظواهــر لغويــة ،يف نصــوص محــددة،
تنتمــي إىل دائــرة النصــوص ال ُعليــا (هــي الق ـرآن والشــعر).
وعىل الرغم من ذلك فإن البالغتني – مثل معظم البالغات
األخــرى – نشــأتا اســتجابة ملحفــزات ودوافــع وحا جــات
اجتامعية ملموسة ،وعىل خالف ذلك فإن أكرث الدراسات
الراهنــة ال تبلــور لنفســها وظيفــة محــددة تأخــذ عــى عاتقهــا
إنجازهــا .رمبــا يرجــع ذلــك إىل االنفصــال اآلخــذ يف التعمــق
بــن األكادمييــة واملجتمــع منــذ ِ
وضعــت الجامعــات العربيــة
داخل أسوار رمزية ومادية ،لكنه يعود بدرجة أكرب إىل تحول
املعرفة البالغية إىل غاية يف ذاتها ،فانزوى العلم عىل ذاته
إىل حــد كبــر ،وبــدا الباحــث – يف كثــر مــن تجلياتــه  -ك َمـ ْن
ال يُ ِ
ـب إال نفســه وزمــاءه .ونتــج عــن ذلــك أن أصبحــت
خاطـ ُ
دراسة البالغة وتدريسها يف املجتمعات العربية تكاد تكون
نشــاطًا منغل ًقــا عــى ذاتــه ،تربطــه صــات شــديدة الوهــن
باملجتمعــات التــي يُنتــج فيهــا ،ويوشــك أن يقتــر تداولــه
عــى الفضاءيــن التعليمــي واألكادميــي.
يسعى مرشوع تطوير البالغة الذي أعرض مالمحه هنا
إىل املســاهمة يف تغيــر هــذا الواقــع ،واالســتجابة لتحــدي
تدعيــم الوشــائج بــن البالغــة واملجتمــع مــن خــال اإللحــاح
عــى رضورة االهتــام بالوظائــف الحياتيــة للبالغــة؛ مثــل
تعزيــز قــدرة األفــراد عــى إنتــاج خطابــات إقناعيــة مؤثِّــرة تخلــو
مــن التالعــب والتمييــز والهيمنــة ،وإنجــاز اســتجابات بالغيــة
ف َّعالة ،وتشكيل وعي نقدي بآليات الخداع البالغي ،وإنتاج
مامرسات بالغية ُح َّرة ،وتدعيم الكفاءة التأويلية والتفسريية
للمواطن العادي .ويتطلب ذلك السعي الدءوب لتقريب
نتائج علم البالغة إىل القارئ العام ،من خالل تبسيط لغة
العلــم ،وتوضيــح أفــكاره ،وإتاحــة هــذه املعــارف عــر منافــذ
جامهريية مثل الصحف اليومية واملجالت غري األكادميية،
والدوريات غري املتخصصة ،والوسائط املسموعة واملرئية؛
وبخاصــة وســائط االتصــال االفرتايض.
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راب ًعا :إعادة النظر يف جمهور علم البالغة:
ملن يكتب دارسو البالغة العرب؟

ال يُعــد طــرح هــذا الســؤال املحــوري مــن قبيــل مســاءلة
البدهيات .فاملؤكد (أو املتوقع) أ َّن لكل كاتب مخاطَب
فعــي أو افــرايض يهــدف اىل مخاطبتــه نصيًّــا أو فعليًّــا
ـص الكاتــب عــى جمهــوره بشــكل
أو كليهــا م ًعــا .قــد ينـ ُّ
محــدد ،فيذكــر بوضــوح أنــه يســتهدف قارئًــا بعينــه ،وقــد
رضا يف
ال يشــر إليــه مطل ًقــا ،لكنــه يظــل – بــا شــك -حــا ً
وعيــه عــى الــدوام .بعــض داريس البالغــة يكتبــون ألقرانهــم
مــن املتخصصــن أو ملنافســيهم مــن املتخصصــن،
أو للمرشفــن عــى أطروحاتهــم مــن املتخصصــن ،أو
ملناقشــيها مــن املتخصصــن أيضً ــا ،ورمبــا يكتــب البعــض
حتى ألجيال جديدة من الباحثني (املتخصصني كذلك)،
لكــن قليلــن منهــم للغا يــة هــم مــن يكتبــون لقــارئ غــر
متخصــص .وبا ســتثناء كتا بــات جــد قليلــة فــإن جمهــور
الكتابــات البالغيــة العربيــة عــى مــدار القــرن العرشيــن كان
صــا بامتيــاز .فهــل هــذا أمــر يسء؟
جمهــو ًرا أكادمي ًيــا
متخص ً
ِّ
اإلجابــة املبــارشة عــى هــذا الســؤال هــي :إىل حــد مــا.
فالبالغــة يف نهايــة املطــاف هــي حقــل معــريف ،والباحثــون
هم املعنيون – بشكل رئيس -بتداول اإلسهامات املعرفية
فيــه .لكــن هــذا ليــس كل يشء .فالبالغــة أيضً ــا حقــل خــرة
ج ُّل البرش – وعوا
إنسانية ،ومامرسة تواصلية يومية ،يحتاج ُ
بذلــك أم مل يعــوا – إىل اإلفــادة مــن اإلســهامات املعرفيــة
فيــه .ومــن ثـ َّم فــإن اســتبعاد القــارئ العــريب العــام مــن دائــرة
جمهــور كتابــات البالغــة يعنــي التضحيــة برشيحــة مهمــة مــن
املســتفيدين مــن هــذا العلــم ،وهــو أمــر غــر حميــد.
لــي نفهــم خطــورة اســتبعاد القــارئ العــام مــن دائــرة
جمهور كتابات البالغة ،علينا أن نفكر يف تأثري ذلك عىل:
( )1اختيــار دارس البالغــة ملوضوعــات بحثــه؛ ( )2طريقــة
تقديــم تحليالتــه؛ ( )3لغــة كتابتــه العلميــة وأســلوبه .الكتابــة
يف عمومهــا نشــاط إنســاين تحكمــه الغائيــة .والجمهــور
املســتهدف مــن الكتابــة يؤثــر بشــدة يف املؤلــف رمبــا قبــل
أن ُيســك بقلمــه أو يفتــح حاســوبه .ومنــذ عمليــة اختيــار
موضــوع الكتابــة يُطــل القــارئ املســتهدَف برأســه ،ويحــاول
توجيــه الكاتــب إىل حيــث يريــد.

خامسا :استكشاف جذور علم البالغة
ً

عــادة مــا يُرجــع الباحثــون نشــأة علــم البالغــة إىل اليونانيــن؛
إذ يُنظــر إىل السوفســطائيني األثينيــن عــى أنهــم أول
مــن وضــع قواعــده وتنظرياتــه وحولــه إىل مامرســة تعليميــة
احرتافية! ويف إطار هذا التصور املهيمن تحتل املؤلفات
اليونانيــة والرومانيــة البــارزة حــول البالغــة مثــل «محــاورة
جورجيــاس» ألفالطــون وكتــاب «يف الخطابــة» ألرســطو،
وكتــاب «الخطيــب» لشــيرشون ،مكانــة محوريــة يف تاريــخ
البالغة .غري أن واقع االكتشافات الحديثة للمنجز املعريف
للحضــارات القدميــة يف مــر والعــراق وفــارس والهنــد
والصني وغريها ،يف سبيله إىل زعزعة هذا التصور املتحيز
عــن تاريــخ البالغــة .إذ تتعــزز شــيئًا فشــيئًا فكــرة أن البالغــة -
علم وتدري ًبا أو بوصفها إنتا ًجا للكالم البليغ
سواء بوصفها ً
 مل تكــن اخرتا ًعــا يونانيًــا ،بــل هــي مثــرة مــن مثــرات كل تطــورحضــاري ،حيــث تتــازم البالغــة مــع العمــران.
ومــع ذ لــك ،فــإن مرا جعــة التأريخــات املســتقرة
تتــم عــى اســتحياء شــديد ،وتواجههــا مشــكالت عمليــة
وأيديولوجيــة .أبــرز املشــكالت العمليــة هــي اندثــار الكثــر
مــن آثــار الحضــارات القدميــة؛ خاصــة األعــال الفكريــة التــي
مل تندمــج يف إطــار املعتقــدات الدينيــة القــارة أو العــادات
املتوارثــة .وتــزداد صعوبــات العثــور عــى النتاجــات الفكريــة
النظرية مثل التنظريات البالغية ،إذا وضعنا يف الحســبان
حقيقــة أن معظــم النشــاط املتعلــق بتــداول املعرفــة يف
هذه الحضارات القدمية كان يتم يف سياق نخبوي مغلق،

متــا َرس فيــه أشــكال متعــددة مــن احتــكار املعرفــة .فقــد كان
الكهنــة يف مــر القدميــة  -عــى ســبيل املثــال  -ينقلــون
املعرفــة النظريــة والتجريبيــة مــن املعلــم إىل التلميــذ عــن
طريــق املشــافهة والتقليــد .وكان مــن نتائــج ذلــك أن ُدفــن
الكثــر مــن «أرسارهــم» معهــم ،واندثــرت باندثارهــم.
باإلضافــة إىل األســباب العمليــة املع ِّوقــة لكتابــة تاريــخ
جديــد للبالغــة ،هنــاك أســباب أيديولوجيــة؛ لعــل أهمهــا
النزعــة املركزيــة األوروبيــة .فهنــاك نــزوع راســخ يف التقاليــد
العربيــة األكادمييــة للتعامــل مــع املعرفــة عــى أنهــا نتــاج
حــري للغــرب؛ ســواء يف حقبتــه القد ميــة (اليونانيــة
والرومانيــة) ،أو يف حقبتــه الحديثــة (األوروبيــة واألمريكيــة).
وتتجــى هــذه النزعــة أشــد مــا تكــون يف كتــب تاريــخ العلــم،
حيــث تتجاهــل الكتابــات املؤرخــة للعلــوم اإلســهامات غــر
الغربيــة ،أو تقلــل مــن تأثريهــا ،أو تقدمهــا بوصفهــا خالفيــة
وغــر مؤكــدة .ويُعــد علــم البالغــة حالــة منوذجيــة لذلــك ،إذ
اعتــادت الكتــب املؤرخــة للبالغــة عــى مــدار قــرون طويلــة
التعامل مع هذا العلم بوصفه منج ًزا غربيًا حرصيًا .ومل تتم
مراجعــة هــذه الكتابــات إال منــذ عقــود قليلــة .رضورة إعــادة
استكشــاف تاريــخ البالغــة العربيــة بهــدف تســليط الضــوء
عــى اإلســهام البالغــي لحضــارات مل تنــل حظهــا مــن الرتكيــز
مثل الحضارة املرصية القدمية ،ولبالغيني يحتاجون مزيدًا
را
مــن االهتــام مثــل كتابــات أفالطــون حــول البالغــة؛ مش ـ ً
إىل كتبه ومقاالته التي تحاول إعادة كتابة تاريخ هذا العلم
حاولت تقديم بعض املساهامت املحدودة
املهم .وقد
ُ
يف هــذا املجــال.15
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معــارصة يف مقاومــة الخطــاب الســلطوي .مجلــة ثقافــات ،مجلــة
علميــة مح َّكمــة ،كليــة اآلداب ،جامعــة البحريــن ،البحريــن ،عــدد
 ،)2009( 22ص .81-68
 13بالطبع توجد روايات أخرى مثل تلك التي يقدمها كتاب

Sansone, D. (2012). Greek Drama and the Invention
of Rhetoric. Malden, MA; Oxford; Chichester:
Wiley-Blackwell.

 14يرجــع هــذا االرتبــاط الوثيــق بــن القــرآن الكريــم والشــعر (الجاهــي
بخاصــة) إىل اعتــاد أصحــاب معــاين القــرآن عــى آليــة الحجــاج
باملشابهة ،يف دفاعهم عن لغة النص القرآين .لتحليل تفصييل
لهذه القضية ميكن الرجوع إىل :عبد اللطيف ،عامد.)2014( .
تحليل الخطاب البالغي :دراسة يف تشكل املفاهيم والوظائف.
دار كنــوز املعرفــة ،األردن.

 15انظر :موقف أفالطون من البالغة من خالل محاوريت جورجياس
وفيدروس ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم االجتامعية واإلنسانية،
مجلــة علميــة مح َّكمــة ،الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
مجلــد  ،5عــدد  ،)2008( 3ص 244-227؛ و :البالغــة املرصيــة
القدميــة :تقديــم وترجمــة( ،قيــد النــر) مجلــة فصــول ،الهيئــة
العامــة للكتــاب ،القاهــرة.
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