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 الحمد لله رب العاملني، الصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني.

القراء األعزاء،

بني أيديكم العدد السادس عرش من املجلة العلمية املحكمة التي تصدر من قسم 

اللغة العربية بجامعة كرياال الهند. وهذا العدد يحتوي عىل دراسات قيمة من باحثي 

داخل الهند وخارجها.

املقاالت التي اخرتناها لهذا العدد متعلقة باألدب، خاصة باألدب العريب والثقافة 

األكادميية. هذه املجلة  والجاليات  للباحثني  تكون مفيدة  االجتامعية يك  والقضايا 

تلعب دوراًا مهاماً يف رفع مستوى تعليم اللغة العربية يف كرياال للمعلمني واملتعلمني، 

وتعزيز املهارات األساسية للغات؛ أعني االستامع والتحدث والقراءة والكتابة.

واملرجو من القراء الكرام أن يقدموا لنا توصياتهم واقرتاحاتهم، سائلني املوىل عز وجل 

أن يوفقنا إلحياء لغة القرآن ولنرش لسان رسول رب العاملني. ونعرب عن شكرنا الوافر 

لكل من ساهم بالبحوث والتحكيم العلمي والطباعة والقرائة.

والله ويل التوفيق

د. تاج الدين املناين

 رئيس التحرير، رئيس قسم اللغة العربية،

 جامعة كريال، كرياال - الهند

افتتاحية
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د. انتصار عبد العزيز منري 

كلية اللغة العربية ــ جامعة أم القرى ــ اململكة العربية السعودية

ملخص البحث:
الخصائص  عىل  ينعكس  مام  األدبية  األنواع  باقي  عن  متيزه  فنية  بسامت  املرسحي  الخطاب  يتميز 

قضية  حول  الشخصيات  بني  الحوار  دور  بروز  ذلك  ومن  وتداوليا،  دالليا  املرسحية  للجملة  الرتكيبية 

آراءه يف  فيعرض  وفلسفته؛  أيديولوجيته  يناسب  الحوار مبا  من طريف  كل  يتمسك  ما؛ حيث  فكرية 

صورة وحدات داللية، ومن ثم تتقابل األفكار واملعاين بينهام، حتى تتكشف للمتلقي الدوافع الخفية 

للخطاب، وعادة يستخدم الكاتب هذه التقنية داخل أقسام املرسحية، أو يف أماكن رسدية مختلفة 

فيام  تواصل  جسور  وبناء  املعارضة،  األصوات  أحد  الستاملة  محاولة  يف  املرسحية؛  املجموعة  من 

بينهام ومن ثم ترويض أفكارها، وتغيري وجهة نظرها عرب السالمل الحجاجية والروابط املنطقية، املبنية 

عىل مقدمات وأدلة ونتائج، باإلضافة إىل وسائل القياس االستداللية التي تقوم عىل مسلامت وصفية 

تداوليا؛  خطابا  كونه  املتلقي  عىل  وانعكاسها  الحوار  مستويات  تعدد  إىل  تؤدي  ومنطقية؛  وبنائية، 

فيستنبط نتيجة هذا الحجاج، ويكوِّن رؤية مستقلة بعيدا عن حدود الرسد.

يتداخل ما هو جاميل فني مع ما هو حجاجي فكري، من خالل األصوات املرسحية متنوعة  وبذلك 

الرؤى الفكرية واأليديولوجية، وتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: ما مدى انعكاس حجاج 

األصوات املرسحية عىل الخصائص الفنية للمرسحية تركيبا وداللة وتداوال؟ وكيف يقدم الكاتب األفكار 

الفلسفية عىل لسان الشخصيات املرسحية؟ ما دور التقابل الداليل يف متثيل الوحدات املعجمية 

املتعارضة للخطاب؟ ومن ثم تطبيق ذلك عىل األصوات الحجاجية يف مجموعة الجثة صفر للكاتب 

السعودي “فهد ردة الحاريث”، حيث تتميز هذه املجموعة بتنوع صور الحوار اإلقناعي، ومناقشة قضايا 

الحواجز  من  الفكاك  ومحاولة  العوملة،  اإلنسان يف عرص  عنها حول مصري  وفكرية مسكوت  فلسفية 

والقيود املفروضة اجتامعيا وسياسيا، واالنتصار عىل العزلة واالغرتاب املعارص، عرب توظيف العنارص 

املرسحية برباعة ومنها: السينوغرافيا وانفتاح الفضاء املرسحي، وتاليش حدود القالب األديب.

الكلامت الدالة:

حجاج األصوات املرسحية، السلم الحجاجي، مستويات الحجاج، الروابط املنطقية، الجثة صفر، فهد 

ردة الحاريث، سلطة املوضوع وتفاعل املتكلم، فاعلية القياس املنطقي.

حجاج الأ�سوات امل�سرحية
جمموعة “اجلثة �سفر” منوذًجا

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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فاعلية الدور التداويل للخطاب املرسحي:

املنظور  من  اإلنسانية  اللغة  وظائف  إىل  بالنظر 

االجتامعي  الدور  تؤدي  فإنها  للخطاب  التداويل 

فتنقل  ومعلوماتيا،  تفاعليا  منها  املأمول 

املعلومات من خالل االستعامل اللغوي للخطاب 

وتصل الرسالة من املُرِسل إىل املُستقِبل، ومن ثم 

تؤدي دورا بارزا يف تطوير ثقافة املجتمع من خالل 

الوظيفة  أما  املتداولة،  املعلومات  ونقل  حفظ 

بني  االجتامعي  االرتباط  وشائج  فتقيم  التفاعلية 

السياقات  بعض  فيها  وتتحكم  املجتمع،  أفراد 

ومقاصده،  حدوده  لتجاوز  متتد  أن  إىل  اللغوية 

مرسل  يقصده  الذي  والهدف  القصد  بحسب 

الخطاب.

وتربز أهمية ُمرسل الخطاب من خالل استخدامه 

الخطاب  هدف  تخدم  التي  الخطابية  لآلليات 

خططا  فيستخدم  مثال-  اإلقناعي  -كالهدف 

التعبري وتوصيل رسالة  متكنه من تحقيق مقاصد 

ما  -منها  متعددة  لغوية  أنساق  وهي  الخطاب، 

أدوات  وباستخدام  العاطفة-  أو  العقل  يخاطب 

تداولية تعينه عىل تطبيق التفكري الذهني النظري 

إلنجاز لغوي يحقق رسالة الخطاب، كام ال ميكن 

التأويل،  إغفال دور ُمستقِبل الخطاب يف عملية 

يكتمل  وبذلك  وسياقه،  الخطاب  مقصد  وفهم 

أهداف  لتحقيق  اللغة  استعامل  من  الهدف 

الخطاب التي تتجاوز املستوى الشكيل والرتكيبي.

تقابل األصوات املرسحية:

الكاتب بجمع مجموعة من األصوات  حيث يقوم 

واأليديولوجية،  الفكرية  الرؤى  متنوعة  املرسحية 

فيجعلها تعرض آراءها يف صورة وحدتني دالليتني 

بينهام،  املعاين  تتقابل  ثم  ومن  األقل،  عىل 

لفكرة  الخفية  الدوافع  للمتلقي  تتكشف  حتى 

داخل  الظاهرة  هذه  الكاتب  يستخدم  وعادة  ما، 

أقسام املرسحية، أو يف أماكن رسدية مختلفة من 

املجموعة املرسحية.

ومن ثم تتعدد أمناط التقابل الداليل بني الوحدات 

كالخري  واملفردات  الجمل  خالل  من  املوضوعية 

والرش، والحياة واملوت؛ لتُمثِّل وحدات معجمية 

عىل  تقوم  بالغية  ظواهر  شكل  يف  متعارضة 

الرتكيبي  التصنيف  لنفس  املتوازية  املورفيامت 

سلم  عىل  تقوم  كام  املرسحية،  للجملة  النحوي 

خالل  من  للجملة،  النحوي  للرتكيب  تصاعدي 

املعجمية؛  للوحدات  متقابلة  أزواج  استخدام 

الخطاب  تناغم  إىل  الظاهرة  هذه  وتؤدي 

الواحدة،  املرسحي، وانسجام الوحدات الداللية 

كأساس لعرض اآلراء املختلفة.

يف  الخطاب  طرفا  يشرتك  أن  بالرضورة  ليس 

قدراتهام املعرفية واأليديولوجية وما إىل ذلك مام 

بني  التفاوت  وهذا  الخطاب،  تداول  يف  يتحكم 

الطرفني يرجع لطبيعة التنوع بني البرش مام يخلق 

نوعا من الرصاع ومن ثم يتحول إىل خطاب إقناعي 

قدم  قديم  التوجه  وهذا  بينهام،  فيام  وحجاجي 

اإلنسان، ولذلك تعددت آلياته اللغوية والبالغية 

بني مستخدمني كل لغة.

من  آلية  بوصفه  املرسحي  الخطاب  مييز  وما 

املرسحية  األصوات  استاملة  محاولة  هو  التعبري 

جسور  وبناء  األفكار  ترويض  خالل  من  املتحدثة 

بينها، ومن ثم تغيري وجهة نظر اآلخر  تواصل فيام 

كون الخطاب املرسحي يتميز مبخاطبة العقل من 

وتطبيقها  املتحاورة،  األصوات  أفكار  خالل عرض 

خطاب  األساس  يف  فهو  املرسح،  خشبة  عىل 

عىل  كبرية  بدرجة  يعتمد  ال  تداويل  تجسيدي 
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الخيال؛ فيستخدم لغة مكثَّفة الداللة، ومشحونة 

بطاقة فكرية وأيديولوجية تتصارع فيام بينها، ومن 

ثم يستنبط املتلقي خالصة هذا الحجاج، ويكون 

رؤية مستقلة بعيدا عن حدود الرسد.

املاضية  السنوات  يف  السعودي  املرسح  ونجد 

بينه  حالت  التي  املعوقات  عىل  انترص  قد 

والجمهور من خالل إسهامات جمعية املرسحيني 

ترعى  التي  املؤسسات  من  وغريها  السعوديني 

جمعية  نجد  اإلحساء  منطقة  ففي  املرسح 

التي  الشباب  رعاية  ومكتب  والفنون  الثقافة 

وجامعة  الكالسيكية،  النصوص  إحياء  حاولت 

للمرسح،  قسام  خصصت  التي  سعود  امللك 

وجمعية  جدة،  يف  العزيز  عبد  امللك  وجامعة 

التي  الطائف  وكذا  الدمام  يف  والفنون  الثقافة 

مع  والتواصل  املرسحي  للتجريب  ورشة  أنشأت 

اإلسهامات  هذه  وامتدت  العاملي)1*(،  املرسح 

مام  الثقايف،  الرياض  موسم  إىل  وصلنا  حتى 

والعربية  خاصة  السعودية  األدبية  الساحة  أثرى 

الدرامية،  التجريبية  للامدة  دعام  فقدمت  عامة؛ 

وقد حاول كُتَّاب املرسح تطويع مادتهم لتناسب 

الرتاثية  الخصوصية  ومعالجة  االجتامعية،  البيئة 

الكتاب  هؤالء  ومن  والعاملية،  املحلية  للثقافة 

املرسح  عراب  الحاريث«  ردة  »فهد  األستاذ  نجد 

السعودي، ملا له من دور بارز يف إثراء املرسح، 

كتاباته  متيزت  وقد  اآلن،  حتى  1990م  عام  منذ 

بخاصية درامية تجسيدية وخلفية إخراجية؛ وكأنها 

خالل  من  املرسح،  عىل  لِتُمثل  كُتبت  نصوص 

والتعبريات  الصورة،  مشهدية  عىل  اعتامدها 

اإلبداعية،  نصوصه  وسينوغرافيا  الجسدية، 

والنصوص الشارحة للمشاهد، وقد وجهت هذه 

العنارص الخطاب املرسحي نحو تفاعل األصوات 

للمتلقي  فقدمت  حجاجها،  وتأكيد  املتحاورة 

اجتامعية  قضايا  يناقش  واقعيا  إنسانيا  مرسحا 

معارصة يف نص مشحون بالداللة، وذلك للتعبري 

ليس  املعارص،  للمثقف  التهميش  أشكال  عن 

فقط تهميشه بل واعتباره منوذجا شاذا عن تقاليد 

النموذج املفروض عليه  وتجاوز سلطة  املجتمع، 

االقتداء به، من خالل إطالق حرية التفكري لعقله 

والتدبر يف مظاهر الكون التي تفرض عليه التأمل 

واإلبداع.

للكاتب  املرسحي  النص  جاملية  جاءت  هنا  من 

فهد الحاريث حيث يتفرع إىل عدة دوائر تشتبك 

كل منها مع سلطة النموذج عىل مستوى الكتابة 

تؤجج  وبالتايل  واملعالجة،  واملوضوعاتية،  الفنية 

عىل  يطرحها  التي  األفكار  بفعل  الدرامي  الرصاع 

املرسحية  األصوات  خطاب  من  جاعال  املتلقي 

بتعبري  املضاعف  التأويل  عىل  مفتوحا  خطابا 

»أمربتو إيكو« مبا تحققه من سامت تداولية ناتجة 

من اسرتاتيجيات حجاجها.

عالقة  بناء  إىل  الحاريث  املرسح  خطاب  ويسعى 

وتحريك  فيه  التأثري  بهدف  املتلقي  مع  مشاركة 

إقناعه  محاولة  ثم  الحياد،  منطقة  إىل  اعتقاده 

برأي آخر ال يتبناه، وهو ما مينح الخطاب خاصية 

القصدية، والتأثري يف املتلقي، انطالقا من الفكرة 

حيث  التأثري«  بقصد  نتكلم  »إننا  مؤداها  التي 

يقول آن روبول: »إننا حني نتكلم فنحن نسعى من 

جهة إىل حمل املخاطب عىل أن يتقاسم آراءنا أو 

التمثيالت املتعلقة مبوضوع معني، ونسعى من 

بأكرب  االقتداء  اآلخرين عىل  أخرى إىل حمل  جهة 

عدد ممكن من آرائنا«)2( كام يف النص التايل: 

رجل األمن: أنت تعال هنا.	 

ممثل 2: ماذا تريد؟	 

رجل األمن: ستخضع لالستجواب!	 

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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ممثل 2: أنا!	 

بشهادة 	  ثبت  لقد  أنت  نعم  األمن:  رجل 

بد أن متلك  أنك مررت من هنا وال  الشهود 

معلومات عن هذه الجثة.

عالقة 	  يل  وليس  هنا،  من  أمر  مل   :2 ممثل 

باملوضوع.

ممثل 1: بل مر يا سيدي، وترحم عىل امليت 	 

وغادر.

رجل األمن: هل تعرفه حتى ترتحم عليه؟	 

ليس 	  جميعا،  لألموات  الرحمة  ال،   :2 ممثل 

رشطا أن نرتحم فقط عىل من نعرف.

إنكار  الحوار السابق حاول املمثل )2(  من خالل 

معرفته بالجثة املجهولة يف بداية األمر حتى شهد 

وترحم  الجثة  أمام  من  مر  بأنه   )1( املمثل  ضده 

ومقبول  جائز  بأنه  املتهم  برره  الذي  األمر  عليها، 

وبهذا  األمن  فيه رجل  وافقه  الخالف وقد  لطريف 

محايدة  منطقة  عىل  البناء   )2( املمثل  حاول 

متفق عليها.

املبدع  يجد  اإلبداعية  النصوص  يف  واملتأمل 

متلٍق  وجود  دامئا  يفرتض  وإمنا  لذاته،  يؤلف  ال 

املتلقي  شهد  سواء  الرسالة،  هذه  يستوعب 

أزمنة  يف  وجوده  افرُْتِض  أو  العمل،  إنتاج  عملية 

هو  التفاعل  وهذا  الرسالة،  مع  وتفاعله  الحقة، 

وتأثريا؛  تواصال  اإلقناعية  العملية  من  املقصود 

وتحتاج هذه النتائج وجود هدف محدد للخطاب 

يسمى: “القصدية” أو الغاية التي كُتب من أجلها 

النص، لتؤثر يف املتلقي وتدحض فكرته يف حالة 

العقلية  اإلبداعية  الكتابة  وهذه  تعارض،  وجود 

رضوب  من  إقناعية  اسرتاتيجيات  عىل  تعتمد 

والرباهني  املنطق  مستخدمة  تتضافر  الحجاج، 

العقلية، كام تُكتب بلغة واقعية إىل حد كبري.

مبراحل  املحاور  مير  الحجاجية  النصوص  ويف   

أوال:  منها،  املتلقي،  إقناع  إىل  للوصول  منطقية 

بناء الثقة من خالل الخروج من الجدل الدائر حول 

املنطقي  األسلوب  باستخدام  والكذب  الصدق 

مشرتكة  روابط  بناء  وثانيا:  املحاورة،  ملوضوع 

ويسمى  عليها  املتفق  واملعتقدات  األفكار  من 

الحجة  قوة  استخدام  وثالثا:  بالحياد صفر،  ذلك 

املنطقية يف دحض ما يتبناه اآلخر من أفكار، ومن 

ثم الوصول إىل اتفاق حول وجهة النظر الجديدة.

 الدراسات السابقة:

املرسحي  بالنص  ُعنيت  التي  الدراسات  تتعدد 

التي  الدراسات  تتعدد  كام   ، وتحليالاً ا  درساً

وتطبيقاته  واسرتاتيجياته  الحجاج  بآليات  اهتمت 

عىل نصوص شعرية ورسدية، ولكننا نجد ندره يف 

الدراسات التي اهتمت بتطبيق النظرية الحجاجية 

ما  وهو  وتطبيقيا،  نظريا  الخطاب املرسحي  عىل 

دفعني لكتابة هذا البحث، حيث يعتمد املرسح 

يف أساسه عىل الحجاج الهادف إلقناع املتلقي، 

الدرامية  األصوات  رصاع  خالل  من  فيه  والتأثري 

التي متثل بؤرة اهتامم النص املرسحي، ومن هذه 

الدراسات:

يف  مصنف  خالل  من  ومنطلقاته  أطره  الحجاج 

وتيتيكاه،  لربملان  الجديدة  الخطابة  الحجاج، 

التقاليد  يف  الحجاج  نظريات  أهم  كتاب  ضمن 

حامدي  إرشاف:  اليوم،  إىل  أرسطو  من  الغربية 

صمود، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية، 

كلية اآلداب، منوبة، تونس، د.ت.

البالغية  الدراسات  خالل  من  الحجاجية  النظرية 

واملنطقية واللسانية، محمد طروس، دار الثقافة، 
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املغرب، 2005م.

النظرية  ضوء  يف  املرسحي  الخطاب  تحليل 

االختالف،  منشورات  بلخري،  عمر  التداولية، 

الجزائر، 2003م

الحجاج يف الدراس اللغوي:

نال مبحث الحجاج يف الدراسات العربية بعناية 

حيث  »الجاحظ«  ومنهم:  اللغة  علامء  أقطاب 

يكون  أن  ذلك  البالغة،  آلة  اجتامع  »أول  جعله: 

قليل  الجوارح،  ساكن  الجأش،  رابط  الخطيب 

اللحظ، متخري اللفظ، ال يكلم سيد األمة وال امللوك 

الترصف  فضل  قواه  يف  ويكون  السوقة،  بكالم 

النص  هذا  يف  الجاحظ  يوجه  طبقة«)3(   كل  يف 

اختيار املفردات املناسبة  الخطباء برضورة  عناية 

لكل طبقة، من حيث شكل املقام وهيئته، حتى 

الجاحظ  عد  فقد  العربية  البالغة  مقامات  يراعي 

البالغة برص  فقال: »جامع  البالغة  الحجاج جامع 

الحجة ومعرفة موضع الفرصة أن تدع اإلفصاح بها 

إىل كناية عنها وإذا كان اإلفصاح أوعر طريقة ورمبا 

وأحق  الدرك  يف  أبلغ  فصحا  عنها  اإلرضاب  كان 

يف  الفصاحة  مكانة  من  أعىل  وبذلك  بالظفر«)4( 

اللغوي  الدرس  يف  الحجاج  أما  الخطاب،  تأويل 

الحديث فقد اتسع مفهومه حسب التطور الذي 

لحق بالنظرية عىل أيدي علامء مدرسة أوكسفورد 

؛فتميزت دراساتهم بدمج دور اللغة واملنطق وعلم 

منهم  كل  يراعي  تداويل  توجه  لتأسيس  الكالم، 

اجتامعيا)5(،  الخطاب  تلقي  لعوامل  باإلضافة 

موضوع  »إن  بقوله:  الحجاج  »بريملان«  وَعرَّف 

من  التي  الخطاب  تقنيات  درس  هو  الحجاج 

شأنها أن تؤدي باألذهان إىل التسليم، مبا يعرض 

ذلك  درجة  يف  تزيد  أن  أو  أطروحات  من  عليها 

ملفهوم  »ديكرو«  نظرة  واختلفت  التسليم«)6(، 

الحجاج حيث اهتم بالبعد التداويل املأمول منه 

والناتج من االستدالل املنطقي والرتابط الحجاجي 

األبعاد  تأكيد  من  الحجاج  »ينطلق  قوله:  حسب 

التواصلية  اللغة  يف  الكامنة  والداللية  التداولية 

يف  اللغة  باعتبار  اإلبداعية،  اللغة  وكذا  اليومية، 

األقوال  ترتيب  نسق  يضبط  قيد  العام  معناها 

قواعد  إىل  يستند  الذي  الرتابط  وهذا  وترابطها، 

ألنه  حجاجي؛  ترابط  وإمنا  املنطقي  االستدالل 

مسجل يف أبنية اللغة بصفة عالقات توجه القول 

وجهة دون أخرى، وتفرض ربطه بقول دون آخر«)7(.

الخطابة  عن  يختلف  للحجاج  الحايل  واملفهوم 

التلقي،  دائرة  اتساع  حيث  من  األرسطية 

من  بدال  إقناعي،  تأثريي  بهدف  اللغة  واستعامل 

ويعود  ومعلوم،  محدد  ملتلٍق  الخطاب  توجيه 

أمثال:  الغربيني  الباحثني  بعض  إىل  التطور  هذا 

 Mich“ مايري  وميشال   ،»Perelman« بريملان 

الباحثني  وبعض   »Ducrot“ وديكرو   ،»Meyer

بكر  أبو   « و  الرحمن«،  عبد  »طه  أمثال:  العرب 

العزاوي«، و«محمد العمري«.

خصوصية مجموعة »الجثة صفر »املرسحية)8(:

مرسحيات  سبع  من  املجموعة  تتكون   

تفاصيل  تغادر،  ال  املحطة  صفر،  )الجثة  هي: 

السطر،  آخر  نقطة  تشابك،  بنات،  سكر  الغياب، 

املرسحيات  هذه  وتشرتك  يشرتيك(  مني  ورد  يا 

يف موضوعات اإلنسان املقهور يف عرص العوملة 

لوجود  تحول  حتى  وجوده  عىل  قضت  التي 

ولذلك  فقط،  صوت  مجرد  يف  ينحرص  فزيايئ 

أطلق الكاتب عىل شخصيات املرسحيات اسم: 

باإلضافة  املمثل )1( واملمثل )2( واملمثل )3( 

مرسحية  يف  ونوال(  )كريم  حقيقية:  ألسامء 

تفاصيل الغياب، وهذه إشارة لعدم قيمة تحديد 

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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عىل  واقتصارها  االعتبارية  اإلنسانية  الشخصية 

اإلنسان  رتبة  منها  نُزعت  وجثة  »ممثل«  هيئة 

ومكانته باإلضافة لقيمته، كام عمم الكاتب ذلك 

عىل األحياء من املمثلني فلم يطلق عليهم أسامءاً 

تعطيهم صبغة دينية أو أيديولوجية، أو ِعرقية.

عنارص اإلقناع يف الخطاب املرسحي:

بينها  فيام  املرسحي  الخطاب  عنارص  تتفاعل 

تجسيدها  يسهل  واقعية  أحداثا  للمتلقي  لتقدم 

الخطاب  أشكال  باختالف  املرسح،  خشبة  عىل 

أو منطوقا، ومن ثم  أو مسموعا  سواء كان مكتوبا 

واملستقبل(  )املرسل  التواصل  طريف  يشرتك 

مبا  واالقتناع  الخطاب  رسالة  واستقبال  إنتاج  يف 

املعرفية  الكاتب سلطته  يستغل  فيه، حيث  ورد 

وتفاعلهم، ويعكس ذلك  يف استنطاق املمثلني 

قدرة الكاتب عىل بناء الحوار الحجاجي بتنويعاته 

أن  يعلم  إنسان  »فكل  واملعجمية  املوضوعية 

الخطاب يفرض وجود ُمخاِطب، وُمخاطَب وانتباه 

املخاطَب«)9(.

سلطة الذات: أ. 

يفرض املتكلم سلطته اللغوية من خالل استخدامه 

تُعينه  منطقية  واصطالحية وحجج  لغوية  تعبريات 

عىل إبالغ رسالته يف سبيل إقناع املَُخاطب، كام 

يناسب قدرة املَُخاطب االستيعابية  أنه يختار ما 

بافرتاض وجوده وتوجيه الخطاب إليه، كام تحتاج 

هذه العملية التواصلية إىل تهيئة بيئة من الصدق 

بني طريف الخطاب، كام يف املثال التايل:

»الحارس: تحمل حقيبة! أين تخفيها؟

املمثل: مل أُخفيها، ها هي هنا ولكنك أربكتني بحيث 

نسيتها.

الحارس: رمبا كان بها ما نريد وما نبحث عنه أحرضها 

إىل هنا...

 )يُخرج الحارس عصا التفتيش يتفحص بها الحقيبة... 

ويلقي ما بها يف الهواء ليلتقطها(

الحارس: قميص متسخ، كرافتة، ثوب، مالبس داخلية.

يحدده  ما  وفق  الحقيبة  محتويات  الحارس  )يعدد 

املخرج ويبقي عىل كيس الطعام وقنينة املاء بيده(

الحارس: حصلت عىل ما تريد ولكن ستبقى هذه لدينا.

املمثل: ال، إنها يل مليك ال ميكن أن تستويل عليها.

أصبحت  مصادرتها،  ولكن متت  ملكك  كانت  الحارس: 

ملكنا نحن اآلن.

املمثل: أريد حقي يف الطعام واملاء.

الحارس: عندما تعرتف«)01(.

املُخاطَب،  عىل  سلطتها  الذات  متارس  هكذا 

من خالل سلبها ألبسط حقوق املَخاطب اآلدمية: 

تُظهر  كام  والخصوصية،  والرشاب،  كالطعام، 

الطريقة  بحسب  الخطاب  توجيه  عىل  قدرتها 

ضامئر  باستخدام  الفكري؛  توجهها  تناسب  التي 

امللكية )ستبقى هذه لدينا( والحديث عن الذات 

وتفعيل  نحن(،  ملكنا  )أصبحت  الجمع  بصيغة 

والظنون  التهم  بإلقاء  للخطاب  النفيس  الجانب 

نحو املَخاطب، ومحاولة إبعاد الجانب املنطقي 

الفائدة  تستثمر  وبذلك  الحوار،  عن  العقيل 

للخطاب،  والنفسية  املنطقية  للناحية  الداللية 

التي تحتمل التربير وتقديم االحتامالت املتعددة.

قدرة  للخطاب  السياقية  املعطيات  توضح  كام 

توجيه  يف  سلطته  استخدام  عىل  املتكلم 

نحو  والحجاجية،  واملعرفية،  اللغوية،  الكفايات 

أو  كقارئ  أنواعه  اختالف  عىل  املخاطب  إقناع 

مشاهد، واستخدام سلطته نحو تكييف الخطاب 

األستاذ  وأن  خاصة  املرسحي،  العرض  ليناسب 
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سينوغرافيا  استخدام  يحسن  الحاريث  فهد 

النصوص  خالل  من  املرسحية،  املشاهد 

هذه  لتنفيذ  املرشد  دور  تلعب  التي  الشارحة 

ذكر  كام  املرسح،  خشبة  عىل  املرسحيات 

»وفق  قوله:  يف  رصاحة  “املخرج”  عبارة  الكاتب 

ما يحدده املخرج« وبذيك  هذه النصوص كُتبت  

حبيسة  لتبقى  ال  املرسح،  خشبة  عىل  لتعرض 

رهن النصوص الرسدية، ويؤكد ذلك أيضا إطالق 

الشخصيات  عىل  »املمثلون«  لقب  الكاتب 

عن  نيابة  النص  يف  املتكلمون  وهم  املرسحية، 

املؤلف  هو  املرسحية  يف  املُرسل  »إن  الكاتب 

واملخرج املرسحي، وهم أيضا املمثلني«)11( كام 

يف النص التايل:

»صوت القطار مل يحرض أحد غريكن هنا، ملاذا تبدو 

املحطة خالية إال منا؟

ممثلة3: سؤال مرشوع ومفزع املحطة ال يبدو فيها 

ونداءات  القطارات  وأصوات  الركاب؟  أين  غرينا 

الباعة العابرين... قد أرصخ أرصخ أرصخ؟

)تتحرك ثم تركض فرتكض خلفها املمثلتان، يجمعانها 

لهام، حتى يهدأ نبضها ثم تنفك عنهام بعيدا(

ممثلة 3: ابتعدوا عني، يجب أال نقرتب من أنفسنا 

بهذا الشكل، نحن غرباء َعنَّا«)12(.

إفهام  عىل  املرسحي  الخطاب  حجاج  يقوم 

املتحاورين أوال ثم إقناعهم، ففي مرسحية »سكر 

تنتظرن  فتيات  ثالث  بني  األحداث  تدور  بنات« 

حضور القطار، ثم تقوم كل منهن بعرض مشكلتها 

بقوم  التقنية  وبهذه  معا،  حلها  ويحاولن  الخاصة 

النسوية،  القضايا  من  مجموعة  بعرض  الكاتب 

واآلراء املعارضة لها -من خالل األصوات النسائية 

املتحاورة أوال قبل خروجها للمتلقي عامة، ويحاول 

الشخصيات املرسحية  إفهام  من خالل  تفنيدها 

)النسائية( لطبيعة املشكلة التي تؤرقها، ثم ينتقل 

وينعكس  والحجاج،  اإلقناع  مرحلة  إىل  الكاتب 

كل ذلك عىل املتلقي املشارك يف إنتاج النص 

بها  يقتنع  ثم  املطروحة،  النسوية  القضايا  فيفهم 

سلمها  يف  املستخدمة  املنطقية  وبحججها 

الحجاجي، وميثل ذلك النص التايل:  

القادمة  املحطة  يف  أحد  ينتظرين  لن   :3 »ممثلة 

الرحلة،  انتظار  يف  نتسىل  دعونا  أنا،  لهم  سأذهب 

أحب فعل الحيك، أحب سامع القصص الناس.

الناس حقائب  ممثلة 1: فضول ال مربر له، قصص 

مقفلة فدعيها كام هي.

الوقت  قطع  ملجرد  حيك  نتسىل،  نحن   :2 ممثلة 

برثثرة املباح.

ممثلة 3: سنعمل قرعة، من منا تبدأ بالحيك.

ممثلة 1: لن أكون معكن.

)تنرصف ممثلة 1 نحو مقعدها وتتمدد عليه، بينام 

أن   1 املمثلة  إىل  وتشري  القرعة،  املمثلتان  تجري 

القرعة وقعت عليها...(

ممثلة 1: دوما كنت أكره ضعفي أمامه، فكرة أن 

أكون ضعيفة أمام الرجل تصيبني الجنون.

ممثلة 2: هنالك رجل...

بركاين...  ثار  أمامه  بضعفي  كلام شعرت   :1 ممثلة 

واخرتعت أسباب الغياب..

ممثلة 2: الرجل حالة من الغياب حتى يف الحضور، 

وحالة من الحضور حتى يف الغياب...

الرجل  صنعه  رصاع  الحضارات  رصاع   :1 ممثلة 

ليقيض عىل حضارة األنثى فقىض عىل حضارته«)13(.

توجيه  يف  الكاتب  طريقة  السابق  النص  يوضح   

لسان  عىل  املتلقي  إىل  املبارش  الحديث 
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وآراءهن  تعليقاتهن  بإضافة  الشخصيات، 

يف  للرجل  الرمزي  الحضور  حول  املختلفة، 

يجذب  حتى  بينهن؛  فيام  التباين  ويبني  حياتهن، 

فيمر  الشخصيات  أحد  رؤية  تبني  إىل  املتلقي 

مبراحل السلم الحجاجي بتحييده أوال، ثم بإدخاله 

ضمن العملية اإلقناعية، فيبحث مع الشخصيات 

عن الفرضيات والحلول املنطقية لالنتصار بفكرته 

توضيح  يف  سلطتها  املتكلمة  الذات  وتستخدم 

أمر ما وتفسريه متهيدا إلقناع املتلقي، وتعد هذه 

الطريقة من أفضل وسائل جذب املتلقي والتحكم 

يف أفق توقعه. 

استجابة املتلقي لرسالة الخطاب:

املوجهة  اللغوية  الرسالة  بتفكيك  املتلقي  يقوم 

للغة،  التواصلية  الوظيفة  استكامل  بقصد  إليه 

الدور  ويستكمل  الخطاب  إنتاج  يف  فيشارك 

اإليجايب له، مبشاركته يف إنتاج الخطاب من خالل 

فيام  معه  والتفاعل  رسالته،  توقع  يف  املساهمة 

القدرة  »إن  السلبي  أو  اإليجايب  بالجانب  يتعلق 

عىل الحجاج الجيد، والقدرة عىل اإلقناع، تقتيض 

تتوجه  التي  الذات  يحرك  أن  ميكن  مبا  املعرفة 

يحركها«)14( كام يف  ما  معرفة  أي  بالخطاب  إليها 

مرسحية »تشابك« يبدأ الكاتب املرسحية بقوله: 

وانقسمت  النفس  هذه  تشظت  البداية  »يف 

يف  وتناقشها  بعضا  بعضها  تجادل  وأصبحت 

يجب  كان  لذا  وترصفاتها،  ومشكالتها  تكوينها 

بينهام... كام يف  العالق  أن يجتمعا هنا لتصفية 

النص التايل:

ممثل 1: كنت أعرف أين سأجدك هنا!

ممثل 2: لديَّ إحساس بذلك!

ممثل 1: مل نرحل من يوم خرجنا!

ممثل 2: مل نرحل من يوم رحلنا!

ممثل 1: كانت أسئلة املاء تطارنا.

بعضنا  يدفع  نتدافع  الرمال  مثل  نتحرك   :2 ممثل 

بعضا نتشكل من جديد لكننا نصبح نحن.

ممثل 1: وصلَت قلبي هنا فامذا وجدت؟

ممثل 2: طعم الطني، ماء يختلط برمل)15(.

نجد يف الحوار السابق ثالث مستويات من التلقي 

الشخصيات  يف  يتمثل  الخطاب  داخل  أولهام 

باألساس  هي  التي  الخطاب،  داخل  املتحاورة 

بني  وبالتحديد  ونفسه  اإلنسان  بني  داخيل  حوار 

منهام  كل  يعرض  حيث  وروحه،  اإلنسان  جسد 

 )2( املمثل  إىل  املمثل)1(  من  الفزيائية  صفاته 

واملستوى الثاين من التلقي يقع خارج الخطاب، 

للنص  القارئ  أو  للمرسحية  املشاهد  كالجمهور 

خالل  من  ينبع  املتلقي  يستقبله  وما  املرسحي، 

من  استقبلها  التي  الوظيفية  واألساليب  الجمل 

الخطاب وتقوم مبحاولة إقناعه وحثه عىل التفكري 

الخطاب،  يف  الواردة  والرباهني  الحجج  يف 

يحدث  قد  التلقي  من  ثالث  مستوى  وهناك 

للخطاب  مشاهدان  أو  قارئان  يتناقش  حينام 

املرسحي  ويستخدمان األساليب والحجج الواردة 

ثقافتهام،  يناسب  مبا  ويَُدعِّاَمَها  الخطاب  يف 

الخطاب  وهذا  والتأثري؛  الداللة  توجيه  أجل  من 

إىل  مستوياته  بكافة  يسعى  املرسحية-  آخر  -إىل 

كافة  عىل  املتلقني  وإقناع  أوال  التفكري  استاملة 

املستويات ثانيا.

دور الشخصية املرسحية يف الحجاج:

صناعة  يف  املرسحية)16*(  األصوات  دور  يتضح 

الحدث فهي تتفاعل فيام بينها وتتصارع عن طريق 

الحجاجية  العملية  يف  الخطاب  فينمو  الحوار، 
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يرغب  التي  الخطابات  يصبغ  »املؤلف  أن  كام 

املمثلني  أفواه  عىل  الجمهور  إىل  إيصالها  يف 

ويعمل الجمهور عىل تأويل أقوال املمثلني، وهو 

الخطابات«)17(  بتلك  املقصود  أنه  مسبقا  يعلم 

فاملتلقي ال يفهم مقصود الخطاب إال بالرجوع إىل 

أقوال املمثلني وغاياتهم الداللية، »فهي العنرص 

الكتابة املرسحية ككل  تتحرك حوله  الذي  الدال 

وهي أساس العملية املرسحية بأكملها واملحرك 

أن نجسد رصاع  للخطاب املرسحي«)18(، وميكن 

املقهورين يف الحوار التايل:

رجل األمن: هنالك رجل ميت، جثة عىل الرصيف.

ممثل 4: الناس متوت عىل الرصفة هذه األيام.

عىل  الناس  ميوت  وملاذا  حسن،  ِفعل  األمن:  رجل 

األرصفة؟

عىل  ميوتون  فأصبحوا  السبل  بهم  ضاقت   :4 ممثل 

األرصفة.

وبالتايل  كذلك  تبدو  والجثة  مثقفا،  تبدو  األمن:  رجل 

ستكون خري من يساعدنا هل تعرفه؟

ممثل 4: ال أعرفه، مل يسبق يل مشاهدته.

وأنت  مثقفا  يبدو  معه  وجدناه  مام  األمن:  رجل 

تبدو مثقفا، وعليه هنالك صلة تربط بينكام وعليه 

يبدو أنك تعرفه.

ممثل 4: استنتاج خاطئ سيدي، فلو كان كل من ميلك 

مثقفا  بطريقتي  يتكلم  من  كل  كان  ولو  مثقفا،  كتابا 

ألصبح معظم الناس مثقفني.

تثبت  حتى  بطبعهم،  مثقفون  الناس  األمن:  رجل 

براءتهم.

ممثل 4: الثقافة أصبحت تهمة؟ 

رجل األمن: هي كذلك.

ممثل 4: إذن التهمة ثقافة!«)19(

هكذا أنطق الكاتب شخصياته مبا يود قوله، دون 

أن يلومه أحد حيث تدور أحداث هذه املرسحية 

حول البحث عن هوية جثة ملقاه عىل الرصيف، 

يف  مر  من  كل  عىل  القبض  إلقاء  يف  وتتسبب 

بالجثة،  معرفته  صلة  عن  معه  والتحقيق  الشارع 

وتستمد معظم الشخصيات أهميتها بقدر عالقتها 

بعدها  ومن  الثانوية  الشخصيات  يف  فتؤثر  بها، 

لإلنسان  الشخصية  الهوية  انعدام  حول  املتلقي 

املجتمع،  عىل  املفروضة  العوملة  ظل  يف 

الثقافة  السيايس عليهم حتى أصبحت  والتقييد 

تهمة.

صنعت  التي  هي  املرسحية  الشخصيات  وهذه 

حجاجها  ومحاولة  رصاعها  خالل  من  األحداث 

األكرب  العامل  عىل  وتنعكس  البعض،  لبعضها 

لبنة  وتجعله  تتفاعل معه  للمتلقي  للواقع فتخرج 

يف حائط املعنى إما موافقة أو اعرتاضا، وكلام زاد 

وأعطاه  أوسع  النص شهرة  اكتسب  التفاعل  هذا 

يجذب  حتى  أطول  لوقت  البقاء  عىل  الفرصة 

متلقني من جيل آخر.

عنارص الحجاج بالسلطة:

يحتاج مفهوم املجازي لتعبري السلطة إىل افرتاض 

)املرسل  واألمر  واملأمور  اآلمر  من  كل  وجود 

هذه  تتطلب  كام  والخطاب(  إليه  واملرسل 

السلطة  استخدامها ومامرسة  الحق يف  العنارص 

فهي  األمر،  يف  »الحق  أي  املأمور  إىل  اآلمر  من 

إصدار  يف  والحق  له،  وآمرا  ومأمورا،  أمرا  تستلزم 

بتنفيذ  الطاعة  واجب  ومأمور  املأمور  إىل  األمر 

»الجثة  مرسحية  يف  كام  إليه«)20(  املوجه  األمر 

صفر« حيث يقوم رجل األمن بسجن واستجواب 

الذي  الشارع  تواجد يف  أو  الجثة  من شاهد  كل 
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التهم  إلقاء  يف  وظيفته  مستغال  به،  عليها  عرث 

وتقييد حرية الناس، فكل ما يصدر عنه هي أفعال 

إنجازية واجبت التنفيذ كطلبه للكالم أو السكوت 

أو حبسهم، أو يلغي قرار العقاب ويفرج عنهم، كام 

يف النص التايل:

»الجثة عىل الرصيف

رجل األمن: هل تعرفه؟

الشاهد األول: ال.

رجل األمن: هل سبق لك مشاهدته؟

الشاهد األول: ال.

رجل األمن تبدو ماكرا يا شاهد، حسنا سنعرف بعد 

ُقفل  باملوضوع؟  وما هي عالقتك  تكون؟  حني من 

املحرض مع الشاهد األول يف ساعته وتاريخه، وتقرر 

سجنه انفراديا عرشة أيام عىل ذمة التحقيق..

الشاهد األول: سيدي.

رجل األمن اصمت يا شاهد.

الشاهد األول: هذا ظلم.

رجل األمن: ظلم، حسنا خمسة عرش يوما«)21(.

التي  األمن  رجل  سلطة  السابق  الحوار  يؤكد 

ميارسها عىل أحد الشخصيات املقهورة، متخذا 

وعقابه،  الشاهد  الستنطاق  سبيال  سطوته  من 

فيعطي لنفسه الحق يف تقرير املصري، وقد واجه 

املقهور سلطة اآلمر باالعرتاض عىل الحبس بقوله: 

»هذا ظلم« فغلَّظ له العقوبة، فاعرتض مرة أخرى 

الطريقة  بهذه  السلطة  ومامرسة  أكرث،  فغلظها 

إىل  والنفوذ  وتطويره،  تفعيله  قوة  الخطاب  متنح 

الداللة،  إنتاج  يف  املشاركة  يف  املتلقي  رغبات 

عرب تقمص أحد أدوار طريف السلطة والتفاعل مع 

الخطاب دون فرض سيطرة الكاتب عىل املتلقي 

نحو ما يجب عليه فعله وما ال يجب.

وسائل اإلقناع يف الخطاب املرسحي:

يستطيع املتكلم من خالل وسائل لغوية ومنطقية 

إقناع املتلقي والتأثري فيه انطالقا من اقتناعنا بأننا 

تكلم عامة بقصد التأثري »فالحجاج هو اآللية األبرز 

التي يستعمل املرسل اللغة فيها ويتجسد عربها 

التدرج  وفق  اإلقناع  يتم  طريقه  وعن  اإلقناع«)22(، 

املنطقي للخطاب وما يتناسب مع السياق.

فاعلية القياس املنطقي يف تكوين بنية الحجاج:

تهدف  منطقية  أساليب  املتحاوران  يستخدم 

إىل اإلقناع من خالل االعتامد عىل حقائق متفق 

عليها من الطرفني، وُمَسلَّم بها، ليك تساعد عىل 

عن  الغفلة  وتزيل  للفكرة،  الحجاجي  السلم  بناء 

الجوانب املنطقية لوسائل القياس، ومن ثم يكون 

املتلقي ملزما باالعرتاف بصحتها، كام يعد »بنية 

الباحثون  يعريه  حجاجي  خطاب  كل  يف  أساسية 

االهتامم األكرب وال يجب القياس عن املناطقة إال 

كام  تعلق«)23(  باألخرى  إحداهام  مقدمتني  عند 

يف هذا الحوار: »رجل األمن: مام وجدناه معه 

يبدو مثقفا وأنت تبدو مثقفا، وعليه هنالك 

صلة تربط بينكام وعليه يبدو أنك تعرفه.

ممثل 4: استنتاج خاطئ سيدي، فلو كان كل من 

ميلك كتابا مثقفا، ولو كان كل من يتكلم بطريقتي 

مثقفا ألصبح معظم الناس مثقفني«. 

بهذا  الخطاب  يف  الوارد  املنطقي  والقياس 

لها  املفهوم يستوجب وجود مقدمتني إحداهام 

بالشخص  الكتاب  ارتباط  وهي  باألخرى  عالقة 

العالقة  ويربز  عليها  يقارن  حتى  املثقف، 

الحجاجية بني مكوناتها وهي تشابه حضور الكتاب 

مع الجثة وممثل )4(، ومن ثم »يقوم فيها القياس 
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وهو  الصارم«)24(،  العلمي  باالستنتاج  املنطقي 

معرفة املمثل )4( بهوية صاحب الجثة.

ويسهم الربط املنطقي يف بناء الخطاب الحجاجي 

وبناء  الكربى،  املقدمات  استخدام  خالل  من 

عليها النتائج املنطقية، كام يوضح الحوار التايل:

أنفسنا  نسيل  الحيك  فعل  سنكمل   :1 »ممثلة 

صوب  حديثها  )توجه  األول  القطار  يصل  ريثام 

ممثلة 2 ما قصتك مع املحطة؟(

مع  قصتي  املحطة  مع  ليست  قصتي   :2 ممثلة 

الحياة، وجه أمي املزهر، شحوب وجه أيب، براءة 

إخويت، منزلنا البائس، ذات يوم صحونا عىل غارة 

كنا نركض دون شعور ال يعرف بعضنا أين يذهب 

بعضنا اآلخر، عندما انجلت الغمة وتوقفت الغبار 
كان أيب مسجى، مات أيب.«)25(

وتأيت العبارات مثل: »قصتي ليست مع املحطة، 

قصتي مع الحياة« »شحوب وجه أيب« كمقدمات 

عىل  أثر  مام  لوالدها  وفقدها  الشخصية  ملأساة 

الكربى  املقدمة  إضامر  وميكن  للحياة،  نظرتها 

التي يقوم عليها القياس، ويف هذه الحالة يكون 

تحذف  أن  ميكن  أي  االحتامالت،  عىل  القياس 

الحارس  »يخرج  مثل:  كاملقدمة،  أركانه  إحدى 

يفتحها  ثم  الحقيبة  بها  يتفحص  تفتيش  عصا 

ويتفحص ما بها ثم وبكثري من السخرية يخرج ما 

يف  املمثل«)26(  ليلتقطها  الهواء  يف  بها  ويلقي  بها 

الصغرة  النتيجة  قُدمت  املضمر  القياس  هذا 

الحرية  احرتام  وعدم  الخصوصية  غياب  وهي 

الحارس:  لسان  عىل  الحجة  تأيت  ثم  الشخصية، 

»لقد تعاملنا بشك مع ملفك واملعلومات األولية 

التي لدينا تشري إىل أن هنالك شكوكا أولية حول 

ميكن  املضمرة  الحجج  أن  كام  متلك«)27(،  ما 

تقديرها من خالل السياق، 

تحقيق  الحجاجية يف  والعوامل  الروابط  دور 
اإلقناع:

تقوم الروابط والعوامل الحجاجية بتنظيم تسلسل 

اللغة  وظيفة  وتحقيق  املنطقية،  والنتائج  الحجج 

األقوال  قيمة  توضيحها  خالل  من  الحجاجية، 

الروابط  بني  منيز  أن  وينبغي  والنتائج،  الرباهني 

كل  اختصاص  حيث  من  الحجاجية  والعوامل 

بني  »الروابط  تأيت  حيث  محددة  بوظيفة  منهام 

القولني أو الحجتني داخل االسرتاتيجية الحجاجية 

قول  لكل  وتستند  مورفيامت  متثل  وهي  العامة 

 )82(« العامة...  االسرتاتيجية  داخل  محددا  دورا 

وتتنوع إىل:

الروابط املدرجة للحجج )حتى، بل، لكن، مع 	 

ذلك، ألن...(

لهذا، 	  )إذا،  للنتائج  املدرجة  الروابط 

بالتايل...(

مع 	  لكن،  )بل،  الحجاجي  التعارض  روابط 
ذلك...( 

روابط التساوق الحجاجي )حتى، السيام( )92(	 

املجموعة 	  يف  الحجاجية  الروابط  من  مناذج 

املرسحية:

أوال: الروابط املدرجة للحجج: 

نفس  لهام  حجتني  بربط  الروابط  هذه  تقوم 

التوجه الحجاجي، حيث تكون الحجة الثانية التي 

التي  الحجة  من  داللية  قوة  أكرث  الرابط  بعد  تأيت 

التوجه  نفس  لها  الحجج  وهذه  الرابط،  قبل  تأيت 

اإلقناعي وتدلل عىل نتيجة واحدة، كام يف النص 

التعذيب  أياما تحت  التايل: »ممثلة 2: قضيت 

والسحل، لكني كنت أضمن وجبة حتى لو كِرست 

الشديد  رعبي  بقدر  قاتال يل  يكن ذلك  ُخبز، مل 

من نظرات السجان، كان يلتهم جسدي املتهالك 

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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بنظراته  شعرت  كلام  يل  أجمعني  كنت  بنظراته، 

حتى(  )لكن،  الربط  أداة  الكاتب  استعمل   ،)30(

اللتان لهام  الحرية  الفقر وفقد  للربط بني حجتي 

نفس التوجه الحجاجي والقيمة الداليل للقهر يف 

مجتمع املرسحية، كام أن حجة الفقر التي جاءت 

بعد أداة الربط »لكن« أقوى أملا من الحجة األوىل 

وهي فقد الحرية، ودليل ذلك ما جاء عىل لسان 

وأُِخذ عيلَّ  بعد شهر  »أُطلِّق رساحي  الشخصية: 

ومن  التظاهرات...  يف  املشاركات  بعدم  تعهدا 

يومها ال متر تظاهرة إال وأكون يف منتصفها«)31(.

ثانيا: الروابط املدرجة للنتائج: 

الحجاجي  السلم  تنظيم  إىل  الروابط  تسعى هذه 

من خالل ربط الحجة بالنتيجة، فتأيت هذه الحجج 

كواسطة العقد بينهام، ومن هذه األدوات »إذن« 

الداللية،  للنتيجة  واستقبال  نصب  حرف  وهي 

تعرف  هل  األمن:  »رجل  التايل:  املثال  يف  كام 

شخصية الجثة؟

ممثل 3: ال.

رجل األمن: هل تعتقد أنه قتل؟

ممثل 3: ال.

رجل األمن: هل تعتقد أنه مات؟

ممثل 3: ال.

رجل األمن: أنت ال تعتقد أنه قتل وال تعتقد أنه 

مات، إذن لديك معلومات عن املوضوع.

ممثل 3: ال« )32(.

لينظم  »إذن«  الربط  أداة  الكاتب  استعمل 

وهي:  أوال  بالحجة  فأىت  الحجاجي  السلم  ترتيب 

ثم  مات«  أنه  تعتقد  وال  قتل  أنه  تعتقد  ال  »أنت 

عن  معلومات  »لديك  املنطقية  النتيجة  جاءت 

املتلقي  إقناع  يف  ذلك  ويساعد  املوضوع« 

يف  الواردة  والنتائج  للحجج  املنطقي  بالتسلسل 

الخطاب.

ثالثا:  روابط التعارض الحجاجي: 

املنطقي  األثر  إلبطال  الروابط  هذه  وتستعمل 

تقدم  ألنها  التعارضية  الروابط  وتسمى  للحجاج 

السلم  ترتيب  عىل  فتعمل  املعارضة  الحجج 

واملؤيدة،  املعارضة  الحجج  برتتيب  الحجاجي، 

مع   – »بل  الربط  أداة  مثل  بذاتها  مفردة  وتأيت 

الرأي  متثل  جملة  بعدها  يأيت  ما  ودامئا  ذلك« 

إىل  غرض  من  واالنتقال  »اإلبطال  أي  املعارض 

غرض آخر«)33( كام يف النص التايل:

»ممثلة 3: عن نفيس كنت العكس منكن، أحببت 

كثريا وخنت كثريا، مل أنتظر رجال يخونني كنت أبادر 

بذلك، اعتنقت كل املذاهب واألفكار كنت ماركسية 

بني  تنقلت  لفرتة،  تأسلمت  لفرتة،  علامنية  لفرتة، 

الصوفية والسلفية واإلخونجية، ثم تركت كل هذا أنا 

اآلن ال منتمية، ال إسالمية، ال علامنية، ال شيوعية، 

ال لونية، ال شكلية... أنا حرة، عندما أرصخ أتنفس.

متذبذبة،  متلونة،  ألنك  ترصخني  بل   :1 ممثلة   

متغرية )34(.

»بل« عالقة حجاجية معارضة  الربط  أداة  أقامت 

تنقلها  اعتربت  التي  للشخصية  األوىل  للحجة 

وأوضحت  حرية!  والجامعات  املذاهب  بني 

الحجة املعارضة لها، بأنها ليست حرية بل تلون 

األداة  بعد  تأيت  التي  الثانية  والحجة  وتذبذب، 

أن  دون  األوىل  الحجة  من  أقوى  تأيت  ما  دامئا 

تنفي منطقية الحجة األوىل يف حرية اعتناق اآلراء 

واألفكار.

رابعا: روابط التساوق الحجاجي:

واملقصود بهذه الروابط هي التي تنتمي إىل حقل 
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تدلل  أنها  أي  واحد  حجاجي  ورأي  واحد  داليل 

عىل نتيجة واحدة، وهي من الروابط التي تربط بني 

الحجة والنتيجة، كام يف النص التايل: »ممثلة 2: 

الرجل حالة من الغياب حتى يف الحضور، وحالة 

جاءت  وقد  الغياب«)35(  يف  حتى  الحضور  من 

وهي  »حتى«  الربط  حرف  بعد  األقوى  الحجة 

التعبري  الشخصية  تريد  الذي  األسايس  املعنى 

النفيس لحبيبها حتى  بالحضور  عنه حيث تشعر 

أثناء غيابه. 

 دور العوامل الحجاجية يف تقييد الداللة:

اتساع  عملية  يف  الحجاجية  العوامل  تتحكم 

البعد  يف  التحكم  خالل  من  وتحديدها  الداللة 

اإلمكانات  بحرص  تقوم  فهي  لها؛  التلفظي 

املتلقي  ذهن  جعل  أي:  للخطاب،  الحجاجية 

مقيدا بداللة محددة، من قبيل أدوات مثل: رمبا، 

باإلضافة ألدوات  ما...  كثريا،  قليال،  كاد،  تقريبا، 

ولكن  ونتيجة  حجة  بني  تربط  ال  وبذلك  القرص، 

للخطاب،  والداللية  الحجاجية  الطاقة  تتحكم يف 

متغريات  بني  تربط  »ال  الحجاجية  العوامل  ودور 

حجاجية )أي بني حجة ونتيجة( ولكنها تقوم بحرص 

لقول  تكون  التي  الحجاجية  اإلمكانات  وتقييد 

مبا،  قبيل:  من  أدوات  العوامل  مقولة  وتضم  ما، 

أدوات  وجل  إال،  ما،  كثريا،  قليال،  كاد،  تقريبا، 

القرص )36(، ومن أهم العوامل الواردة يف مجموعة 

ملا  القرص  هو  املرسحية  الحجاجية  صفر  الجثة 

أمر  أو  بيشء  يشء  »تخصيص  يف  فائدة  من  له 

بآخر بطريقة مخصوصة«)37( أو »حبس يشء عىل 

وذلك  يتعداه«)38(  ال  بحيث  عليه  وقفه  أو  يشء 

بل  بال،  العطف  واالستثناء،  »النفي  طريق  عن 

العوامل  تلك  بأبرز  االستشهاد  ولكن«)39(، وميكن 

التي استعملها الكاتب بهدف التأثري يف املتلقي 

وإقناعه: 

»ال – إال«:

»املمثل: ما هذه املصيبة! إين أعلن  لكم أين خاٍل 

أفكاري  إال  أحمل  ال  وأين  عنه  تبحثون  مام  متاما 

ومالبيس«)40(.

»من يومها ال متر تظاهرة إال وأكون يف منتصفها، وال 
اعتصام إال وأكون فيه«)41(

تربز هذه األمثلة بنية املكونات الداللية من خالل 

بالحرص  تقوم  التي  بإال،  واالستثناء  بال  النفي 

القرص واالستفادة من  والتقييد عن طريق أسوب 

النتيجة  عىل  الحجة  قرص  حيث  البالغي،  دوره 

تقديم  إىل  وعمد  تأويلية،  إمكانات  أية  بنفي 

النتائج عىل الحجج، يف محاولة منه إلزالة عوامل 

والتي  األفكار  وتحديد  املتلقي،  أمام  التشتيت 

تدعم رأيه.

قيمة السلم الحجاجي اإلقناعية:

التدرج  ترتيب  إىل  الحجاجي  السلم  يسعى 

من  أي  اإلقناعية،  قوتها  وتنظيم  للحجة  املنطقي 

وإعادة  والقوية  الضعيفة  الحجج  تصنيف  خالل 

ملجموع  منطقية  نتيجة  إىل  تصل  حتى  ترتيبهم 

الحجج، ويعرفه طه عبد الرحمن بقوله: »هو عبارة 

بعالقة  األقوال مزودة  فارغة من  عن مجموعة غري 

ترتيبية وموفية بالرشطني التاليني: »أ- كل قول يف 

مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث 

تلزم عن القول املوجود يف الطرف األعىل جميع 

التي  الحجة  تلزم  التي دونه، أي كل حجة  األقوال 

دليال  السلم  يف  كان  قول  كل  ب-  تحتها،  تقع 

عىل مدلول معني، كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى 

عليه مجموع هذه الحجج، التي يعلو بعضها عىل 

بعض، تتضافر فيام بينها لتؤدي إىل غاية إقناعية 

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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ترتيبية  عالقة  هناك  تكون  فعندما  واضحة«)42(؛ 

إىل  يصل  حتى  برتتيبها  الحجاجي  السلم  يقوم 

النتيجة، ومثال ذلك:

»)رجل األمن يسري نحو الجثة يفتح الكيس يتفقد 

التي  واألوراق  الكتب  بعض  أسامء  يقرأ  محتوياته 

يجدها(.

املصائب  نحو  الكتاب  تهافت  كتاب  األمن:  رجل 

تلحقه  مل  من  حرفة  عن  البحث  كتاب  والكوارث، 

الحريان،  عن  الذب  يف  الحريان  نوازل  كتاب  تهمة، 

باٍل،  شعر  ديوان  الوقائع،  كتاب  الطالئع،  كتاب 

رواية جنسية، و... وكتاب...«.

حرفة  به  لحقت  ممن  أنه  يبدو  األمن:  رجل 

حياتهم  يف  ُمْتَعُبون  القوم  هؤالء  والثقافة،  األدب 
ومامتهم«)43(

وأنت  مثقفا  يبدو  معه  وجدناه  مام  األمن:  رجل 

تبدو مثقف.

من  كل  فلو  سيدي،  خاطئ  استنتاج   :4 ممثل 

بطريقتي  يتكلم  من  كان  ولو  مثقفا  كتابا  ميلك 

ويتبني  مثقفني«)44(  الناس  معظم  ألصبح  مثقفا 

ذلك يف الرسم التايل:

حيث تصاعدت الحجج املنطقية من حيث قوة 

اإلثبات وحلت الحجج األكرث قوة يف األعىل فإن 

تركيزه  الخطاب من حيث  الحجاجي يف  »السلم 

عىل مبدأ التدرج يف املنحى عىل مرجع محدد 

عنها  ينفي  الذي  والضعف،  القوة  رهينة  هي  بل 

إليه  اإلشارة  تجدر  ومام  والكذب  الصدق  منطق 

بناء منظومة السالمل  أن املتكلمني يختلفون يف 

إذ أنها متسمة بالخصوص والذاتية«)45( وللسلم 

الخفض،  قانون  هي:  ثالثة  قوانني  الحجاجي 

تبديل السلم، قانون القلب:

قانون الخفض:

القول يف  إذا صدق  »أنه  الرحمن  يعرفه طه عبد 

يصدق  نقيضه  فإن  السلم،  من  معينة  مراتب 

يستعمل  فحينام  تحتها«  تقع  التي  املراتب  يف 

الكاتب جمال من قبيل:

»باألمس مل تكن هنالك بوابة، كنت أدخل وأخرج 

براحتي.

تجتاح  الخوف  حمى  مخيف،  يشء  هنالك  ليس 

العامل، كل يشء صار مخيفا.

صارت  التفتيش-  بوابات  –يقصد  البوابات  هذه 

مزروعة يف كل مكان، يشء مخيف بالفعل«)46(.

فنحن نستبعد الشعور باألمان والثقة ومدى تأثريه 

بوابات  توفر  مل  حيث  املرسحية،  مجتمع  عىل 

التفتيش أو رجال األمن أو مجمل اإلجراءات التي 

وفرتها أجهزة األمن لتوفري 

األمان للمواطنني، وذلك 

هو  باألمن  الشعور  ألن 

شعور نفيس يف املقام 

طريقة  وتتجىل  األول، 

استعامل  يف  الكاتب 

قانون الخفض من خالل استحضار صورة املايض 

حيث مل تكن هناك بوابات أو إجراءات التفتيش 

فإذا  الخوف  حل  ذلك  ومع  حاليا  توفرت  التي 
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السلم، فإن  القول يف مراتب معينة من  »صدق 

نقيضه يصدق يف املراتب التي تقع تحتها«)47(.

قانون تبديل السلم أو النفي:

يشري هذا القانون إىل: إذا كان »القول دليال عىل 

القول نقيض مدلوله،  مدلول ما فإن نقيض هذا 

متكلم  قبل  من  مستخدما  )أ(  قول  كان  »إذا  أي 

حجة  سيكون  نفيه  فإن  معينة،  نتيجة  ليخدم  ما 

رتبنا  إذا  وبذلك  املضادة«)48(  الحجة  لصالح 

وفق  املرسحية  املجموعة  يف  الواردة  الحجج 

السلم الحجاجي فإن نقيضها يؤدي لقبول النتيجة 

ومثال ذلك: 

»ممثلة 3: أنت ال تثقي بنفسك، وال بحبيبك، وال 

فينا؛ شخصية كثرية الظن والشك«)49(.

الشخصية  أن  تؤيد  التي  الحجج  أن  ذلك  ومعنى 

أو  بنفسها  تثق  ال  شخصية  أنها  تؤكد  الظن  كثرية 

النتيجة  بأحد، وأن نقيض الحجة يؤدي إىل قبول 

بحبيبك،  تثقي  أنت  وهي:  املنفية  أو  املضادة 

هذا  ويعرب  بنفسك،  تثقي  شخصية  أنت  وفينا؛ 

يف  الواردة  املثبتة  الحجج  تصاعد  عن  القانون 

املرسحية من أدناها إىل أعالها لتخدم يف النهاية 

الحجج  عن  أما  السلم،  أعىل  املوجودة  الحجة 

ولكن  نفسه  السلم  ترتيب  فنستخدم  املنفية 

وهي  نفسها  النتيجة  أيضا  لتؤدي  منفية  بطريقة 

تأثري غياب ثقة الشخصية بنفسها يؤثر عىل نظرتها 

يف  القانون  هذا  ويفيد  حولها،  ومبن  لنفسها 

ليعرف  املتلقي  ذهن  أمام  الحجة  مراحل  ترتيب 

تشكل يف  الشخصية حتى   بها  مرت  التي  اآللية 

عاملها.

 قانون القلب:

القانون أن: السلم الحجاجي لألقوال  ومفاد هذا 

»كان  فإذا  االثباتية،  األقوال  سلم  عكس  املنفية 

عىل  التدليل  يف  اآلخر  من  أقوى  القولني  أحد 

نقيض  أقوى من  الثاين  نقيض  فإن  مدلول معني 

وبعبارة  املدلول،  نقيض  عىل  التدليل  يف  األول 

إىل  بالقياس  )أ*(  من  أقوى  )أ(  كان  إذا  أخرى 

النتيجة )ن( فإن نقيض )أ*( أقوى من نقيض )أ( 

بالقياس وميكن االستدالل باملثال التايل:

املاجستري، والدكتوراه، 2-  مل  1- »حصل زيد عىل 

عىل  يحصل  مل  بل  الدكتوراه،  عىل  زيد  يحصل 

املاجستري.

فحصول زيد عىل الدكتوراه دليل أقوى عىل مكانته 

العلمية من حصوله عىل املاجستري، يف حني أن عدم 

حصوله عىل املاجستري حجة أقوى عىل عدم كفاءته 

ذلك  ومثال  الدكتوراه”)50(  عىل  حصوله  عدم  من 

من مرسحية الجثة صفر:

»الحارس: سيدي لقد هربت الجثة...

العثور عليها  لعينة منذ  الجثة  األمن: هذه  حارس 

تحركوا  هيا  املصائب،  نجمع  ونحن  الرصيف  عىل 

للبحث عن الجثة والقبض عليها.

الحارس: هل يل أن أطرح رأيا؟

حارس األمن تفضل.

قضيتني،  أمام  سيجعلنا  الجثة،  هروب  الحارث: 

نتحمل  وستجعلنا  هروب،  وقضية  موت،  قضية 

موضوع اإلهامل والتسبب يف هروب، وقد نتعاقب 

بسبب ذلك، وأنت مقبل عىل الرتقية.

حارس األمن: ذكرتني بذلك، أكمل.

عىل  الجثة  أن  يعني  هربت،  الجثة  اآلن  الحارس: 

هنالك  يعد  مل  حياة،  بقية  بها  مازال  الحياة،  قيد 

قضية،  ال  وبالتايل  شهود،  هنالك  يعد  ومل  ميت، 

سنمزق أوراق القضية، ال قضية لدينا حول ميت، 

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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وال رصيف)51(.

الحجج املثبتة: هروب الجثة، وقضية إهامل

هناك  يعد  مل  ميت،  هناك  يعد  مل  املنفية:  الحجج 

شهود.

فنالحظ إذن أن عدم وجود جثة أقوى حجة عىل 

الحاجة  عدم  وبالتايل  إهامل،  قضية  وجود  عدم 

للتحقيق مع الشهود حول معرفتهم لهوية الجثة.

 وبذلك يؤكد السلم الحجاجي من خالل قوانينه 

أن عملية اإلقناع ال تأيت بطريقة عشوائية؛ فعملية 

بالحجة  اإلقناع  لقوانني  تخضع  الداليل  البناء 

أكرث  تأيت  حيث  املنطقي،  وترتيبها  قوتها  حسب 

النفي- أعىل مراتب  أو  الحجج قوة - يف اإلثبات 

وحجج  أدلة  إىل  تحتاج  األقوى  فالحجة  السلم، 

كام  الحجاجي،  السلم  أدىن  يف  تساندها  أدىن 

املستنتجة  والنتائج  االستنباطات  عن  يكشف 

من كافة الحجج والحجج املضادة الدنيا والعليا، 

ذلك  كل  القوة،  متسلسل  منطقي  ترتيب  وفق 

وخاضعة  مرنة  الحجاجي  السلم  قوانني  جعل 

النفي نجد  النيص للخطاب، ففي حالة  للسياق 

قانون النفي يقوم عىل الحجج املضادة والنتيجة 

القرب  املضادة، أما قانون القلب فتتحكم درجة 

والبعد يف السلم الحجاجي من الحجج املضادة 

فتأيت أعىل السلم، وهذا التنوع يف قوانني السلم 

أعطى العملية اإلقناعية صورة عقلية قابلة لألخذ 

والرد، وال تخضع ملعيار الصدق والكذب.

فاعلية الحجاج يف تكوين الخطاب املرسحي:

املرسحي  الخطاب  شحن  يف  الحجاج  ساهم 

من  مكنته  موضوعية،  وروابط  منطقية  بآليات 

يحاول  حيث  متعددة  داللية  أبعاد  اكتساب 

خالل  من  الخطاب،  مستقبل  إقناع  املحاجج 

القوة  حيث  من  املرتبة  الحجج  من  سلسلة 

الداللية، حتى يصل إىل نتائج الحجاج، باستخدام 

املبنية  املنطقية،  والروابط  الحجاجي  السلم 

وسائل  إىل  باإلضافة  ونتائج  وأدلة  مقدمات  عىل 

استداللية تقوم عىل مسلامت ثالث)52(هي:

- مسلمة حوارية الخطاب:

يف  الحوار  تطوير  يف  الحجاج  ساعد   

مجموعة الجثة صفر املرسحية؛ حيث تبنى كل من 

املتحاورين موقفا فكريا وأيديولوجيا مختلفا حول 

يحاول  منفصلني  ثقافيني  مقامني  يف  ما،  قضية 

كل منهام جذب اآلخر إىل دائرته، فيتحول األمر إىل 

ما يشبه »العرض واالعرتاض«)53(، واألمر والنهي، 

الحوارية وتتشعب إىل موضوعات  فتتعدد األطر 

أخرى تدلل عىل صحة وجهة نظر الطرفني، وبهذه 

الطريقة بنى الكاتب خطابه املرسحي يف تسلسل 

منطقي تراكمي وقدم للمتلقي صورة مكتملة حول 

اآلراء املتعارضة، وبناء السلم الحجاجي لإلقناع.

مسلمة وصفية الخطاب:

فإن  اآلخر  إقناع  محاولة  املتحاوران  يبدأ  حينام 

الصورة  لتقريب  الوصف  يستخدم  منهام  كل 

لآلخر ومن ثم للمتلقي، فيصف األماكن واألشياء 

واألدلة التي تؤكد وجهة نظره، »فيتساوى كل من 

وجملة  املوضوعات  وصف  يف  التخاطب  دخل 

املوضوعات،  هذه  إىل  تسند  التي  الصفات 

مخصوص  موجود  عن  عبارة  املوضوع  أن  ذلك 

نقل  إىل  سبيل  وال  لغة،  عن  عبارة  والتخاطب 

صورة  يف  إال  اللغة  إىل  املخصوص  املوجود 

كل  نصوغ  أن  وميكننا  مخصوصة...  صفات 

إمكان  عىل  تدل  صورة  يف  خطايب  موضوع 

وهذه  الصفات«)54(،  من  مجموعة  إىل  تحويله 

الخاصية الفنية مكنت املتلقي من معرفة الفضاء 
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خالل  من  املرسحية،  املجموعة  لنصوص  العام 

ووصف  والسينوغرافيا،  الشارحة،  النصوص 

الشخصيات لألماكن واألزمان التي حصلت فيها 

أحداث املرسحيات.

مسلمة بنائية الخطاب:

 تُبنى موضوعات الخطاب تدريجيا حتى تتشعب 

أن  »مقتضاها  متنوعة  و  محورية  موضوعات  إىل 

الخطاب ينشئ موضوعاته إنشاء تدريجيا، بحيث 

داللية  أحوال  يف  املوضوعات  هذه  فيه  تتغلب 

متباينة تنتقل فيه من اإلجامل إىل التفصيل، ومن 

الظهور،  إىل  الخفاء  ومن  التبيني،  إىل  اإلشكال 

عالوة عىل ما قد يلحقها من تغيريات يف أوضاعها 

االستداللية، فتتحول من االدعاء إىل االعرتاض... 

كل ذلك من شأنه أن يجعل املحاور يقوم بعمل 

للموضوعات  الفعيل  والباين  الحقيقي  الصانع 

التي يدور عليها كالمه«)55(، كام دللنا عىل ذلك 

سكر  مرسحية  يف  الحوارية  النصوص  خالل  من 

والرباهني  املوضوعات  تشعب  ومدى  بنات، 

انتظارها  أثناء  الشخصيات  بها  استدلت  التي 

عرشات  املرسحية  جمعت  حتى  القطار،  وصول 

القضايا واملوضوعات الشائكة التي تناولنها إلقناع 

األخريات، وساهم ذلك يف امتداد الزمن الروايئ 

إىل أقىص حد ممكن بدون تكلف أو افتعال.

النتائج:

املرسحي  للخطاب  الفنية  الخصائص  تنعكس 

الداللية  النتائج  عىل  الحوار-  دور  -كربوز 

الحوار  طريف  من  كل  يقوم  حيث  والتداولية، 

بعرض آرائه الفكرية املتعارضة يف صورة وحدات 

والروابط  القياس،  وسائل  باستخدام  موضوعية 

قوة  ينظم  حجاجي  سلم  وفق  ويرتبها  الحجاجية 

الحج املنطقية.

يتميز خطاب الجثة صفر املرسحي كونه يخاطب 

العقل من خالل عرض أفكار األصوات املتحاورة، 

ومحاولة استاملة األصوات املتعارضة، من خالل 

ترويضها وبناء جسور التواصل فيام بينها.

درامية  بخاصية  الحاريث  ردة  فهد  كتابات  متيزت 

نصوص  وكأنها  إخراجية؛  وخلفية  تجسيدية 

اعتامدها  من خالل  املرسح،  لِتُمثل عىل  كُتبت 

الجسدية،  والتعبريات  الصورة،  مشهدية  عىل 

والنصوص  اإلبداعية،  نصوصه  وسينوغرافيا 

الشارحة للمشاهد.

الجثة  مجموعة  يف  املتحاورة  األصوات  تفاعلت 

صفر املرسحية، فقدمت للمتلقي مرسحا إنسانيا 

يناقش قضايا اجتامعية يف نص مشحون  واقعيا 

بالداللة، وقد تفرعت إىل عدة دوائر تشتبك كل 

الرصاع  تأجج  وبالتايل  النموذج،  سلطة  مع  منها 

التي طرحها عىل املتلقي  األفكار  الدرامي بفعل 

خطابا  املرسحية  األصوات  خطاب  من  جاعال 

مفتوحا عىل التأويل.

عالقة  بناء  إىل  الحاريث  املرسح  خطاب  سعى 

وتحريك  فيه  التأثري  بهدف  املتلقي  مع  مشاركة 

إقناعه  محاولة  ثم  الحياد،  منطقة  إىل  اعتقاده 

برأي آخر ال يتبناه، وهو ما مينح الخطاب خاصية 

القصدية، والتأثري يف املتلقي.

يف  صفر  الجثة  مجموعة  مرسحيات  تشرتك 

العوملة  عرص  يف  املقهور  اإلنسان  موضوعات 

التي قضت عىل هويته اإلنسانية، وحولته ملجرد 

وجود فزيايئ ينحرص يف صوت وجثة.

املرسحي  الخطاب  يف  اإلقناع  عنارص  تفاعلت 

تجسيدها  يسهل  واقعية  أحداثا  للمتلقي  لتقدم 

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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طريف  يشرتك  ثم  ومن  املرسح؛  خشبة  عىل 

التواصل يف إنتاج واستقبال رسالة الخطاب بكافة 

صوره املقروءة واملسموعة واملرئية.

اللغوية  سلطتها  املتكلمة  الذات  استخدمت 

واصطالحية  لغوية  تعبريات  استخدام  خالل  من 

وحجج منطقية، تعينها عىل إبالغ رسالة الخطاب 

يناسب  ما  فيختار  املخاطَب؛  إقناع  سبيل  يف 

تواجه  الصدق  من  بيئة  له  ويهيئ  استيعابه، 

التوجس النفيس للظنون.

متعددة  مبراحل  املرسحي  الخطاب  حجاج  َمرَّ 

-مستفيدا من كافة اإلمكانات الرسدية والسياقية- 

لآلراء  املرسحية  الشخصيات  تَبَنِّي  منها: 

من  لواحدة  املؤيد  املتلقي  فيجذب  املتنوعة، 

تلك اآلراء، ويدخله يف السلم الحجاجي ومن ثم 

املنطقية  الفرضيات  عن  الشخصيات  مع  يبحث 

إلقناع املتحاورين.

استثمر الكاتب وسائل اإلقناع من خالل استخدام 

الحجاج،  تكوين  يف  املنطقي  القياس  فاعلية 

باعتامده عىل حقائق منطقية متفق عليها وربطها 

بناء  يف  ساعدت  عليها،  مختلف  مبوضوعات 

السلم الحجاجي.

يف  الحجاجية  والعوامل  الروابط  ساهمت  كام 

املنطقية،  والنتائج  الحجج،  تسلسل  تنظيم 

وتنقسم إىل روابط مدرجة للحجج، وروابط مدرجة 

والتساوق  الحجاجي،  التعارض  وروابط  للنتائج، 

يف  الحجاجية  العوامل  تتحكم  كام  الحجاجي، 

عملية اتساع الداللة وتحديدها.

قوتها  حيث  من  املنطقية  الحجج  الكاتب  درَّج 

اإلقناعية من خالل تصنيفها إىل ضعيفة تقع يف 

القوية  الحجج  تعلوها  الحجاجي،  السلم  أسفل 

اإلقناعية  الغاية  لتؤدي  تتضافر  وجميعها  مرتبة 

هي:  ثالثة،  قوانني  خالل  من  وذلك  للخطاب، 

الخفض، وتبديل السلم، والقلب.

صفر  الجثة  خطاب  تكوين  يف  الحجاج  ساهم 

املرسحي، بآلياته املنطقية املبنية عىل مقدمات 

سلمه  وتنظيم  اللغوية،  وروابطه  ونتائج،  وأدلة 

استداللية  ووسائل  نتائج  إىل  وصوال  الحجاجي؛ 

تقوم عىل مسلامت حوارية، ووصفية وبنائية. 

بداية  النص املرسحي  تعددت مستويات حجاج 

-مرسحية  للشخصيات  الداخيل  الحوار  من 

تشابك- إىل حوار الشخصيات معا -كام يف باقي 

مرسحيات املجموعة- ثم ما يستقبله املتلقي من 

عىل  وحثه  إقناعه  ومحاولة  للخطاب  فهمه  خالل 

التفكري يف الحجج املنطقية الواردة يف الخطاب، 

حينام  يحدث  قد  أخري  مستوى  إىل  باإلضافة 

يتناقش متلقيان للخطاب املرسحي، كام يحدث 

لقارئ هذه الدراسة.
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النادي  نقدية،  دراسة  السعودي  املرسح  العظمة: 

املرسح  حامدي:  وطفاء  2991م.  الرياض،  األديب 

السعودي مسارات التطور واتجاهاته مرسح الجمعية 

العربية السعودية للثقافة والفنون منوذجا، الرياض، 

الهوامش
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املرسح  اتجاهات  وآخرون:  البقمي  لطيفة  4102م. 

السعودي املعارص املرسح الفكري منوذجا، رسالة 

العزيز  عبد  نارص  1102م.  القاهرة،  جامعة  دكتوراه، 

اململكة  يف  املرسح  دراسة  إىل  مدخل  الخطيب: 

العربية، املهرجان الوطني للرتاث والثقافة، الرياض، 

0991م. د. عبد الله بن أحمد العطاس: روافد النص 

بحث  فنية،  تاريخية  دراسة  السعودي  املرسحي 

أم  جامعة  الثاين،  السعوديني  األدباء  ملؤمتر  مقدم 

القرى، مكة املكرمة، ج2، 0241ه-0002م.

ضوء  يف  املرسحي  الخطاب  تحليل  بلخري:  عمر   2

الجزائر،  االختالف،  منشورات  التداولية،  النظرية 

3002م، ص: 121.

ت:  والتبيني،  البيان  الجاحظ:  بحر  بن  عثامن  أبو   3

القاهرة،  ج1،  الخانجي،  مكتبة  هارون،  السالم  عبد 

8991م، ص29.

السابق، ص: 88.  4

يف  العمدة  والحجاج،  اللغة  العزاوي:  بكر  أبو  انظر:   5

طه   ،51-41 ص  6002م،  البيضاء،  الدار  الطبع، 

العقيل،  التكوثر  أو  وامليزان  اللسان  الرحمن:  عبد 

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 8991م، ص: 

وتجديد  الحوار  أصول  يف  الرحمن:  عبد  طه   ،312

البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف  املركز  الكالم،  علم 

الشهري:  ظافر  بن  الهادي  عبد   ،56 ص:  0002م، 

اسرتاتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد املتحدة، 

بنغازي، 4002م، ص: 654. محمد طروس: النظرية 

واملنطقية  البالغية  الدراسات  خالل  من  الحجاجية 

واللسانية، دار الثقافة، املغرب، 5002م، ص51.

يف  الحجاج  نظريات  أهم  صمود:  حامدي  عن  نقال   6

اآلداب  كلية  اليوم،  إىل  أرسطو  من  الغربية  التقاليد 

اإلنسانية،  والعلوم  والفنون  اآلداب  جامعة  منوبة، 

تونس، د.ت، ص: 992.

البالغة  يف  الحجاج  الطلبة:  األمني  سامل  محمد    7

دار  املعارص،  النقد  بالغة  يف  بحث  املعارصة، 

ص:  8002م،  بريوت،  املتحدة،  الجديد  الكتاب 

.291

مؤسسة  صفر،  الجثة  مجموعة  الحاريث:  ردة  فهد    8

االنتشار العريب، باالشرتاك مع نادي الطائف األديب، 

بريوت، 5102م.

والتداولية  اإلبستمولوجية  األسس  مقبول:  إدريس   9

الحديث  الكتاب  عامل  سيبويه،  عند  النحوي  للنظر 

للنرش والتوزيع، إربد، 6002م، ص: 033.

10  فهد ردة الحاريث: مجموعة الجثة صفر، ص: 261-

.461-361

ضوء  يف  املرسحي  الخطاب  تحليل  بلخري:  عمر   11

النظرية التداولية، ص: 491.

فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية سكر بنات،   12

ص: 49.

فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية سكر بنات،   13

ص: 69-59.

14  محمد الويل، مدخل إىل الحجاج أفالطون وأرسطو 

وشايم بريملان، عامل الفكر، املجلس الوطني للثقافة 

أكتوبر  الكويت،   ،04 مج  ع2،  واآلداب،  والفنون 

ديسمرب، 1102م، ص: 03.

تشابك،  مرسحية  صفر،  الجثة  الحاريث:  ردة  فهد    15

ص: 621-521.

هي تنظيم دينامييك متكامل برتكيب موحد لخصائص   16

ومبا  األحداث  يف  بسلوكها  تتجسد  وفكرية  نفسية 

من  قيمتها  وتظهر  وسياسيا  وفكريا  اجتامعيا  مييزها 

والتفاعل  والخارجية  الداخلية  بنيتها  تفاعل  خالل 

بني الشخصيات املرسحية يزيد املرسحية قوة وهذا 

خاصة  املتلقي  أو  الجمهور  إقناع  يف  يزيد  بطبعه 

هو  املرسح  عىل  الشخصية  متثله  الذي  الفعل  أن 

الشخصية  بناء  البشتاوي:  يحي  ينظر:  إنساين  فعل 

للنرش  الكندي  دار  املعارص،  العرض املرسحي  يف 

والتوزيع، إربد، 4002م، ص: 51.

ضوء  يف  املرسحي  الخطاب  تحليل  بلخري:  عمر   17

النظرية التداولية، ص: 101.

النقدية،  املرسحية  الكتابة  مفهوم  مسكني:  محمد   18

املغربية،  التأسيس  مجلة  والشهادة،  النفي  كتابة 

مطبعة األنباء، د. م، 7891م، ص: 65.

فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية الجثة صفر،   19

ص: 02-91.

عبد الهادي بن ظافر الشهري: اسرتتيجيات الخطاب   20

مقاربة لغوية تداولية، ص: 122. 

21  فهد ردة الحاريث: مجموعة الجثة صفر، ص: 42.

اسرتاتيجيات  الشهري:  ظافر  بن  الهادي  عبد   22

الخطاب، ص: 654.

محمد العبد: النص والخطاب واالتصال، األكادميية   23

ص:  5002م،  القاهرة،  الجامعية،  للكتاب  الحديثة 

.812-712

محمد العمري: يف بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل   24

دار  ط2،  العربية،  الخطابة  لدراسة  وتطبيقي  نظري 

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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إفريقيا الرشق، بريوت، 2002م، ص: 27.

فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية سكر بنات،   25

ص: 101.

السابق، مرسحية نقطة آخر السطر، ص: 361.  26

السابق، مرسحية الجثة صفر، ص: 851.  27

28  أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، العمدة يف الطبع، 

الدار البيضاء، 6002م، ص: 62- 72.

أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، ص: 03.  29

فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية سكر بنات،   30

ص: 501.

السابق: ص: 501.  31

32  فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية الجثة صفر، 

ص: 81.

33  أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، ص: 06.

فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية سكر بنات،   34

ص: 601.

فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية سكر بنات،   35

ص: 69.

أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، ص: 72.  36

37  عبد العزيز عتيق: ع مل املعاين، دار النهضة العربية 

للطباعة والنرش، بريوت، 4891م، ص: 951.

علم  يف  دراسة  الرتاكيب،  بالغة  الفيل:  توفيق   38

املعاين، مكتبة اآلداب، القاهرة، د.ت، ص: 022.

39  السيد أحمد الهاشمي: جواهر البالغة يف املعاين 

الصمييل،  يوسف  وتدقيق:  ضبط  والبديع،  والبيان 

السابع،  الباب  9991م،  بريوت،  العرصية،  املكتبة 

ص: 861-761.

آخر  نقطة  مرسحية  صفر،  الجثة  الحاريث:  ردة  فهد   40

السطر، ص: 951.

السابق، مرسحية سكر بنات، ص: 501.  41

طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل،   42

ص: 772.

فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية الجثة الصفر،   43

ص: 51.

44   فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية الجثة صفر، 

ص: 02

الرتاث  بني  التداويل  الخطاب  بوقرة:  نعامن    45

األصول  يف  قراءة  الحديثة  الغربية  والدراسات 

كلية  بحوث  مركز  التطبيقية،  والغايات  واملفاهيم 

العلمي  النرش  سعود،  امللك  جامعة  اآلداب، 

واملطابع، ع531، الرياض، 0341هـ، ص: 25.

آخر  نقطة  مرسحية  صفر،  الجثة  الحاريث:  ردة  فهد    46

السطر، ص: 451.

علم  وتجديد  الحوار  أصول  يف  الرحمن:  عبد  طه    47

الكالم، ص: 601-501.

أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، ص: 22.  48

49  - فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية سكر بنات، 

ص: 801.

أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، ص: 22 – 32.  05

51  فهد ردة الحاريث: الجثة صفر، مرسحية الجثة صفر، 

ص: 03-92.

طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل،   52

ص: 872.

53  السابق نفسه، ص: 972

طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل،   54

ص:972.

55   - السابق، ص: 972.

أوال: املصادر:
أبو عثامن بن بحر الجاحظ: البيان والتبيني، ت: عبد 	 

السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 8991م.

مؤسسة 	  صفر،  الجثة  مجموعة  الحاريث:  ردة  فهد 

الطائف  نادي  مع  باالشرتاك  العريب،  االنتشار 

األديب، بريوت، 5102م.

ثانيا: املراجع:
أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، العمدة يف الطبع، 	 

الدار البيضاء، 6002م.

والتداولية 	  اإلبستمولوجية  األسس  مقبول:  إدريس 

الحديث  الكتاب  عامل  سيبويه،  عند  النحوي  للنظر 

للنرش والتوزيع، إربد، 6002م.

علم 	  يف  دراسة  الرتاكيب،  بالغة  الفيل:  توفيق 

املعاين، مكتبة اآلداب، القاهرة، د.ت.

التقاليد 	  يف  الحجاج  نظريات  أهم  صمود:  حامدي 

منوبة،  اآلداب  كلية  اليوم،  إىل  أرسطو  من  الغربية 

املصادر واملراجع
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تونس،  اإلنسانية،  والعلوم  والفنون  اآلداب  جامعة 

د.ت.

املعاين 	  يف  البالغة  جواهر  الهاشمي:  أحمد  السيد 

الصمييل،  يوسف  وتدقيق:  ضبط  والبديع،  والبيان 

املكتبة العرصية، بريوت، 9991م.

طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل، 	 

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 8991م.

علم 	  وتجديد  الحوار  أصول  يف  الرحمن:  عبد  طه 

البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف  املركز  الكالم، 

0002م.

العربية 	  النهضة  دار  العزيز عتيق: علم املعاين،  عبد 

للطباعة والنرش، بريوت، 4891م.

اسرتاتيجيات 	  الشهري:  ظافر  بن  الهادي  عبد 

بنغازي،  املتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  الخطاب، 

4002م.

ضوء 	  يف  املرسحي  الخطاب  تحليل  بلخري:  عمر 

الجزائر،  االختالف،  منشورات  التداولية،  النظرية 

3002م.

محمد العبد: النص والخطاب واالتصال، األكادميية 	 

الحديثة للكتاب الجامعية، القاهرة، 5002م.

اإلقناعي مدخل 	  الخطاب  العمري: يف بالغة  محمد 

إفريقيا  دار  العربية،  الخطابة  لدراسة  وتطبيقي  نظري 

الرشق، بريوت، 2002م.

البالغة 	  يف  الحجاج  الطلبة:  األمني  سامل  محمد 

دار  املعارص،  النقد  بالغة  يف  بحث  املعارصة، 

الكتاب الجديد املتحدة، بريوت، 8002م.

محمد طروس: النظرية الحجاجية من خالل الدراسات 	 

الثقافة، املغرب،  البالغية واملنطقية واللسانية، دار 

5002م.

النقدية، 	  املرسحية  الكتابة  مفهوم  مسكني:  محمد 

املغربية،  التأسيس  مجلة  والشهادة،  النفي  كتابة 

مطبعة األنباء، د. م، 7891م.

يحي البشتاوي: بناء الشخصية يف العرض املرسحي 	 

املعارص، دار الكندي للنرش والتوزيع، إربد، 4002م.

ثالثا: املجالت:
وأرسطو 	  أفالطون  الحجاج  إىل  الويل، مدخل  محمد 

وشايم بريملان، عامل الفكر، املجلس الوطني للثقافة 

أكتوبر  الكويت،   ،04 مج  ع2،  واآلداب،  والفنون 

ديسمرب، 1102م.

نعامن بوقرة: الخطاب التداويل بني الرتاث والدراسات 	 

الغربية الحديثة قراءة يف األصول واملفاهيم والغايات 

امللك  جامعة  اآلداب،  كلية  بحوث  مركز  التطبيقية، 

الرياض،  ع531،  واملطابع،  العلمي  النرش  سعود، 

0341هـ.

ا حجاج األصوات املرسحية مجموعة “الجثة صفر” منوذجاً
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اللغوي- العربية-الواقع  اللغة  املفتاح:  الكلامت 
التواصل االجتامعي-التعليم.

 متهيد: )رضورة االنفتاح(

 تعيش اللغة العربية عىل قوتها ومكانتها الرفيعة، 

مجال:  من  أكرث  عىل  كربى  وتحديات  رهانات 

السياحة- املصطلح  اإلعالم-  التعلم –التعليم – 

التواصل  والحاسوب-  التكنولوجيا  العلمي- 

التي  املجاالت  من  وغريها  االجتامعية  والوسائط 

العلم  لغة  كونها  العربية،  اللغة  عىل  يتوجب 

الثقافة  لغة  والتعليم،  التواصل  لغة  واإلعالم، 

تتعامل  يك  رهاناتها  وطرح  قوتها  فرد  واملعرفة، 

تحوالته  مبجمل  وتطوراته،  العرص  مستجدات  مع 

مفرداتها،  يف  حيوية  لغة  أنها  لتثبت  وتحدياته، 

قوية بخصائصها، ميكن لها أن تستوعب املعرفة 

التكنولوجية،  الثورة  ومستجدات  الحضارية، 

العمل  ألن  علمية؛  عربية  لغة  تفعيلها  أجل  من 

املنتظر  اإلنجاز  هو  بلغته  اإلنسان  ربط  عىل 

والعلمية  والثقافية  التعليمية  املؤسسات  من 

يف  البحث  مراكز  وحتى  والحقوقية،  واإلعالمية 

الوطن العريب. 

أوال. اللغة العربية والرتجمة:

فكان  بالنقد،  اإلبداع  ارتبط  األدب  تاريخ  يف      

املبدع ذلك اإلنسان الثائر واملفكر واملغامر يف 

عوامل التخييل، ال تعيقه أهوال الحياة وأعاصريها، 

يكتب كلام يشعر ويفكر، ال يطمح إال إىل هامش 

بسيط للبوح، ومساحة صغرية للتعبري عن كل ما 

يراه ويشعر به ويؤمن به كل اإلميان، ويتخيله ويحلم 

به..، يف إرصار كبري لصنع الحياة..ليحقق إشباعا 

فينقل  له  ويؤسس  وروحيا..  ووجدانيا  وجوديا 

شعور  بال  نفسه  يجد  الذي  للقارئ،  كله  ذلك 

بسلطة  راض  وهو  دخولها  عىل  أجرب  عوامل  يف 

املتعة واإلثارة والتأثري؛ ذلك أن اإلبداع امتداد بني 

السامء واألرض، بني اإلنسان والوجود، بني العقل 

والحدود..اإلبداع1  املطلق  بني  واإلحساس، 

وثقافية،  ومعرفية  فكرية  ورمزية  لغوية  مامرسة 

قدراته  باستخدام  الفرد  به  يقوم  ذهني  هوعمل 

للوصول إىل أفكار جديد، وعوامل جديدة .. وهو 

من  الفرد  انقالبية..يستطيع  وقلبية  عقلية  عملية 

أو  جديدة  نتاجات  أو  أفكار  إىل  الوصول  خاللها 

إعادة ربط أفكار ونتاجات موجودة بطريقة جديدة 

تؤسسها  مقابلة  عملية  إىل  ومبتكرة..يحتاج 

أستاذ التعليم العايل-بورفيسور ، جامعة محمد خيرض بسكرة

رهانات اللغة العربية و منطق الع�سر

نعيمة  سعدية
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اإلبداع..ليتحقق  مجال  يف  ثقافية  مسابقات 

التوازن بني اإلبداع والنقد، يف سبيل خلق مشهد 

ثقايف يرس الجميع بال استثناء .

املعارف  تنقل  به  إنساين،  نشاط  الرتجمة 

الحضاري،  التطور  ليتحقق  والعلوم،  والكشوف 

مختلف  عىل  التعرف  عرب  االجتامعي،  والرقي 

وموضوعاتها  املتعددة  بأشكالها  الثقافات 

املتنوعة، وهذا التعدد من اإلشكال وهذا التنوع 

من املوضوعات، هو ما جعل من الثقافة املعرب 

األساس عن طاقة املجتمعات يف اإلبداع، فكيف 

عاتق  الرتجمة  لتأخذ  األمانة،  نقله، مبنتهى  ميكن 

ترجمة أفكار ونصوص ومشاعر ورؤى وغريها، كلنا 

مرتجم بطريقته، لصنع التفاعل مع اآلخرين، وقوة 

بني  االجتامعي  التواصل  لتحقيق  فيهم،  التأثري 

األفراد واملجتمعات.

ومعمقة  خاصة  حالة  هي  الحقيقية  والرتجمة 

لغوي  فعل  أي  يف  والتلقي  التواصل  لعملية 

الداللية  للمكونات  التقارب  يتحقق  إنساين...بها 

فكل  باملوضوع؛  املتحكمة  املعرفية  واملرجعية 

تصور  داخل  إال من خالل موقعها  تدرك  ال  كلمة 

الوجود واالشتغال، وهي  نظري مينحها مرشوعية 

حقيقة تضمن وجود خصائص معجمية ومكونات 

ثقافية-منطقية داخل الكلمة املختارة يف الرتجمة؛ 

باعتبارها متثيال عقليا لألشياء الفردية، وقد متثل 

شيئا واحدا أو مجموعة من األشياء الفردية، التي 

تتوفر فيها صفات مشرتكة؛ ذلك أن الرتجمة هي 

وسيلة تتيح للقارئ املرتجم اإلطالع عىل ما كتب 

فيه الغري، فهي النافذة التي يستطيع من خاللها 

مبكنوناتها  واإلملام  الغري  ثقافة  عىل  االطالع 

العلمية والعملية ..

املخصصة  النرش  دور  محيط  يف  واملتأمل 

لديهم  األمر  أن  املرتجم،  الكتاب  إىل  للرتويج 

النرش  دور  أن  وهي  عمدتني:-األول،  عىل  نصب 

رهينة املكاسب التجارية، يف املقام األول، إذ ال 

تعلو وطنيتهم، وإن صح التعبري محاولة إظهارها-

فتأسس  الوطن،  محاسن  نقل  بوساطة  عمدا-، 

سعر  غالء  يف  تربز  مادية،  دوافع  عىل  الهدف 

الكتاب املرتجم، وسوء الرتويج له.

ونشري هنا إىل أّن خاصية االنتشار تتعلق بالحركية 

بصورة  ذلك  ويظهر  واملكونات  للعنارص  الدامئة 

قدمته  مبا  الحارض  عرصنا  يف  وضوحا  أكرث 

الرتجمة من رسعة يف نقل املعلومات واملعارف 

ونرشها  لإلنسان  واملادية  الفكرية  واملنتجات 

ومرجعيات  ثقافية  ومكونات  عنارص  تشكل  وكلها 

فكرية وفلسفية .. 

حالة  يعيشون  أغلبهم  املرتجمني  أن  الثاين:  و 

نفسية ) انبهارية( باآلخر فيكون نقلهم للحدث أو 

السيايس  الوضع  عىل  وسخط  تذمر  فيه  ترجمته 

العقالنية،  عن  بعيدا  لآلخر،  عشق  أو  األديب، 

االعتدال،  بعض  مع  األمور،  نقل  يف  واملنهجية 

فيعكس املرتجم ذلك يف الرتاكيب التي يختارها 

ويوزعها يف نص الرتجمة، وغالبا ما تكون عبارات 

عىل  تنفتح  عّدة،  معاين  تسكنها  أوجه،  حاملة 

تأويالت ال حرص لها من القارئ، ليبدأ هذا األخري 

رحلة التأويل للدالئل اللغوية التي ال تنتهي..

كان  إذا  باآلخر  املنبهر  املرتجم  نفسية  ففي   

إىل  املسبقة  النظرة  سلبية  -يف  جزائري  املرتجم 

عدم  يربز  وهذا  أجنبيا،  كان  إذا  للمرتجم  الجزائر 

الدقة يف الرتجمة، ألنها تتطلب أن يكون املرتجم 

متقنا لشيئني : متقنا للغتني ومتقنا للعمل الذي 

سيرتجمه، فرتجمة نص إبداعي ال تكفي فيها قوة 

ليرتجم  اإلبداع  فقه  من  بد  ال  بل  فقط،  الرتجمة 

رهانات اللغة العربية و منطق العرص
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ستسهم  وإال  إليها؛  املنقول  اللغة  يف  إبداعا 

الرتجمة يف تشويه تاريخ الجزائر وأدبها وسياستها، 

لصورة  والتسويق  لألجنبي،  الجزائر  تعريف  ويف 

مسبقة  أحكام  بوجود  العلم  لآلخر..مع  مغايرة 

البد  الحقيقة  ويف  عنا..  خطرية  وأحيانا  وخاطئة 

نجدها  التي  أحيانا  املغالطات  ببعض  ننوه  أن 

يف الكتب األجنبية املرتجمة إىل اللغة العربية أو 

العكس، والتي تكون بصورة مغلوطة، والتي فيها 

نوع من التحوير والخروج عن معنى النص األصيل..

فالرتجمة الحرفية تقيض عىل املعنى، ناهيك عن 

غياب املرتجم املكّون، مازلنا يف حاجة إىل جهود 

كبرية يف هذا املجال..

السياسية  األخرى  الجوانب  حيث  من  أما 

والدينية، فالعيب يف األجنبي الذي صار يسمع 

ويتقىصَّ أخبارنا من أماكن ال هدف لها إال تغذية 

ومنه  املسبقة،  السلبية  أحكامه  و  أفكاره  تنمية  و 

إقصاء  و  للمحاسن  تهميش  عملية  لدينا  تتولد 

لإلبداعات..األمر الذي يعمل ويعمد إىل الرتويج 

أهم  من  األجنبي  عند  والكتاب  اإلعالم  ويعّد  له، 

التي يستقي منها األخبار بل ويقع أحيانا  الينابيع 

نشري  منطقه...وهنا  خالفت  وإن  تصديقها  يف 

إىل حلقة مفقودة وال تكتمل إال بالقراءة، ومادمنا 

ال نقرأ ال نستطيع أن نرتجم....وحني نغض الطرف 

للكتاب  األقل  عىل  ننظر  و  العمدتني  هاتني  عن 

الجزائريني الذين كتبوا بغري لغتهم نرى نصوصهم 

قمة يف اإلبداع، وهنا تفتح عىل اللغة العربية مبا 

متلك من خصائص عديد التحديات. 

  نرى الرتجمة عملية معقدة غاية يف التشابك ألنها 

تسهم يف تقارب الشعوب وتبادل خربات متنوعة 

عىل مستوى اللغة والثقافة والحمولة الفكرية، بل 

ونقل صورة هوية شعب إىل شعب آخر، ومن هذا 

لالشتغال-بحسب  كربى  تحديات  الرتجمة  تواجه 

يف  الرتجمة  نجد  والهدف-..ولكن  الوضع  خطورة 

الجزائر –وكل البلدان العربية- تعاين يف تعاملها 

املعاين  وحرب  املصطلح  إشكالية  ومامرستها 

فيه، وحرب الثقافات، ما يتوجب عليها أن تنفتح 

عىل املستحدثات املنهجية واملعرفية والثقافية، 

لتستطيع التحرر من القيود البنيوية واإليديولوجية 

املؤلفات  عىل  سينعكس  الذي  األمر  الصارمة، 

العلوم  شتى  يف  واملتنوعة،  املختلفة  املرتجمة 

وكل التخصصات، لتدرك الهيئة العلمية للمؤلف 

مثة  ومن  صاحبه  عند  النص  حقيقة  املرتجم 

عندهم، ومنه عند القارئ الباحث... 

تعدد محددات  قابلية يف  أكرث املصطلحات  إّن 

التعريف من باحث إىل آخر بل حتى عند الباحث 

الدالة  املصطلحات  تعددت  مثة   ومن  الواحد، 

كتبنا  يف  مقابلتها  ووجب  واحد،  معنى  عىل 

العربية املختصة يف املجال، لرنى مدى التطابق 

أو االختالف وحتى التناقض بني ما تّم عرضه يف 

يف  التلقي  عىل  األمر  انعكس  وقد  الرتجمتني، 

الدراسات العربية....

إّن انتامء املصطلح إىل حقل داليل_معريف محدد 

يرتتب عليه أن ينتظم يف تعالقات خصبة تؤسس 

ضبط  عىل  عملت  حقيقة  كونه  له؛  العام  اإلطار 

املكونات االبستيمولوجية يف سبيل الوقوف عىل 

مامرساته، وذلك يف سبيل ضبط شكله ومفهومه 

وتحديد مكوناته، لنصل به إىل الداللة املوضوعية 

املمكنة يف النص قيد الرتجمة...وهذا رهان كبري 

تواجهه الرتجمة، من أجل حصول املأمول منها.

مؤسسات  بأنها  اللغوية  املجامع  تعريف  وميكن 

ذات طابع علمي أنشئت من أجل خدمة و تطوير 

و  العلامء  من  نخبة  تسيريها  عىل  يقوم  اللغة 
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األهلية  و  اللغوية  الكفاءة  املتخصصني من ذوي 

العلمية2. 

الـــوطن  يف  التعــريب  تنسيــق  مكاتب  تـأسـست 

التعـريب  تنسيــق  هدفها  ليكون  العــريب،  

التطابق  التقارب حّد  بالتخطــيط ملعجمية تحاول 

الغـربية،  للمصطلـحات  الحـديـثة  املعجـامت  مـن 

ثـم عـن طريــق البحـث عـن املفــردات  املنـاسبة لـها 

يف اللغـة العربية3.

تنسيــق  مكتب  عـالجهـا  التي  الجهـود  بيـن  مـن   

التعــريب قضــية صالحية اللغـة العـربية للتـدريس 

ضمـن  العلمية،  البحوث  يف  وقوتها  الجـامعي، 

بحـث بعنـوان » اللـغة العـربية و تحـديـات العصـر«؛ 

للتــدريس  صـالحة  العــربية  اللغـة  أن  ذكـر  حيث 

يف  يلـزم  لكـن   ، الحديـثة  العلــوم  يف  الجـامعي 

هـذا التدريــس االستعانة بلغـة أجنبيـة ، وقـد طـرح 

العتــبات التـي تعــرث العلــمي بالـلغة العربيـة حيث 

العلمـية  املـراجـع  تلخيصها يف عـدم وجـود  ميكن 

العلميـة  املصطلحـات  ونقـص   . العــربيـة  باللغـة 

والتقنيـة العربيـة واختالفها بني الـدول العربيـة . 

األستاذ  العربية:  اللغة  يف  الباحث  ضعـف  مع 

يف  العلميـة  للـمواد  الدارس  الجـامعي  والطـالب 

اللغـة العربيـة.

العـلـمي،  البحث  ميـدان  الجـامعـات يف  -تقصـــري 

والكتـب  املنـاهج  اختـيـار  علـى  تعـاونها  وعـــدم 

الواضحة  التدرجية  اللغة  ذات  املــدرسية.  

والبسيطة، واملنهج العلمي والتعليمي.

  ومـن بيـن الحــلول املمكن اقتـراحها بتتبع ما فات 

من الجهود لتــجـاوز هـذه العقبـات:  

-تكـوين املكتبـة العلمـية لتـرجمة الكتـب، مع العـمل 

علـى تعـريب املصطـلحـات متـاشيـااً مع تـطـور العلم 

وتحديات العرص، ورهان الواقع العلمي.

 -تــوحيد الكتـب الجـامعية يف الــدول العـربية .

علـى  تشــرف  الجـامعـات  مـن  لجــنة  -تشكـل   

وترجمة   ، سليـمة  عربيـة  لغـة  إلـى  البحـوث  ترجـمة 

انتبـهت  وقــد  صحيحة  علمية  ترجمة  امللخصات 

املكاتب إلـى مشكـلة املصطلحـات العلميـة التي 

يعــاين منـها البحث اللساين العـريب، للبحث عـن 

منهـجيات  ولتـوحيـد  منها،  للحّد  منـاسبة،  حلــول 

املبادئ  وفق  العلمية  املصطلحات  وضع 

العلمية  املصطلحات  اختيار  يف  األساسية  

ووضعها ومن بينـها:

مـدلـول  بني  مشاركـة  أو  مناسبة  وجـود  -رضورة 

وال  االصطالحي.   مدلـوله  و  اللغـوي  املصطلح 

معناه  كل  يستوعب  أن  املصطلح  يف  يشتـرط 

العلمي. 

-مع رضورة وضع مصطلح واحـد للمفـهـوم العـلمي 

الـواحد ذي املضمـون الـواحد يف الحـقل الـواحد. 

 -استقـراء التـراث العـريب وإحياؤه، مبذهب توفيقي 

ال تلفيقي، وخاصة ما استقر منه من مصطلحـات 

علميـة عـربية صالحـة لالستعامل الحـديث. 

تـوليد  يف  اللغـوية  الوسائل  استخـدام  -رضورة 

طبقااً  باألفضلية  الجديدة  العلميـة  املصطلحات 

من  فيه  ملا  فالتوليــد،  الرتاث   : اآليت  للرتتيب 

مجـاز واشتقـاق و تعـريب و نحت  -التعريب عند 

الفصيحة  العربية  الكلامت  وتفضيل  الحاجة، 

جانـب  إلــــى   . املعربة  الكلامت  عىل  الشائعة 

يف  أسهمت  التي  األخرى  اللغـوية  املــجامع 

تـراثها  العربيــة، وإحــياء  اللغـة  الحـفاظ عىل أصـالة 

االهتامم  وكــذا  جـديــدة  صبغــة  وإعطائه  القــديم، 

مبصطـلحات مختـلف العلــوم وتعـريبها4. 

رهانات اللغة العربية و منطق العرص
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العربيــة،  املجــامع  أعضـاء  التقاء  أن  والشــك 

املصطلحـات،  توحــيد  يف  يســهم  واتصـالهم 

املصطلحـات  حـول  آرائهـم  تقــارب  وإحداث 

إشـراف  تحت  هـذا  أكـان  سـواء  فيــها،  املختلف 

مكتـب تنسيــق التعـريب أم يف مؤتــمر مجمـع اللغـة 

العـربية الذي يعقـد سنويا بالقـاهرة.

بعض  بـهـا  قـام  التـي  الفـردية  الجهـــود  ننــكر  وال 

فوىض  من  للحّد  رصينة  ونحسبها  الباحثني، 

وقـد  العريب،  اللساين  الدرس  يف  املصطلح 

العرص  يف  املصطلحـات  تـوحيد  فكـرة  شـاعت 

يطلـقون  املحـدثون  العلـمـاء  فأخـذ  الحديث، 

علـى هذه الفـكرة التوحيد املعياري، التي يحاول 

:«يعني  القاسمي  عيل  الباحث  منها  االقرتاب 

لهذه  تخصيص  عــامة  بصـورة  املعيـاري  التــوحيد 

للمفهـوم  الواحــد  للمصطلح  يكون  اللفظـة، حيث 

التـرادف  من  بالتخـلص  وذلك  الواحـد،  العـلمـي 

الغمـوض  إىل  يؤدي  ما  وكـل  اللفظي،  واالشرتاك 

فعلـي  التقنيـة«5؛  و  العلمـية  اللغـة  وااللتباس يف 

من  بكثري  وعـالجهـا  الفكـرة  هذه  تبنـى  القـاسمي 

تقييس  إىل  الـوصول  ذلـك  يف  هدفـه   ، الدقة 

املصطلح وتحقيق توحــيده.

املشـاكل  من  اللسـاين مشكـلة  املصطلح  ويبقـى 

التي وقـعت فيـها املجـامع اللغـوية العربيــة، لكنـه 

من الرضوري السعـي إىل معـالجة هـذه املشكلة 

النهضـة  روافـــد  من  اً  باللسانيـات  عصفــت  التـي 

العلمية الحديثة إىل اآلن.

بيــن  العلميـة  اللقـاءات  من  اإلكثار  علـى  -العمـل   

القامئني بتدريــس املـواد العـلمية .

 -إنشـاء املؤسـسات الخـاصة بالرتجمـة والتعـريب 

لنقـل الفكر األجنبي إلـى اللغة العربية .

كلــها،  املـراحل  يف  األجنبية  باللغـات  -االهتامم   

بدراسة  العــايل  التعـليم  يف  اللغـات  هـذه  وربــط 

معــينة  بتخصيص سـاعـات  العلمـية وذلك  املـواد 

لتدريس املـواد العلمية .

-إثـراء اللغـة العربيـة يف حـقل املصطلحات العلمية 

العلمية  واملجـالت  العلمية،  املعـاجم  بإصــدار 

عن  الشائع  -استعمـال   1 املوحدة  املتخصصة 

املجـامع اللغـوية من املصطلحات، وال سيــام مـا 

كـان واردا يف املعاجم اللسـانية الحديـثة. 

وضــع  عن  التسـابق  محاوالت  عن  -الكـف 

اللسـاين  الدرس  إلـى  والعـودة  املصطلحـات، 

القديـم يف العربية لالستفادة من جهـود القدماء . 

و  عامــة  العلميـة  املصطلحـات  مكـانز  -إنشـاء 

اللسـانية خاصـة يف املجـامـــع اللغويــــة والجـامعات، 

وتقدم  لتنتظم،  العامليـة،  بالشبكـة  صـالتها  وربطـ 

لضبط  املصطلحات،  الستعامل  تيسري  جهودا 

التواصل العلمي.

ضمن   « املصطلـح  »علـم  بتدريس  -االهتامم 

الدراسات اللسـانية، وتوظيفـه فـي توحـيد الجهـود 

إلـى  -املبـادرة  الشـائعة  املصطلحـات  وتنسيـق 

تأســيس جمعــية علمــية تعنــى باملصطـلح العـلمي، 

من  املقرتحة  اللسانية،  املصطلحـات  والسيــام 

مجـامع اللغـة العربيـة ، وبإرشافها.

اللغـوية  املجــامع  عن  يصـدر  ما  -قبـول 

الجـامعات  تعتمــده  ،وما  مصطلحات  من 

الدارسني  أيــدي  بيـن  ووضعـه  واملؤسسـات، 

والطلبـة.

املصطلح  توحـيـد  يف  اإلسهام  أن  والشــك   

وتكون  دقيقة،  وعلمية  ممنهجة  بطريـقة  اللساين، 

والغمــوض،  اللبس  عىل  حتــام  ستقيض  مشتـركة 
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النـدوات  يف  مشتــركة  للغـــة  ركــيزة  وتضـع 

أصبح  فقـد  العلميــــة،  واللقـاءات  واملؤمتــرات 

تحقيقــها  إىل  يسعى  غـاية  املصطلحات  تــوحيد 

العــلامء؛ ألن تـعاملهم مع املصطلـح الـواحد ييرس  

عليـهم عمليـة التـواصل يف العـلوم التــي يتـداولونها  

للمفهــوم الـواحد.

إن اللسانيات العربية شهدت حركة ترجمة حثيثة 

الناتجة  اللسانية  املصطلحات  عرفته  الذي  خل 

عن التطور اللسانيات الغربية ومختلف مدارسها، 

مقابالت  الواحد  األجنبي  للمصطلح  نجد  إذ 

العريب،  املنجز  يف  تعدد  املقابل  ويف  عديدة، 

أو  املرتجمة  باملصطلحات  األمر  تعلق  ما  سواء 

املعربة لهذا املصطلح األجنبي، والتي قد بلغت 

عددا اً كبريا.

املصطلحات  بعض  لواقع  استقرائنا  خالل  من    

لنا  يتبني  الكتاب،  العريب   املنجز  يف  اللسانية 

املصطلحي  التعدد  مشكلة  يف  وقعوا  قد  أنّهم 

نتيجة  ذلك  ولعل  الواحد،  املفهوم  للمفهوم 

التصور الصحيح والحقيقي للسانيات علاماً  عدم 

املنهجية  الخامتة  غياب  وكذا  وأدوات،  ومنهجااً 

والتوصيات  النتائج  تطرح  أين  للدراسات، 

التنسيق  غياب  عن  ناجم  وهذا  واملقرتحات، 

املهيكل واملؤسس بني الباحثني، نتيجة الجانب 

الطابع العفوي واالرتجايل وأحيانا العاطفي، الذي 

يسم دراساتهم و بحوثهم.

إن  إىل  اإلشارة  تتوجب  ذلك  من  الرغم  عىل   

واللغوية  العلمية  والهيئات  العربية  املجامع 

هذه  أمام  األيدي  مكتوفة  تقف  مل  املتخصصة، 

و  املجامع  هذه  أعضاء  حرص  فقد  املشكلة، 

املؤسسات مجتمعني عىل توحيد املصطلحات، 

والتمكن  بينهم،  القامئة  الفجوة  لتضييق  وذلك 

بعضهم  باحثيها،  بني  قوي  اتصال  إحداث  من 

 ، ووضعها  للمصطلحات  اقرتاحهم  أثناء  البعض 

حيث أصبحت قضية توحيد املصطلحات غايةاً و 

هدفااً تضعه املجامع و املؤسسات نصب أعينها 

للوصول إىل تحقيقه .

يف  التنقيب  إىل  تهدف  جهودا  نأمل  أخريا، 

لبعض  املفهومية  واملكونات  اللغوية  الدالالت 

والفن  الدين،  حول  واملفاهيم  املصطلحات 

العالقات  رضوب  تشخيص  وإىل  واملجتمع، 

املفاهيم  يكشف  املكونات، مبا  هذه  تربط  التي 

أصول  عن  تحدره  يف  كان  أ  سواء  له،  الدقيقة 

معينة يف حقول معرفية محددة، أم يف انزياحاته 

املفهوم  من  انطالقا  به،  لحقت  التي  الداللية 

مكوناتها  مجمل  إىل  وصوال  للكلمة،  االصطالحي 

واألخالقية)الحكم  والعقلية  والفلسفة  النفسية 

عىل العامل( واملنطقية واالجتامعية.

الدراسات يف املؤسسات املتخصصة دراسات 

تفعيلها  من  والبد  النظري،  الجانب  تتعدى  ال 

الرتجمة،  يف  متخصصة  مراكز  كإنشاء  تطبيقيا 

يلتقي فيها الباحثون من كل التخصصات، لوضع 

وسّن  اعتامدها،  املمكن  املرتجمة  املصطلحات 

قوانني اعتامد املصطلحات التي ترجمت بجهود 

املؤسسات  يف  املنتظمة  البحثية  الجمعيات 

قوانني  بإصدار  وذلك  الخاصة،  وحتى  الحكومية 

يف  إليها،  املتوصل  املصطلحات  هذه  اعتامد 

املؤسسات الحكومية: الجامعية والطبية والهندية 

واالقتصادية  والرتبوية  واالجتامعية  اآليل  واإلعالم 

للغة  خدمة  التخصصات،  مبختلف  والعلمية 

فردية تسكن رفوف  تبقى جهودا  العربية، حتى ال 

العميل والرباغاميت،  الطابع  املكتبات بعيدا عن 

والهدف منها..

رهانات اللغة العربية و منطق العرص
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رصامة  للعربية،  خدمة  املجال،  هذا  يف  نحتاج 

تطبيق  وجرأة  تخطيط،  وقوة  جامعة،  وروح  عمل، 

هذا  يف  العمل  فوىض  من  للتخلص  وتنفيذ، 

املجال، برؤية محددة وواضحة، فكريا، وفلسفيا، 

توجيه  إحداث  بهدف  وإيديولوجيا،  واقتصاديا، 

خاص، تخدم تلك الرؤية، أو تتواءم مع أهدافها، 

من  عديد  من  تشكو  عندنا  الرتجمة  حال  ألّن 

والجمع  التنظيم،  بدل  التكديس  منها:  األمراض 

بدل البناء، والتقليد عوض االجتهاد، والفردية بدل 

والفوىض  التخطيط،  بدل  واالرتجال  الجامعية، 

املرضية  املظاهر  من  ذلك  وغري  النظام،  عوض 

التي تعرقل سريها، وإال حسبنا أننا نسري..

ثانيا. اللغة والثقافة: 

ثقافته،  أحد جوانب  لغة املجتمع متثل  وباعتبار 

من  بد  فال  ثقافتنا  من  جزء  العربية  اللغة  فإن 

تحصينها من تأثريات هذا الرصاع حيث يقول أحد 

الباحثني:«نحن العرب ماذا بقي لنا ليك  نتامسك 

من  أمم  ذابت  كام  ونذوب  نضمحل،..  ال  وليك 

تكالب  العربية، فقد  اللغة  إال  لنا  يبق  قبلنا؟..مل 

دامئا  يعمل  جانب،  كل  من  الثقايف  الغزو  علينا 

ليل نهار ليك يقوض ارتباطنا بلغتنا لغة القرآن«)6(.

العربية  اللغة  لتحصني  املقرتحة  األساليب  ومن 

يف مواجهة تحديات هذا الرصاع:

كيان  عىل  حفاظا  العربية  باللغة  الثقة  تعزيز   -1

واإلميان  لشخصيتها،  وترسيخا  وانسجامها،  األمة 

وعىل  اإليجايب  التفاعل  عىل  قادرة  بأنها  العميق 

االنتشار، وعىل مقاومة كل عوامل الضعف.

2- تدريس مختلف العلوم بالعربية دون االستغناء 

عن تعدد لساين أجنبي والعمل مبنطق النفعية .

التفعيل  آليات  لكل  الرسمي  الخطاب  3- مسايرة 

للمتابعة  قابلية  لها  قوانني  سن  مع  اللغوي، 

والتطبيق.

اللغة  إىل  والتعريب  الرتجمة  حركة  تنشيط   -4

العربية. 

العوملة،  عرص  يف  التجديد  بفكرة  اإلميان   -5

ومامرسة االجتهاد واإلقبال عىل التطوير، والتعامل 

بالتقنيات الحديثة والوعي مبحاسنها7.  

بالثقافة يجعل من الرضوري اإلشارة  اللغة  ارتباط 

إىل توقعات بعض املفكرين حول تحقيق الوحدة 

أداة هامة، حيث  اللغة  فيها  التي متثل  العاملية 

كيف  كبريا  تحديا  املجال  هذا  يف  اللغة  تطرح 

شعوب  ثقافة  تستوعب  أن  العربية  للغة  ميكن 

اختلفت مشاربهم وتنوعت، فرتوج بشكل بسيط 

وواضحة،  سليمة  بلغة  الثقافات  لهذه  وسليم 

عىل  الحكم  وبات  التكنولوجي،  للتطور  متتثل 

مكانة اللغة وقياس مدى حيويتها وتكيفها وتطورها 

مع مستجدات العرص، يعود إىل هذا املقياس، 

إىل حّد القول: »كل لغة يف هذا العرص ليس لها 

حضور يف االنرتنت)...( تعد خارج نطاق الحركة 

متاما.أي أنها بعبارة واحدة تعترب غري موجودة«)8(.

والقدرات  الذاتية  القوة  امتالك  يف  أّن  ذلك 

العلمية والتقنية والصناعية واالقتصادية، الحصانة 

الحضارة  يغني  مبا  السلبية،  التأثريات  ضد 

والتعدد  الثقايف  بالتنوع  ويقويها  اإلنسانية 

من  رضورة  العربية  اللغة  تطوير  ألن  الحضاري، 

العريب  العامل  العامة، يف  الحياة  تطوير  رضورات 

اللغة،  من  يبدأ  إمنا  التجديد  ألن  اإلسالمي، 

اللغة  وبناء املستقبل يقوم عىل أساس تحديث 

اللغة تكون  تنمية  حتى تكون لغة املستقبل، ألن 

بتفعيل منوها الطبيعي، حتى تتغري وتتطور وتنمو، 

وضعفت  ضمرت  وانكمشت  اللغة  جمدت  فإذا 

وفساد  لها،  فسادا  جمودها  يف  ألن  وفسدت، 
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اللغة فساد للمجتمع«)9(.

ثالثا.اللغة العربية والرقمنة:

العربية  اللغة  تواجه  الرقمي  التقدم  ظل  يف      

متغريات  للتعليم  تضع  أن  وهي  تحديات،  

جهة،  من  العوملة  به  جاءت  ما  وفق  جديدة، 

آخر،لقد  تحديا  لتضع  ثانية،  جهة  من  والرقمنة 

أثرت العوملة عىل كثري من مجاالت الحياة،وبودنا 

العربية  اللغة  عىل  التأثريات  هذه  نفحص  أن 

لدى الطفل خصيصا ملا يعمله التعليم من عدة 

تطورات جديدة تحاول أن تطور لكن القى فيه عدة 

والتطور  للعوملة  البارزة  املظاهر  وإن  تأثريات، 

الحاصل يف التعليم نجد أنها خلفت تأثري سلبي 

العربية  اللغة  تخلف  دعوى  العربية  اللغة  عىل 

يحمله  مبا  املتسارع  والتطور  العلم  مسايرة  عن 

بالركب  اللحاق  عن  معريف،وعجزها  تراكم  من 

والقصور  بالعجز  واتهامها  والتنموي،  الحضاري 

والقصور  واملعريف،  العلمي  التقدم  مواكبة  عن 

ضد  سلفا  له  مخطط  مرشوع  يف  احتوائه،  يف 

حد  إىل  نجحت  العوملة  إن  واملالحظ  العربية، 

هي  كانت  وان  العربية  نجد  حيث  بها  مر  يف  ما 

اللغة الرسمية يف البلدان العربية إال أنها همشت 

يف معظم املؤسسات ، ما أدى إىل تأثري مبارش 

العربية  اللغة  عىل تخاطبهم واتصالهم فرتاجعت 

تدريجيا عند أهلها.

كام يعد تعليم اللغة العربية يف ظل عرص الرقمنة 

القضايا  أهم  من  التعليمية  املؤسسات  داخل 

التي شغلت بال الكثري من الباحثني يف العديد 

من املجاالت عىل اعتبار أن جميع أطفال العامل 

من  كثري  فيها  وتتحكم  املراحل،  بنفس  ميرون 

العوامل واآلليات املختلفة حيث يعاين مجتمعنا 

اليوم أزمة حقيقية أال وهي تراجع اللغة يف حياتنا 

اللغة  تعليم  يف  الجافة  األساليب  وإتباع  اليومية 

أن  ريب  وال  الناشئة،  نفور  إىل  تؤدي  العربية 

استخدام اللغة األم يضاعف من قدرة الطفل عىل 

التواصل بها، وأخرى تلبي حاجاته إىل التعبري عن 

تطورات العرص.

ينفي  ال  للرقمنة  اإليجايب  الدور  هذا  ولكن 

الدور السلبي لها والذي قلب موازين املايض 

والحارض والذي استوقفنا أمام مفارقة نعيشها 

يف  نجسدها  الذي  مسبباتها  عن  ونبحث 

العبارة التالية: 

  » طفل ذيك = سبورة خشبية    

  طفل خشبي= سبورة ذكية.     

وهي معادلة، نرتجمها وفق مربع غرمياس إىل  

اآليت: 

الجميع  انبهار  عىل  وبناء  املنطلقات،  هذه  من 

بهذه الثورة املعلوماتية فاآلباء منقسمون بني فئة 

أخرى  فئة  وبني  فيها  أبنائهم  بانخراط  املتباهني 

إغفال  دون  منها  والريبة  الذهول  شملهم  ممن 

عن  متاما  غافلة  تزال  ال  أخرى  فئة  إىل  اإلشارة 

استعامل  بخصوص  اآلراء  اختلفت  املوضوع، 

الرقمنة يف تعليم العربية:

فرص  يتيح  ومفيد  طيب  أمر  يراها  1-اتجاه 

الثقايف  والتعدد  العاملي  التقدم  من  االستفادة 

الواقع. 

2-اتجاه ثان يراها أمر واقع لتطور قوي جارف يف 

اإلنتاج لتحقيق الرفاهية.

للغة  املرتصدة  الرشور  أحد  يراها  ثالث  3-اتجاه 

العربية، تتجه لطمسها وطمس الهوية العربية.

لنشري يف آخر هذا العنرص إىل واقع اللغة العربية 

رهانات اللغة العربية و منطق العرص



 36جملة كرياال يوليو 2020

يف الشبكة التواصل االجتامعي، حيث حظيت 

هذه األخرية بانتشار كبري عىل الصعيد العاملي، 

حيث قدمت نوعا من التواصل بني الناس سمي 

به  ربطت  الشبكات،  عرب  االجتامعي  بالتواصل 

الطريق  ومهدت  املرتامية،  العامل  هذا  أجزاء 

وتبادل  والتعارف  للتقارب  املجتمعات  لكافة 

زيارة  األكرث  مواقعها  من  البعض  وبات  األفكار، 

خصائص  من  ميلكه  ملا  العامل«الفيسبوك«  يف 

ميّزته عن غريه من املواقع اإللكرتونية )تويرت، ماي 

متصفحيه  ما شجع  لينكرإن..(  يوتيوب،  سبيس، 

عىل اإلقبال املتزايد عليه، يف الوقت الذي تراجع 

فيه اإلقبال عن غريه من املواقع10، لتظهر محاوالت 

خدمات  لتقديم  العربية،  خدمة  بحجة  توظيفها 

وتخصيص  اللغة،  تعليمية  مجال  يف  متطورة 

صفحات لتداول استعامل اللغة العربية بقواعدها 

والتطرق لرضورة تفعيلها عرب الوسيط االلكرتوين، 

و ذلك بالتفاعل والتعامل مع التطبيقات التقنية 

الحديثة، واستخدامها يف التداول باللغة العربية، 

مستوى  عىل  واضطرابا  كبريا،  عجزا  ذلك  وأثبت 

االستعامل اللغوي الصحيح.

رابعا. اللغة العربية واإلعالم:

يشري كامل برش إىل أهمية وسائل اإلعالم وتأثريها 

وسيلة  :»أهم  يقول  حيث  العربية  اللغة  عىل 

اإلعالم  وسائل  هي  املنطوق  اللسان  الكتساب 

هذا  ألن  ذلك  والتلفزيون،  اإلذاعة  املسموعة 

وصغريها،  كبريها  األمة  عن  يعرب  الخطري  الجهاز 

نهار  ليل  العرب  بلسان  الناطق  الجهاز  هو  وألنه 

وإذا كانت الكلمة العربية مهزوزة ليل نهار، فسوف 

والصانع  والعامي  املثقف  إىل  ناطقها  إىل  تصل 

مهزوزة أيضا، وإذا خرجت الكلمة صحيحة استقرت 

صحيحة فصيحة يف األذهان«)11(.  

التي  املهمة  الركائز  أحد  هو  اإلعالم  أن  ذلك 

ومن  وإبرازه،  تراثها  إظهار  يف  الشعوب  تعتمدها 

هنا كانت اللغة العربية يف اإلعالم ذات سلطان 

حياة  يف  التطوير  وسائل  من  باعتبارها  متميز 

التنمية  هذه  لكن  لغته،  وتنمية  العريب  اإلنسان 

اإليجاب  من  بدال  السلبي  الجانب  إىل  انزاحت 

بالخروج  مليئة  لغوية  وتراكيب  مفردات  بتوليدها 

عن قوانني اللغة وأنظمتها املعهودة. 

فالوضع اللغوي يف وسائل اإلعالم، نتيجة طبيعية 

وصف  ولقد  جميعا   للعرب  املرتدي  للوضع 

الوضع األدباء واملثقفون فمنهم من وصفها  هذا 

مهللة  بأنها«لغة  وصفها  من  ومنهم  باالضطراب، 

ُس بني أبنائها، بالرغم مام متلكه  متخلّفة ال تكاد تُحَّ

من إمكانات ضخمة ووسائل متنوعة«)12(.

ومن خالل مراقبة هذا االنفجار الهائل يف وسائل 

باإلمكان  أصبح  ونوعاًا  كاماً  اإلعالمية  االتصال 

الكالم  الحديث عن مستويات متعددة من طرق 

املستعملة أهمها:

أ- مستوى الفصحى السليمة: وتكرث يف نرشات 

اللغة  محبي  من  الدينية،  الربامج  ويف  األخبار، 

العربية.

عىل  وتطلق  الناقصة:  الفصحى  مستوى  ب- 

الثالثة  باللغة  وتسمى  والصالونات  املثقفني  لغة 

وهي تعتمد عىل تسكني أواخر الكلامت وتسقط 

اإلعراب يف درج الكالم.

بلهجة  التكلم  وهي  العامة:  العامية  ج- مستوى 

عامية مشرتكة بني جميع أفراد بلد ما.

من  فرع  وهي  املحلية:  العامية  مستوى  د- 

العامية العامة لبلد عريب معني.

ه- مستوى الفصحى املشوبة باألجنبية : كأن 

الكلامت  بعض  و  السليمة  الفصحى  بني  متزج 
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األجنبية.

وهي  باألجنبية:  املشوبة  العامية  مستوى  و- 

العربية  باللغة  وهبوطا  إسفافا  املستويات  أكرث 

وتعقيد  املشاكل  مشكلة  وهي  الهاوية،  إىل 

يضاف إىل تعقيد)13(. 

     ويف ظّل خطورة وأهمية اإلعالم البد من إعادة 

النظر يف واقعه اللغوي، وتوجيهه نحو:

العريب،  اإلنسان  لدى  الفصحى  تعزيز    1

وإشعاره بأهمية الوعي بها واحرتامها.

إفساح مزيدا من الوقت يف إعالمنا املتنوع   2 

للفصحى.

وذلك  بالفصحى  املتحدثة  الربامج  تنويع   3

عملها  لتؤدي  الصحيح،  اإلطار  يف  بوضعها 

يكفي  إذ  العامية،  عىل  تتفوق  بطريقة 

امتداد  عىل  عريضا  جمهورا  تخاطب  أنها 

العامل)14(.

اليوم  العامل  يواجهها  التي  التحديات  إن     

نواحي  جميع  عىل  طرأ  الذي  الرسيع  والتغيري 

يجعل  والثقافية،  واالقتصادية  االجتامعية  الحياة 

أن  التعليمية  املؤسسات  عىل  الرضوري  من 

أهدافها  لتحقيق  الحديثة،  التعليم  بوسائل  تأخذ 

التطور  أضاف  وقد  التحديات،  هذه  ومواجهة 

الجديدة  الوسائل  والتكنولوجي كثريا من  العلمي 

اللغة  تعليمية  يف  منها  االستفادة  ميكن  التي 

العربية وإعداد جيل عىل مستوى عال من الكفاءة 

وتحقيق  العرص،  تحديات  مواجهة  عىل  قادر 

انغامس كيل للغة العربية يف كل املجاالت رغم 

الرهانات والتحديات.

اإلبداع  سيكولوجية  الجسامين،  العيل  ينظر:عبد    1

ط2،  لبنان،  للعلوم،  العربية  الدار  الحياة،  يف 

0002، ص11.

اللغة  مجامع  دور   ، يوسف  الحاج  إبراهيم  ينظر:    2

 ، اإلسالمية  الدعوة  كلية  التعريب،  يف  العربية 

طرابلس ، ليبيا ، ط1 ، 2002 ، ص423 ـ 523 .

يف  العربية  اللغة  مجمع   ، ضيف  شوقي  ينظر    3

الزركان  عيل  محمد  وينظر  ص05.  عاما.  خمسني 

، الجهود اللغوية يف املصطلح العلمي الحديث . 

ص 571.

ينظر مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا املصطلح   4

اللغوي العريب، الكتاب األول ،.ص505. وص 18

املصطلح  قضايا  من   ، الحيادرة  طاهر  مصطفى    5

رشح  يف  ينظر   – ص11و  ج2.  العريب،  اللغوي 

و  اللسانيات  قــدور،   أحمد  محمد   : بعدها  ما 

املصطلح  . ص65 . 

يف  العربية  اللغة  الربيع،  الرحامن  عبد  بن  محمد   6

عرص العوملة الثقافية، ص 31.

هومة،  دار  العلمية،  العربية  اللغة  بلعيد،  صالح   7

الجزائر، ط : بال، 3002، ص 73.

اللغة  عىل  العوملة  لعومير:أثر  الهادي  عبد  وليد   8

العدد2  واالجتامعية،  اإلنسانية  العربية،العلوم 

،1102، ص184-084.

وليد عبد الهادي لعومير، املرجع نفسه، ص184.  9

التواصل  شبكات  تأثري  املنصور،  ينظر:محمد   10

االجتامعي عىل جمهور املتلقني)املواقع االلكرتونية 

العربية  األكادميية  العربية منوذجا( رسالة ماجستري، 

يف الدامنرك، 2102، ص 52.

 « الحديث  العرص  العربية يف  اللغة  املوىس،  نهاد   11

األردن،  الرشوق،  دار   ،« التحول  وقوى  الثبوت  قيم 

ط:1، 7002، ص 701.

والعوملة   العربية  وهدان،  الغني  عبد  خاطر،  عمرو   12

»معامل الحارض وآفاق املستقبل »، ص 74-64.

13  وليد إبراهيم الحاج، اللغة العربية و وسائل االتصال 

ص   ،8002  ، ط:1  األردن،  البداية،  دار  الحديثة، 

.541-441

والعوملة   العربية  وهدان،   الغني  عبد  خاطر،  عمرو   14

»معامل الحارض وآفاق املستقبل «، ص 25.

الهوامش

رهانات اللغة العربية و منطق العرص
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 املقدمة

لفت نظرميا الحظته من وجود بعض املخالفات 

ملكوا  فصاحة،  أرباب  أنهم  السيام  لدىالشعراء، 

زمام الكلمة، فعرفوا جاملها وقوتها، وقد الح يف 

ذهني بعض األسئلة، ومنها:هل يعقل أن يرتكب 

اللغة وقواعدها؟  نظام  يخالف  ما  الشعراء  بعض 

وهل يعقل أن يتـوحد حـكم النحاة عىل مثل هذا 

باالستهجان و الرضورة؟ و ما مربرهم لذلك؟

 خمالفات اأ�سلوبية يف اأ�سعار جاهلية 
ـًا  امروؤ القي�س اأمنوذجـ

د. سعد مايش عوده العنزي
 أستاذ األدب املشارك يف كلية العلوم واآلداب بالقريات

جامعة الجوف - اململكة العربية السعودية

ملخص البحث:
يسعى هذا البحث إىل معالجة غري تقليدية  لعالقة مخالفة البنية اللغوية باملفهوم التقليدي؛توافقا 

مع عنارص شعرية، ترتبط بنفسية الشاعر وسياق املوقف الشعري، و خروجا عن التربير التقليدي لهذا 

اللغويني  القافية كام فرس من قبل  و  الوزن  اإلجراء بوصف ذلك مندوحة ال مفر منها، اقرتنت بنسق 

العرب، وهو ما أطلقنا عليه “املخالفة األسلوبية”،التي متثل إجراءاً سياقيا شعريا تسري فيه انزياحات 

القصيدة صوب متطلبات التجربة و املبدع.

و جاء عنوان البحث: “مخالفات أسلوبية يف أشعار جاهلية امرؤ القيس أمنوذجا” حامال اإلشكالية و 

منوذج التطبيق، حيث اختري أحد أبرز شعراء العربية عرب تاريخها لتفسري املخالفة األسلوبية يف تجربته 

الشعرية - و هو الشاعر امرؤ القيس-لتأكيد أن املخالفة األسلوبيةليست تربيرا شائعا لكل خروج عن 

املألوف لغة، بل هي تخريج خاص للمخالفة اللغوية، يستلزم حسـًّالغويا و وعيابسياق القالب و الشاعر 

معا. 

ملعالجة  األول  املبحث  خصص  مباحث.  ثالثة  و  متهيد  و  مقدمة  عىل  مشتمال  البحث  جاء  قد  و 

خصص  ذلك  مقابل  يف  اإلجراء،  لهذا  وتحليال  تفسريا  الشاعر  لحالة  األسلوبيةتبعا   املخالفة  قضية 

اإلجراء  لهذا  يكون مربرا  أن  الشاعر وما ميكن  لعاطفة  لتوجيه املخالفة األسلوبيةوفقا  الثاين  املبحث 

اللغوي، ارتكازا عىل وصف و تحليل للظاهرة  يف عدد من النامذج املنتقاة، واملبحث الثالث الرضورة 

و املخالفة األسلوبيةالعالقة و االختالف

الكلامت املفتاحية: مخالفة، اللغة؛  رضورة، شعر، امرؤ القيس.
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وقد صبتتلك املخالفات عند النحويني يف قالب 

الرضورة،وصب الحكم يف قالب واحد يعد خطأ 

البحث  دون  الجاهزة  فاألحكام  ومنهجيـًّا.  علميًّـا 

قبيل  من  يعد  تأسيسها  ومالبسات  ظروف  يف 

عاطفة  عىل  الشاعر  كان  واملخالفة،فرمبا  الجور 

أراد  أو  الرتكيب،  من  نوع معني  إال  معها  يتفق  ال 

أن يصور عن طريق شعره أمراًا ما. فبعض املعاين 

تكون عصية عليه، وبعضها مسعف له،فبال شك 

يف  له  ا  طيعاً ويكون  رغبته،  يحقق  ما  إىل  سيلجأ 

مراده .

باهتامم  القيس  امرئ  شعر  حظي  وقد 

معلقته  أن  الرواة  كل  وعند  املتقدمني، 
ترتيبها األول يف معلقات الشعر الجاهيل)1(

فكان ذلك محفزا ملناقشة تلك األسئلة، فأردت 

بحث هذه الفكرة بعنوان )مخالفات أسلوبية يف 

وهذه  أمنوذجـًا،  القيس  امرؤ  جاهلية(  أشعار 

املخالفات ليست إالدراسة لتنازع سلطتني لهام 

الشعر  )سلطة  وهام  القصيدة،  عىل  هيمنتهام 

وتجربته وسلطة اللغة( وهام تفرضان رشوطهام و 

قواعدهام عىل عملية اإلبداع برمتها، وهام -أيضا- 

عامل  يف   تجربته  يف  الشاعر  يوجهان  مؤرشان 

بتجربته  االنفالت  يف  نجاعته  ويحددان  الشعر، 

دون عقبات، أو رضوخه لعرثات ومقيدات قد تؤثر 

يف تجربته.

تساؤالت الدراسة:

ما  هو:  رئيس،  تساؤل  عىل  الدراسة  هذه  تقوم 

الجاهيل؟  الشعر  يف  األسلوبية  املخالفات  أبرز 

عن  تفرع  وقد  تحديدا؟  القيس  امرئ  شعر  ويف 

هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية أخرى، لعل من 

أهمها ما ييل: هل يجوز أن يرتكب بعض الشعراء 

ما يخالف نظام اللغة وقواعدها ؟ 

هذا  مثل  عىل  النحاة  حكم  يتوحد  أن  ميكن  هل 

مخالفات  أن  العلم   مع  ؟  والرضورة  باالستهجان 

 ، واحد  النحويني يف قالب  الشعراء صبت عند 

وهو الرضورة فقط،  فلذلك أردت أن أبحث هذه 

الفكرة، محاوال إيجاد أسباب أخرى لها.

أهداف الدراسة: ترمي هذه الدراسة إىل تحقيق 

األهداف اآلتية:

األسلوبية  املخالفات  الضوء عىل ظاهرة  1-إلقاء 

يف الشعر، وخصوصا يف العرص الجاهيل.

األسلوبيةومعرفة  املخالفات  بأنواع  2-اإلملام 

العلل الكامنة خلف تلك الظاهرة

األسلوبيةوارتباطها  املخالفات  أهمية  3-إبراز  

بعاطفة الشاعر وحياته.

القيس  امرئ  شعر  يف  الظاهرة  تلك  4-دراسة 

ومعرفة أسبابها.

املبحث األول : حالة الشاعر واملخالفة األسلوبية 

واملخالفة  الشاعر  عاطفة   : الثاين   : املبحث   ،

واملخالفة  الرضورة  الثالث:  املبحث  األسلوبية، 

االختالف(الخامتة تضمنت  و  العالقة  األسلوبية) 

أهم نتائج البحث ورؤية الباحث .

عىل  البحث  هذا  الدراسة:اعتمد  منهج 

عىل  القائم  التحلييل  الوصفي  املنهج 

معطيات التحليل اللغوية لرتاكيب الشعر، 

االستعانة  مع  وعاطفته،  الشاعر  وحالة 

ببعض املناهج النقدية .

امرؤ القيس و )املخالفة األسلوبية(

تاريخ  عرب  ظاهرة  و  شاعرا  القيس)2(  امرؤ  يعد 

اإلبداع الشعري العريب. فعىل الرغم من أسبقيته 

و  فابتكاراته  العربية  شعراء  فطاحل  عىل  الزمنية 

حتى  أيضا،  سباقة  كانت  الشعرية  خصوصيته 

مخالفات أسلوبية يف أشعار جاهلية   امرؤ القيس أمنوذجــاًا
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مندوحة،  أرض  شعره  يزال  وما  بعده،  جاء  ملن 

ملزيد  الجاذبة  الشعرية  بلغته  يعج  فَيْح،  وحقل 

دوره  القيس  والمرئ  والبحث،  االستقصاء  من 

يقول  الجاهيل،  الشعر  يف  ينكر  ال  الذي 

فحديث  العريب  الشعر  وأما   “ الجاحظ: 

نهج سبيله،  من  أول  السن،  امليالد صغري 

وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن ُحـْجر”3 

فهو عند الجاحظ وعموم النقاد أول من نهج 

ولذلك  إليه،  الطريق  وسهل  الشعر  سبيل 

املبتكرات؛  من  معلقته  مطلع  النقاد  عد 

من  وأبىك  وبىك  واستوقف،  وقف  ألنه 

وتوجع  واملنزل،  الحبيب  وذكر  معه، 

واحد،  بيت  بكل هذا يف  واستوجع، وأىت 

أحسن  من  الوقوف  بطلب  الكالم  وابتداؤه 

لداللته عىل وجود يشء مهم  االبتداءات؛ 

يستدعي الوقوف عنده4 وهو نفس رأي أيب 

هالل العسكري يف كتابه الصناعتني5

أغفل  قد  الجاحظ  أن  يرون  النقاد  وبعض 

يف  يضعها  أن  به  حريٌّ  كان  جوانب، 

أولية  الشعر  بأولية  يقصد  إذ  حسابه، 

تقصيد القصائد، وذكر الوقائع فيها6وهذا 

ضم  قد  القيس  امرئ  شعر  أن  ينفي  ال 

والفخر،  التشبيب،  مثل   متنوعة،  أغراضا 

والوصف، وللتشبيب املكانة األوىل عنده7 

معلقته  يخصص نصف  الذي جعله  للحد 
للغزل وحده8

الشعر  نسبة  يف  حسني  طه  شكك   وقد 

امرئ  شعر  يف  وصحته9وشكك  الجاهيل 

امرأ  ألن  جميعه،  يرده  أن  فحاول  القيس 

لغة  بينام  كندة،  قبيلة  من  ميني  القيس 

شعره قرشية01 وقد رد شوقي ضيف عليه 

دخلها  وأخباره  أشعاره  بعض”  أن  مؤكدا 

بنا  ينتهي  ال  كله  هذا  أن  غري  كثري،  وضع 

التي كتب  واللغة  إنكار شعره جملة”11  إىل 

الباقية  العربية  هي  الجاهيل  الشعر  بها 

التي متثل مرحلة االكتامل والنضج بعد أن 

واالرتقاء،  التطور  يف  كثرية  مراحل  اجتازت 

بقية  عىل  قريش  لهجة  تغلبت  أن  وبعد 
اللهجات.12

املخالفة  أو  الشعرية  الرضورة  عن  أما 

الحاجة   هي  اللغة:  يف  األسلوبيةفالرضورة 

والشدة، التي ال مدفع لها، و املشقة،وهي اسم 

مصدر، واالضطرار: االحتياج. وجذر املادة : رضر، 

تناول  فقد  االصطالح:  النفع.)13(ويف  وهو خالف 

االختالف؛  من  برضوب  املصطلح  هذا  العلامء 

يف  حاكمة  اللغة  قواعد  وضعوا  ألنهم  وذلك 

الشاعر  سلوك  أن  األمر:  الشاعر.وحقيقة  سلوك 

هو سلوك عاطفي ترتجمه قواعد اللغة وتراكيبها، 

العاطفي  السلوك  باالنضباط ؟ هل  أوىل  فأيهام 

أم قوانني اللغة ؟

عند  إال  رصيحا  ذكرا  له  نجد  ال  املصطلح  وهذا 

تضمينا  أو  تلميحا  ذكره  ورد  ما  نادرا  اللغويني؛و 

مبعناه يف كتب نقد الشعر. فقد كانت الرضورة 

ضبط  لتأكيد  وسيلة  اللغويني  عند  الشعرية 

إال  مباح  الرضورة مترد خاص غري  إن  إذ  القواعد، 

والنحاة  اللغويني  بعض  وقدذكر  الشعر،  لغة  يف 

يف الرضورة أنها ما يضطر معها الشاعر إىل ارتكاب 

املخالفة ، فهو ليس مختارا، و نسب هذا الرأي 
إىل ابن مالك..)14( 

وذكر بعضهم أن الرضورة هي ما وقعت يف الشعر 

دون النرث، سواء أكان للشاعر مندوحة أم ال ، وقيل 

الفكر  جنيوأتباع  وابن  عند سيبويه،  مفهومها  هذا 
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)16(. ولحناًا  خطأ  بعضهم  ورآها  عامة.)15(  البرصي 

ا للشاعر، ونسبوه إىل األخفش  وبعضهم رآها حقًّ

.)17( و مل يلق هذا الرأي قبوال عند كثريين، فجل 

بوصفها  الرضورة  خصوصية  ينفي  ال  اآلراء  هذه 

إجراء لغويا غري مألوف، سواء أكان له ما يجوزه أم 

يف  الشعروالشاعر  أحقية  يف  اختلفوا  لكنهم  ال، 

االختصاص بها.

 املبحث األول
حالة الشاعر واملخالفة األسلوبية

يف هذا املبحث سوف نتناول العالقة بني 

للمخالفة  لجوئه  و  النفسية  الشاعر  حالة 

يف  الشعرية  الرضورة  توجيه  أي  األسلوبية، 

ما  وهو  الشاعر،  لحالة  وفقا  بعضالسياقات 

الشعرية  الشواهد  بعض  خالل  من  يتضح 

خالف  عىل  جاءت  والتي  الشاعر،  لدى 

املتعارف عليه،ومن تلك النامذج قوله:

فاليوَم أرشْب غرَي مستحقٍب            

                    إمثا مَن اللِه وال واغِل)18(

أبيه،  ثأر  أن أخذ  القصيدة بعد  الشاعر هذه  نظم 

معه  الحمريي  الحميم  بن  قرمل  بعث  حيث 

وقتل  أسد،  بني  يف  السيف  فأعمل  الجيوش، 

قتلة أبيه،بعد أن نذر أال يرشب الخمر حتى يدرك 

التي  القصيدة  هذه  أنشد  أدركه؛  فلام  أبيه،  ثأر 

مطلعها:

 يا دار ماوية ...... وبعضهم ذكر مطلعها : يا دار 
سلمى .......... )19( 

الرفع،  حقه  الذي  املضارع  الفعل  فالشاعرسّكن 

.)20(والشاعر هنا  بالرضورة  النحاة عليه  وقد حكم 

خالف القياس النحوي، عىل أساس أن النحو كام 

عرفه ابن عصفور:”  علم مستخرجباملقاييساملس

تنبطةمناستقراءكالمالعرباملوصلةإلىمعرفةأحكام
هالتيائتلفمنها”)21(

املرء  يحرم  الثأر  طلبت  إذا  العرب  عادة  كانت  و 

عىل نفسه الرشاب حتى يدرك ثأره، وقيل إن امرأ 

فأصبح  املعنى،  هذا  اخرتع  من  أول  هو  القيس 

ديدنة الشعراء.)22( وقد ذكر ابن جني أن التسكني 

وقف، و الوقف يضعف الحرف، فإذا أردت إظهاره 

الصوت حتى  امتداد  أردت  إذا  بالهاء، هذا  بينته 
يظهر الحرف.)23( 

رشب  حالة  يف  يجده  الشاعر،  حالة  واملتتبع 

واحدة،  دفعة  يرشب  ال  الحالة  هذه  وسكر،ويف 

بالرشاب،  متلذذ  ألنه  منقطعا  يرشب  وإمنا 

والوقوف عىل الفعل بالسكون ناسبه حالة الشاعر 

آنذاك، فنحن أمام شاعر قد استعد نفسيا 

وشحذ  الثأر،  بإدراك  فرحته  عن  للتعبري 

عىل  وحكم  حقيبته،  ففرغ  قواه  كل  لذلك 

صنيعه بأنه حالل؛ ألنهم إذا استحلوا الخمر 

من  متنع  التي  العقول  فقدوا   و   ، سكروا 

الحرام ، فكأن رشبها بعد وفاء النذر ال إثم 

فيه بزعمه .

حالة  ويف  عاديا  رشاباًا  الرشاب  كان  فلو 

لكن  واحدة،  دفعة  لوصله  مغايرة  نفسية 

ومحاولة  املتلذذ،  رشاب  رشابه  كان  ملا 

، واالنغامس  اليقظة  للخروج عن عامل  منه 

يف عامل الغفلة ؛ تطلب هذا األمر مواصلة 

الرشاب، حتى ال يفيق ، فهو رشاب متقطع، 

عدم   ( سكون  ثم   ) رشاب   ( حركة  فحاله 

الرشاب ( وهذا يفعله تكرارااً ، فجاء تسكني 

الفعل تبعا لحالته النفسية، فالشاعر يحاول 

أال يرتك برهة متر دون فرح ، ويسمح لنفسه 

بأن يفعل أفعاال تخرج عن حد العقل؛ وليك 

مخالفات أسلوبية يف أشعار جاهلية   امرؤ القيس أمنوذجــاًا
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يواصل  أن  يلزمه  الحالة  هذه  معه  تستمر 

ثم  فيرشب،  السكر،  يالزمه  الذي  الرشاب 

يسكن ثم يرشب ... وهكذا؛  لذلك كان خروج 

لذلك  لحالته،  مناسبا  اللغة  نظام  عىل  الشاعر 

النحويون عليه بالرضورة، ويف الشعر جائز؛  حكم 

ما  تحمل  للمتلقي  سفراء  والكلامت  األلفاظ  ألن 

يدور يف خلد الشاعر. 

فقال:  املعنى  هذا  حول  القاهر  عبد  طاف  وقد 

“ لو كان القصد بالنظم إىل اللفظ نفسه دون أن 

يكون الغرض ترتيب املعاىن يف النفس، ثم النطق 

يختلف  أال  ينبغي  لكان  حذوها،  عىل  باأللفاظ 

حال اثنني يف العلم بحسن النظم، أو غري الحسن 
فيه.” )24( 

التي يصورها،  للحالة  ومام جاء يف شعرهموافقا 

مخالفا بهذا التصوير نظام اللغة، قوله: 

غدائره مستشزرات إىل العال     
  تضل العقاص يف مثنى ومرسل)25(

من  جعله  الزاي  بكرس  مستشزرات  روى  فمن 

الالزم، ومن روى بفتح الزاي جعله من املتعدي، 

والعقيصة: الخصلة املجموعة من الشعر، يقول: 

ذوائبها وغدائرها مرفوعات أو مرتفعات إىل فوق، 

يراد به شدها عىل الرأس بخيوط، ثم قال: تغيب 

مرسل،  وبعضه  مثنى  بعضه  شعر  يف  تعاقيصها 

أراد به وفور شعرها. والتعقيص التجعيد.)26( وقبل 

عن  فيهامالشاعر  آخرانيتحدث  بيتان  البيت  هذا 

الجميل،  وشعرها  عنقها  واصفا  محبوبته  جامل 

بقوله: 

وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش     

     إذا هي نصته وال مبعطل 

وفرع يزين املنت أسود فاحم      أثيث كقنو النخلة 

املتعثكل .)27( 

وقد حشد الشاعر األلفاظ ذات الداللة الرتكيبية؛ 

 ( األفعال  فحشد  محبوبته،  جامل  يظهر  حتى 

نصته – يزين( التي تدل عىل حدث، وزمن الفعل 

األوصاف  واستخدم  الحال،  الدال عىل  املضارع 

التجدد  عىل  تدل  التي  معطل(  فاحش–   (

واالستمرار. وكذلك األوصاف الدالة عىل الثبوت 

الشاعر  استخدم  ثم   ) فاحم   – أسود   ( والدوام 

 – بليس  النفي   ( الرتكيبة  الداللة  ذات  املعاين 

استخدم  ثم   ) الظرفية  بإذا  عليه  املدلول  الزمن 

التشبيه بالكاف ( ثم استخدم  البيانية )  املعاين 

وطوله)  شعرها،  جامل  إلظهار  الداللية  املعاين 

السواد والبياض ( 

كلمة  بها  النطق  يصعب  التي  الكلامت  ومن 

)ُمستَشِزرات( وترى كتب البالغة أن الصعوبة يف 

حروٍف  اجتامع  من  ،نَشأَت  املستخدمة  الكلمة 

السني والشني والزاي ،ولو استبدل الشاعر بعض 

 ( يقول:  الصعوبة،كأن  هذه  لتجنب  الحروف 

مسترشفات( فيَْسلَم من الوقوع يف التنافر ،وفقا 

الكالم  إذاتركب  يقع  الحروف  تنافر  أن  لقاعدة 

الكلمة  يف  تحقق  ما  وهو  متقاربة)28(  مخارج  من 

املذكورة.

آليات  كل  يقدم  أن  أراد  فالشاعر-هنا-  

جاملية،وإذا  حركة  يف  الجامل،فاملحبوبةتقف 

صعبة  حركته  ستكون  إليها  وعاد  شعرها  أرسلت 

تبعا لحالة الشعر، فإذا ثبت شعرها فاألمر عادي، 

بشكل  وتعقصه  التفافه  سيظهر  رفعته  إذا  ولكن 

التي  الغريبة  بالكلمة  فجاء  جامال،  يضفي  غريب 

 ) مستشزرات   ( النطقبها  يصعب  أصواتا  تضم 

حالة  يف  وشعرها  محبوبته  حالة  عن  تعرب  ليك 

رفعه، وكيف يظهر يف هذه الحالة تعقيد شعرها 
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كلمة  فجاءت  الشعر،  لتعقيد  تبعا  اللفظ  فعقد 

مستشزرات- وقد عدها النقادغري فصيحة لتنافر 

الشاعر  حالة  عن  معربة  جاءت  وقد  حروفها، 

إيحاءاً  فكانت  الرائع،  محبوبته  بجامل  واستشعاره 

لفظ  عن  عدل  فالشاعر  ثم  ومن  جميالاً،  وتصويراًا 

سهل آلخر فيه صعوبة؛ لغاية فنية داللية، وهو ما 

يعد مخالفة أسلوبية. 

املبحث الثاين

عاطفة الشاعر واملخالفة األسلوبية

عاش امرؤ القيس حياتني متناقضتني؛ األوىل حياة 

اللهو وامللذات، واألخرى عىل النقيض متاما من 

أبيه  مقتل  بعد  الثأر  طلب  مرحلة  وهي  األوىل، 

عىل يد بني أسد، فلبس المة الحرب، وقاتل بني 

الليل  وحجز  وجرحاهم،  قتالهم  كرث  حتى  أسد، 

امرئ  غليل  القتل  هذا  يشف  ومل  فهربوا،  بينهم 

وتجرع  ألمري،  أمري  من  للتحول  فاضطر  القيس، 

الغصص تباعا، وعاىن من جحود وإنكار كثريين29، 

ولجأ بعد ذلك لجوستنيان عظيم الروم؛ ليساعده 

يف الثأر من قتلة أبيه، ومن مثفإن عاطفة الشاعر 

الرسور  حالة  من  األحداث  لتغري  تغريت،  قد 

لتغري  واملشقة30ونظرا  والهم  الحزن  إىل  واملتعة 

يف  باللغة  تلك  عاطفته  انعطفت  فقد  عاطفته 

وتجليتها  لعاطفته  تصويراًا  وذلك  ؛  األبيات  بعض 

للمتلقي.

النحوي  النظام  عن  يعدخروجا  الرتكيبي  والعدول 

فنيا  جامال  يشكل  مقصود،  خطأ  وهو  املألوف، 

 – لغوية  مخالفة  شاعرنا  فيه  ارتكب  خاصا.فمام 

عملها. وبقاء  رب  حذف   – رضورة  النحاة  عدها 

فقد ذكر علامء النحو أن رب تحذف و يبقى عملها 

والثاين  الشعرية،  الرضورة   : األول  موضعني:  يف 

امرؤ  )31( يقول   . وبل   ، والفاء  الواو  بعد  : حذفها 

القيس: 

وليل كموج البحر أرخى سدوله عيلَّ بأنواع الهموم 
ليبتيل .)23( 

فقدتوزعت مشاعره بني الفرس، والليل، واملرأة.

وهي ليست رمزية يف شعره، لكن ميكن للمتلقي 

فتكون  الشاعر؛  أحداث  خارج  عليها،  يقيس  أن 

الرمزية مستوحاة، ولها إحاالتها يف القصيدة.

وإذا دققنا التأمل يف هذه الثالثة التي ال يجمعها 

عند  آخر  حقال  لها  أن  واحدوجدنا  لغوي  حقل 

متثل  فاملرأة  العواطف،  مكامن  فهي  الشاعر. 

والراحة  التجمع  مكان  والليل  الحب،  عاطفة 

والخلود للنفس، فتتجمع فيه أفراح وأتراح اإلنسان، 

وهذا الشاعر قد اختزل التجمع يف الهموم . 

أما الفرس فإن الشاعر قد حمله عاطفة الخالص 

النرص  نشوة  الفارس  مع  يحمل  أنه  كام   ، والنجاة 

ولحظات  املغامرة  يف  رشيك  فهو  والفر،  والكر 

العاطفة؛  لهذه  محتاج  القيس  وامرؤ  االنتظار. 

هذا  تداعيات  ومن  ثأره،  يدرك  أن  يريد  ألنه 

بالفروسية،   واإلحساس  والفرح،  النشوة  عاطفة 

ملحوظ  عنده  العاطفي  مهموم،والتنقل  فالشاعر 

إىل  يلجأ  مل  والديار،  املرأة  ذكر  فعندما   ، جدا 

جميل  حديث  والعشق  املرأة  الحذف؛فحديث 

حيث  حالته  تغريت  الليل  جاء  فلام  وممتع، 

ويتمنى  يذكرها،  أال  يتمنى  التي  الهموم  تجمعت 

املرء  فيه  يرى  الذي  بالصبح  الليل  ينتهى  أن 

حياته،والدليل عىل ذلك قوله:

أال أيها الليل الطويل أال انجل         

     بصبح وما اإلصباح منك بأمثل .

فيالك من ليل كأن نجومه          
   بكل مغار الفتل شدت بيذبل . )33(

مخالفات أسلوبية يف أشعار جاهلية   امرؤ القيس أمنوذجــاًا
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فهو يريد الخالص من الليل الكئيب، فتمنيه قرص 

الليل جعله يقرص يف الكالم، ليك يصور الحذف 

الليل، وال يف  حالته، فهو ال يريد أي طول ال يف 

العبارة التي يقولها. لذلك حذف رب من البيت 

السابق )وليل كموج(.

كذلك جاء قرص الكالم بالحذففي قوله: بأمثل يف 

نهاية البيت، أي بأمثل منك. فالحذف املتواصل 

مقصود  لغوي  انعطاف  واملجرور  الجار  ثم  لرب 

السياق  فجاء  املرهقة،  الشاعر  عاطفة  صاغته 

يحمل اختصارا للكالم من ضجر الشاعر ومعاناته 

من هذا الليل الكئيب.

ومن املخالفات األسلوبية قوله يف أبيات تتشبع 

بالرسد و الحيك:

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة         

  فقالت لك الويـالت إنك ُمرجيل

تقول وقد مال الغبيط بنا معا            

  عقرت بعريي يا امرأ القيس فانزل

فقلت لها سريي وأرخي زمامه           

    والتبعديني عن جناك املعلل

فمثلك حبىل قد طرقت ومرضع          

  فألهيتها عن ذي متائم محول

إذا ما بىك من خلفها انرصفت   

  لهبشق وتحتي شقـــها مل يحول

ويوما عىل ظهر الكثيب تعذرتعيّل   

   وآلت حلــفة مل تحـــلل

أفاطم مهال بعض هذا التدلل    
وإن كنت قد أزمعت رصمي فأجميل)34(  

ترصف،ومنه  أال  واألصل  )عنـيزٍة(  رصف  فالشاعر 

وتحـلل   ( بالكرس:)فانـزِل(،  اآلتية  األفعال  تحـريك 

(، ) ويحـول (، ) فأجميل(.

يوم  الظرف  الزمن:  الرتكيبية:أوال:  املعطيات 

مكرر مرتني، ورد مرة بالنصب عىل الظرفية، ومرة 

بالترصف، ونصبه عىل املفعولية، وكذلك الظرف 

إذ الدال عىل زمن االستقبال، وإذا الظرفية الدالة 

عىل امليض.

و  الطلب  عىل  يعتمد  حواري  األسلوب   : ثانياًا 

الخطاب، مثل: تقول، عقرت،  فانزل، فاجميل.

ثالثاًا: التصوير مبالغ فيه، فقدنسج من خياله صورة 

الهودج الذي مييل يف السري، فالراكب فيه البد 

جعل  فقد   . الهودج  يف  معه  من  مع  يتاميل  أن 

الهودج صورة للقاء حميمي مثل الذي يجمع بني 

العشاق، ويجمع بني الرجل وزوجته .

و يف الصورة استكامل ملا بدا من رغبات الشاعر 

الحامل  املرأة  صورة  حبيبته،وتجسيد  أمر  يف 

واملرضع اللتني ال ترغبان يف الرجال، وترغبان فيه 

إذا بىك رضيعها، ال تربح  إن املرضع  بل  لجامله، 

منها  تحول  دون  الشق  رضيعها  وتعطي  العناق، 

لفرط الحالة التي فيها.

أما عن توافق املخالفات اللغوية وعاطفة الشاعر، 

جاملياته،  و  املتتابع  الرسد  ذلك   يف  فيتمثل 

أو يستعرض حاال يحاول أن  أمرا  فدامئا من يرسد 

يحسن ما يرسده، و أدلته استخدام الظرف )و يوم 

استمرارها  إال  يؤججها  ال  العاطفة  فإن   . دخلت( 

قصة  تفاصيل  يف  بارز  وهو  تفاصيلها،  بكل 

الشاعر؛ليجرب السامععىل متابعة أحداثها، فاختار 

املضارعة  ألفعال  املتوالية  الكرس  حركات  له 

توافقا مع ما يريده لسامعه من انسجام ، كذلك 

وعادة  ينم عن سوء خلق،  الفاحش  التصوير  فإن 

العرب السرت عىل املحبوبة، فقد ذهب بعضهم 

الخدر  دخلت  “ويوم  وهو  محذوف،  تقدير  إىل 
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يوم عنيزة” ، فهي عىل هذا هضبة سوداء بالشجر 
ببطن فلج .)35( 

والرواية األوىل عىل ) عدم الحذف ( وهي األرجح 

والشاعر رصفها  لقبها،  أو  محبوبته  اسم  عنيزة  أن 

مأزق  يف  لوقع  يرصفها  مل  ولو  بالكرس،  وجرها 

األخرية)//5//(مفاعُل  التفعيلة  وصارت  الوزن، 

،ومن ثم يختل الوزن العرويض للبيت، وهو من بحر 

الطويل، وهذه املخالفة النحويةتفيد التنكريالذي 

جاء من باب السرت عليها؛ ألن تصويرهلها فاحشال 

يليق مبروءة العريب، فهو أراد أن يسبح بخياله دون 

محبوبته  اسم  رصف  هذا  له  يتحقق  وليك  قيود، 

حتى يفيد الرصف التنكري؛ فال يلومه أحد. 

الولوج يف يشء مل  بالزمن، وهو  وتقييد الدخول 

يكن موجودا ؛ فهو فعل عالجي نتج عنه أسلوب 

لفظ  والخدور  قبوله.  عدم  برائحة  يوحي  حواري، 

الرجال  مع  يجتمعن  النساءالاليت  مبكان  مختص 

أن  عليه  ا  لزاماً فكان  شهوانية؛  فعاطفته  للتلذذ، 

مبخالفة  محبوبته  فعمي  شيئا،  األمر  من  يعمي 

كرس  ألنه  األفعال  آخر  وكرس  رصفها.  وهو  لغوية، 

أن  كام  النساء،  إىل  التواقة  وعاطفته  حدة شوقه 

القافية مكسورة .

يف  حقه  اسم  كل  أن  القريواين  القزاز  ذكر  وقد 

ولكنه منع من الرصف  يكون منرصفا،  أن  اإلعراب 

له؛  ذلك  جاز  مضطرا  الشاعر  رصفه  فإذا  لعلل، 

ألنه يرده ألصله36 وهو تعليل ال نجد له صدى يف 

كتابات املحدثني.

التي  األلف  رد  للشاعر  يجوز  أنه  أيضا  ذكر  كام 

تسقط من الفعل اللتقاء الساكنني، ومثّـل لذلك 

ببيت المرئ القيس، يقول فيه:

لها مـَتـــْنــــَتَانِخظاتا كام         
   أكّب عىل ساعديه النمر)37(

ملا  أنه  غري  خظتا،  يقول  أن  الوجه  أن  القزاز  يرى 

حرك التاء لوجود ألف االثنني فإنه رد الحرف الذي 

جاءت  املخالفة  وهذه  الساكنني  اللتقاء  سقط 

عنده تحت باب الرضورة التي تجوز للشاعر، وأورد 

لها تخريج آخر أنه رمبا أراد الشاعر )خظاتان( وقد 

جاءت وصفا لكلمة)متنتان()38( وقد حذف النون 

منها، ولو أثبت الشاعر النون النكرس البيت.

 املبحث الثالث
الرضورة و املخالفة األسلوبية العالقة 

واالختالف

يناقش هذا املبحث عدة تساؤالت،وهي:

هل املخالفة ظاهرة أم مصطلح خاص أم أداة 	 

من أدوات املنهج؟

هل كل رضورة شعرية ميكن أن تكون مخالفة؟	 

الشاعر  تأثري حالة  األسلوبية يف  تبحث املخالفة 

عن  اللغوي  الخروج  هذا  تشكيل  يف  وعاطفته 

فيمكن  املصطلح  أصل  عن  أما  املطردة،  اللغة 

خالف،  إلىالفعل  لغة  األسلوبية”  “املخالفة  رد 

وخالف  خلفه،  من  أتاه  اليشء:  إىل  خالف  ومنه 

قصده،  األمر:  إىل  خالفه  ويقال  خرج،  األمر:  عن 

تضادا،  وتخالفا:  ضاّده،  أي  اليشء  خالف  ومنه 

ثم  يتساويا39ومن  يتفقا ومل  الشيئان: مل  واختلف 

فاملخالفة تشري إىل الخروج عن األمر، وعدم اتفاق 

األمر بني اثنني، سواء أكانوا أشخاصا حقيقيني، أم 

اعتباريني، أومعتقدين.

حذف   ( يف  تتشكل  للرضورة  العامة  والصور 

تكتفي  اللغويةال  واملخالفة  استبدال،زيادة(   ،

تتخطاها  اللغويةبل  اإلجراءات  تلك  بتفسري 

اللغة،و  املألوف صياغة يف  غري  تفسري  بإمكانية 

مخالفات أسلوبية يف أشعار جاهلية   امرؤ القيس أمنوذجــاًا
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كانت  إذا  و  الشعرية،  الرضورة  عىل  وقفا  ليس 

لتسويغ  تتسع  قد  األسلوبية  املخالفة  دائرة 

الرضورات الشعرية و ما ليس برضورة شعرية؛ فإن 

حدود هذهاملخالفة ليست متسعة لتشمل كل 

املخالفة  تقرتن  كذلك  لغوية.   ومخالفة  رضورة 

قبوال  أكرث  تكون  وقد  الشاعرة،  بقدرة  األسلوبية 

مخالفتها،  يف  حتى  متكلفة  ليست  شعرية  مع 

املوهبة،  ومتكن  الطبع،  قوة  صاحبها  يحمل  بل 

يكشف  وافتعالكام  تعمد  دون  األداء،  فطرية  و 

يلجأ  إمنا  الفرس:”الرضورات  صاحبكتاب  ذلك  

من يوردها إىل الجائز، وليس الجائز باملختار، فإن 

كان يؤتيها عن علم، فقد أساء االختيار؛ ألن الشعر 

وقلام  الشعر،  مخاير  من  يعد  ال  فيه  يكرث  الذي 

إيل  الظن  يذهب  بل  تعمد،  أنه  إىل  ظٌن  ذهب 

أنه مل يعلم ما فيه.)40(”وقد فطن ابن جني إىل أن 

ارتكاب تلك املخالفات ال يكون عن ضعف وعجز 

صاحبها : “ فمتي رأيت الشاعر ارتكب مثل هذه 

 ، بها  األصول  وانحراف  قبحها،  عىل  الرضورات 

فاعلم أن ذلك عىل ما جشمه منه وإن دل من وجه 

عىل جوره وتعسفه فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله 

ومتخطه ، وليس بقاطع دليل عىل ضعف لغته ، 

وال قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته . بل 

مثله يف ذلك عندي مثل مجري الَجموح بال لجام 

، ووارد الحرب الرضوس حارساًا من غري احتشام . 

ا يف عنفه وتهالكه فإنه مشهود  فهو وإن كان ملوماً

لو  أن  يجهل  ال  تراه  أال  منته؛  وفيض  بشجاعته  له 

لكان   ، جواده  بلجام  أعصم  أو  سالحه،  يف  تكّفر 

أقرب إيل النجاة ، وأبعد عن امللحاة ؛ لكنه جشم 

 ، مثله  اقتحام  يعِقب  مبا  علمه  عىل  جشمه  ما 

إدالالاً بقوة طبعه وداللة عىل شهامة نفسه .”)41(.

تدلل  من  معاناته  إلظهار  املنادى؛  فالشاعريرخم 

املتواصل  التدلل  هذا  وقف  ليطلب  املحبوبة 

باختصار  الهجر  هذا  اختصار  طلب  عن  وليعرب 

اسم املحبوبة عندما ينادي عليها ترخيام بقوله:

أفاطُم مهالً بعض هذا التدلـّل ِ    
وإن كنت قد أزمعت هجري فأجميل)42(  

الله  النبي صىل  فرتخيم املنادى جائٌز، وقد كان 

عليه وسلم يحب أن يدلل عائشة فكان يقول لها: 

الهجر  لقطع  املنادىقرصا  فرتخيم  عائش)34(.  يا 

والتدلل لعدم قدرة العاشق عىل تطويل هذا. 

اإلعرايب  الضبط  فيها  يأيت  التي  املخالفات  ومن 

موازيا للحالة املعنوية، كام جاء يف قوله:

تطاول َ ليلك َ باإلمثد ونام َ الخيل ّ ومل ترقد ِ)44(

مضارع  فعل  وهو   ) ترقد   ( دال  كرس  فقد 

مجزوم،وهو فعل يحمل داللة االستلقاء و الهبوط 

و االنحناء عىل أسفل، و كلها توافق حركة الكرس 

واإلمالة. 

إحداهام  بروايتني،  أبيات  المرئالقيسعدة  ونسب 

وجودها،  تنفي  واألخرى  املخالفة،  قضية  تقبل 
النتفاء الرضورة فيها، وهو قوله:)45(

نعلوهم بالبيض مسـنونًةحتى   

   يروا كالخشب الشائل

حلت يل الخمر وكنت امرأ     

من رشبها يف شغٍل شاغل   

فاليوم أرشْب غري مستحقٍب    

    إمثــاً من الله وال واغل

املضارع  الفعل  فيها  ورد  السابقة  فاألبيات 

)أرشب( و قد سكن فيه الباءسريا مع إيقاع الرسيع. 

واملخرج هو االعتداد بالرواية األخرى للفعل ليكون 

يحتاجإليجاد  بالرواية  ورد  ما  لكن  و  أسقى(.   (

من  هناك  أن  النحوي،خاصة  الخلل  لهذا  مسوغ 

أقر بصحتها ودافع عن الشاعر،وبعضهم أخذ األمر 
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املتحرك  تسكني  تبيح  التي  الرضورة  باب  عىل 

نظري،  أو  أصل  له  مبا  تأويالتهم  يبسطوا  أن  دون 

وبعض النحاة رواه ب)فاليوم فارشْب( عىل األمر 

لنفسه64. 

اجتهاد  من  حدة  أقل  مسوغا  يكون  والرضورةقد 

يقول  أن  يريد  فالشاعر  لتربير املخالفة،  اللغويني 

أو  أرشب،  مل  وكأين  إثم  تحمل  دون  أرشب  اليوم 

يرشب  فهو  املمتنع.  أو  الرشب  عن  كاملتوقف 

كمن مل يرشب مام يجعله مربأ من تحمل معصية 

الرشب.

مام سبق يتضح أنه ليس كل رضورة تأخذ منعطفا 

دون  إيقاعيا  انسياقا  الرضورة  ترد  قد  بل  لغويا، 

عاطفته،  أو  الشاعر  بنفسية  مرتبط  لتربير  حاجة 

ويكرث هذا يف تلك الرضائر الشائعة يف كثري من 

قصائد الشعر العريب، و من ذلكقول الشاعر :

علوَن بأنطاكّيةٍ  فوق عجمة كجرمةِ  نخلٍ  أو كجّنة 
يرثب)47(ِ

فقد رصف ) أنطاكية ( مع أنها ممنوعة من الرصف 

قد  اللغوية  املخالفة  توظيف  لحسن  ،واملدقق 

علون  بـ”  فاملعنى   الرصف،  لهذا  مخرجا  يجد 

صنعت  بثياب  الخدور  علون  أي  بأنطاكية” 

املعرفة  و  الشهرة  إلضفاء  هنا  ورصفها  بأنطاكية، 

بها، وإخراجها من دائرة العموم التي تتسم بها حالة 

تنكري الكلمة. فالشاعر قصد أن املدينة  معروفة 

بني البلدان بأنها تصنع أفضل أنواع الثياب. تلك 

إظهارا  خدورهن؛  يف  النسوة  تلك  ترتديها  التي 

ملكانتهن وعزهن،ومن ثمَّ يناسبها الرصف أكرث من 

بقائها عىل أصلها و هو  املنع.

الخامتة: 

خلص البحث إىل عدة نتائج من أهمها ما يأيت: 

بصدد  فالشاعر   ، الناثر  لغة  غري  الشاعر  لغة  أن 

تصوير عاطفته ، وتسجيل شعوره ، وقد تستعيص 

أي  من  ا  مناصاً يجد  فال   ، الرتاكيب  بعض  عليه 

تركيب يحقق له تصويره حتى ولو لجأ إىل ارتكاب 

مخالفات لغوية .

–خاصة  مضطربة  الغالب  يف  الشاعر  عاطفة 

دامئا  االضطراب  وهذا   – القيس  امرئ  عاطفة 

يصاحبه اضطراب يف الرتكيب .

العرب  فيه  سجلت  فسيح  خصب  مجاله  الشعر 

أيامها، وأودعته مفاخرها، وأتراحها، وتسجيل مثل 

تجعل  الشعر؛  عىل  املفروضة   القيود  مع  هذا 

الشاعر يلجأ – أحيانا- إىل الخروج عن هذا القيد 

بخروج عن أنظمة اللغة املعتادة و املطردة. 

أغامر  البحث يف  وهي  جيدة،  األفكار  مثل هذه 

الشاعر، ومحاولة الربط بني مخالفته ألنظمة اللغة 

الباحثني  نظر  بتوجيه  جديرة  و  وتصويره؛  وحالته 

والدارسني نحوها  لتنال حقها الواجب من البحث 

و االستقصاء.

محاوالت التحليل لهذه املخالفاتربط بني الدرس 

جديدة  دائرة  يشكل  ما  وهو  النقدي،  و  النحوي 

لعالقة أكرث اتساعا، تتخطى عالقة  النحو باملعاين 

بالتجربة  بنيتها-  و  برتاكيبها  اللغة-  عالقة  إىل 

الشعرية برمتها.

يخرج عنها يف صورة مخالفة يف الصياغة، كام أنه 

ليس كل رضورة تأخذ منحى املخالفة ، خاصة مع 

الرضائر الشائعة بكرثة.

لوجود  االنتباه  تلفت  البحث  النهايةففكرة  ويف 

عالقات أخرى غري تلك التي ألف الباحثون عىل 

مبكونات  اللغة  لعالقة  مقدمة  وهي  طرحها، 

تحتاج  جديدة،  تفسريات  وفق  الشعرية  التجارب 

الشعرية  قضايا  معالجة  يف  الجرأة  من  مزيد  إىل 

مخالفات أسلوبية يف أشعار جاهلية   امرؤ القيس أمنوذجــاًا
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فراج، دار الثقافة، بريوت 5591م.

امرؤ القيس حياته وشعره، د. الطاهر ميك، ط6 دار 	 

املعارف، القاهرة ، 3991م

عبد 	  تحقيق  البغدادي،  القادر  عبد  خزانةاألدب، 

السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4891م.

دار 	  النجار،  عيل  محمد  ابنجنيتحقيق  الخصائص، 

الكتب املرصية، القاهرة، 2591.

دراسات يف كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، وكالة 	 

املطبوعات، الكويت، 0891م.

دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاين، تعليق األستاذ 	 

القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  شاكر،  محمد  محمود 

4002م

الرحمن 	  عبد  ورشحه  به  اعتنى  القيس،  امرئ  ديوان 

لبنان،ط2،  بريوت،  املعرفة،  دار  املصطاوي، 

4002م.

الفضل 	  أبو  محمد  تحقيق  القيس،  امرئ  ديوان 

إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، 8591م.

ديوان امرئ القيس، ضبط وتصحيح األستاذ مصطفى 	 

عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، 3891م.

بن 	  وعدي  القيس  امرئ  بني  الجاهيل  الشعر  زعامة 

املطبعة  ط1،  الصعيدي،  املتعال  عبد  د.  زيد، 

املحمودية التجارية باألزهر، القاهرة، 4391م. 

إبراهيم 	  حسن  إبراهيم  الشعرية،  والرضورة  سيبويه 

مطبعة حّسان، القاهرة، 3891م.

دار 	  ط6،  األنباري،  بكر  أبو  السبع،  القصائد  رشح 

املعارف، القاهرة، د.ت. 

إدارة 	  التربيزي،  الخطيب  العرش،  القصائد  رشح 

الطباعة املنريية، القاهرة، 2531 هـ

يوسف 	  تحقيق  االسرتاباذي،  الريض  الكافية،  رشح 

نغازي،  ونسب  قاري  جامعة  منشورات  عمر،  حسن 

ط 2، 6991م .

يف 	  التحقيق  لجنة  للزوزين،  السبع  املعلقات  رشح 

الدار العاملية، بريوت، 2991م.

رشح جمل الزجاجي، ابن عصفور، تحقيق صاحب أبو 	 

جناح، دار الكتب للطباعة والنرش، بغداد، 0891 م .

األفكار 	  بيت  واعتناء  وفهرس  تدقيــق  مسلـم،  صحيح 

الدولية، السعـودية، 9141ه-8991م.

أبو 	  محمد  تح  العسكري،  هالل  أبو  الصناعتني، 

إحياء  دار  البجاوي،  محمد  عيل  إبراهيم،  الفضل 

الكتب العربية، ط2591،1م.

الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، السيد محمود 	 

صعب،  دار  بغداد،  البيان،  دار  اآللويس،  شكري 

بريوت، د.ت.

الجمحي، 	  سالم  بن  محمد  الشعراء،  فحول  طبقات 

جدة،  املدين،  دار  شاكر،  محمد  محمود  تحقيق 

0891م.

دار 	  ضيف،  شوقي   ، األول(  )الجزء  الجاهيل  العرص 

املعارف، القاهرة، د.ت.

ش. 	  املسترشق  تحقيق  األصمعي،  الشعراء،  فحولة 

تّوري، تقديم صالح الدين املنجد، ط2، دار الكتاب 

الجديد، بريوت، 0891م.

املتنبي، 	  ديوان  عىل  الكبري  جني  ابن  رشح  الفرس: 

صنعة أيب الفتح عثامننب جّني النحوي، تحقيق رضا 

رجب، دار الينابيع، دمشق، 4002 م.

نهضة 	  دار  وايف،  الواحد  عبد  عيل  د.  اللغة،  فقه 

مرص، القاهرة، ط3، 4002م.

عثامن، 	  أحمد  العربية،  واللغة  الجاهيل  الشعر  يف 

مكتبة الرشوق، القاهرة، د.ط، د.ت.

قضية الشعر الجاهيل يف كتاب ابن سالم، محمود 	 

محمد  شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، ط1، 7991م.

ط2، 	  هارون،  السالم  عبد  تحقيق  سيبويه،  الكتاب، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، 3891م. 

طبعة 	  ابنمنظور،  بن  محمد  العرب،  لسان 

داراملعارفاملرصية، القاهرة، د.ت.

ما يجوز للشاعر يف الرضورة، القزاز القريواين، تحقيق 	 

رمضان عبد التواب، صالح الدين الهادي، دار العروبة 

فهرس املصادر واملراجع
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بالكويت، 1891م.

املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط4، 	 

4002م،  مادة )خلف( ص152

مقاييس اللغة، ابنفارس،تحقيق عبد السالم هارون، 	 

دارالجيل، بريوت،1991.

دار  ميك،  الطاهر  د.  وشعره،  حياته  القيس  امرؤ   1

املعارف، القاهرة، ط6، 3991م ، ص401

ويسمى  الكندي  حجر  بن  القيس  امرؤ  هو   2

العربية  شعراء  أبرز  م(من   565  - م  بـ”ُحندج)025 

األوىل،وأحد  الطبقة  رأس  الجاهيل عىل  العرص  يف 

نسبه  املشهورة،وأما  السبعة  املعلقات  أصحاب 

الحارث بن عمرو بن حجر )آكل  فحندج بن حجر بن 

لّقبه  القيس،  امرئ  بلقب  اشتهر  الِكندي.  املرار( 

الضلّيل،  بامللك  ـ  وسلم  عليه  الله  صىل  ـ  الرسول 

عودته  خالل  بالجدري  إلصابته  القروح؛  بذي  وُعرف 

يف  ولد  إنه  قيل  بسببه.  وتويف  القسطنطينية.  من 

نجد سنة 025 م. و كان يعرف بحياته املاجنة. سئل 

يعني  القروح،  ذو  قال:  الناس؟  أشعر  من  الفرزدق، 

شاعريته،وأساليبهالشعرية  بتفرد  متيز  القيس،  امرأ 

غري املسبوقة و تشبيهاته املبتكرة، وطرائقه الجديدة 

التي ال سبيل إىل تجاوزها أو حتى تغيريها وتطويرها. 

وصفهمحمد حسن الزيات بقوله: “فيه عزة امللوك، 

الثائر،  وحميّة  املاجن،  وعربدة  الصعلوك،  وتبّذل 

الرواة،  بإجامع  وهو  الرشيد..  وذلّة  املوتور،  وشكوى 

زعيم الجاهليني...”

و قال ابن الكلبي: بل قال له الطاّمح: إن امرأ القيس   

غويٌّ فاجر. وإنه لاَّم انرصف عنك بالجيش ذكر أنه كان 

يراسل ابنتك، وهو قائل يف ذلك أشعاراًا يشهرها بها 

يف العرب، فيفضحها ويفضحك. فبعث إليه حينئذ 

بحلِة َويْشٍ مسمومة منسوجة بالذهب وقال له: إين 

لك،  تكرمة  ألبسها  كنت  التي  بحلتي  إليك  أرسلت 

واكتب  والربكة،  باليمن  فالبسها  إليك  وصلت  فإذا 

بها،  رسوره  اشتدَّ  إليه  وصلت  فلاّم  بخربك.  إيلَّ 

ولبسها يف يوم صائف، فتناثر لحمه، وتفطر جسده، 

وكان يحمله جابر بن حنني التغلبي، فلذلك سمي ذا 

القروح كام سمي بامللك الضلّيل لترشده، يف تنقله 

من قبيلة إىل أخرى. و قيل وفاته كانت يف عام 565 

النكت يف إعجازالقرآن، الرماين، تحقيق: محمد خلف 	 

الله أحمد وآخرون، القاهرة، مرص، در ااملعارف، ط3، 

6791م.

سامل 	  العال  عبد  تحقيق  السيوطي،  الهوامع،  همع 

مكرم، عامل الكتب، القاهرة، 1002 م.

م. و إن كان هناك خالف حول تاريخ وفاته كام كان 

من  عدة  أحداث  و  ميالده  تاريخ  يف  –نفسه-  األمر 

حول  للمزيد  انظر  لذلك.  املوثقة  األدلة  لقلة  حياته 

سريته:

أحمد  تحقيق  األصمعي،  اختيارات  األصمعيات،   

املعارف،  دار  هارون،  محمد  السالم  وعبد  شاكر، 

القاهرة، 9791م.

دار  ط6،  األنباري،  بكر  أبو  السبع،  القصائد  رشح   

املعارف، القاهرة، د.ت. 

الستار  عبد  األصبهاين،تحقيق  الفرج  أليب  األغاىن،   

فراج، دار الثقافة، بريوت 5591م.

أشعار الشعراء الستة الجاهليني، األعلم الشنتمري،   

تحقيق عبد السالم محمد هارون، ط3، بريوت، دار 

األفـاق الجديدة للنرش و التوزيع، 3891م.

قضية الشعر الجاهيل يف كتاب ابن سالم، محمود   3

ط1،  القاهرة،  املدين،  مطبعة  شاكر،  محمد  

7991م،  ص11

ينظر: تاريخ األدب العريب، العرص الجاهيل، د شوقي   4

الجاهيل  الشعر  زعامة  وأيضا:  ص942،  ضيف، 

املتعال  عبد  د.  زيد،  بن  وعدي  القيس  امرئ  بني 

الصعيدي، ص57

محمد  تح  العسكري،  هالل  أبو  الصناعتني،  ينظر:   5

أبو الفضل إبراهيم، عيل محمد البجاوي، دار إحياء 

الكتب العربية، ط2591،1م، ص334

ابن سالم، محمود  الجاهيل يف كتاب  ينظر: الشعر   6

محمد  شاكر، ص51

ينظر: زعامة الشعر الجاهيل بني امرئ القيس وعدي   7

بن زيد، د. عبد املتعال الصعيدي، ص25

عبد  ورشحه  به  اعتنى  القيس،  امرئ  ديوان  ينظر:   8

لبنان،  بريوت،  املعرفة،  دار  املصطاوي،  الرحمن 

ط2، 4002م، ص41 

الهــــــــــوامش

مخالفات أسلوبية يف أشعار جاهلية   امرؤ القيس أمنوذجــاًا
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أحمد  العربية،  واللغة  الجاهيل  الشعر  يف  ينظر:   9

عثامن، مكتبة الرشوق، القاهرة، د.ط، د.ت، ص31

د  الجاهيل،  العرص  العريب،  األدب  تاريخ  ينظر:    10

شوقي ضيف، ص842

السابق، الصفحة نفسها.  11

دار  وايف،  الواحد  عبد  عيل  د.  اللغة،  فقه  ينظر:   12

نهضة مرص، القاهرة، ط3، 4002م،       ص68

راجع : مقاييس اللغة، البن فارس، 063/3 ، تحقيق   13

محمد عبد السالم هارون ، دار الجيل بريوت لبنان ، 

1991م، و لسان العرب البن منظور،  3752/4، مادة 

) رضر (، ط دار املعارف املرصية.

14  ينظر خزانة األدب 13/1 ، و الرضائر لأللويس ص 5 .

راجع:الخصائص، البن جني 3/ 26 ، 36 ، و كذلك   15

: دراسـات يف كتاب سيبويه، خديجة الحديثى، ص 

حسن،  إبراهـيم  الشعرية،  والرضورة  وسيبويه   ،  051

ص 53 .

هو ابن فارس يف الصاحبي 864 ، 964  16

والهمع   ،  61 والرضائر   ،  055/2 الجمل  رشح  راجع   17

. 121/1

ديوان امرئ القيس، ضبط وتصحيح األستاذ مصطفى   18

عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، 3891م، 

ص 431 .

 : واقتحب   ، حامل  غري   : مستحقب  غري   : اللغة    

يف  اليشء  حمل   : االستقحاب  وأصل   ، اكتسب 

الحقيبة  ، والواغل : الداخل عىل القوم يف رشابهم 

 . أسقي  فاليوم   : البيت  روى  وقد   . اآلثم   : وقيل   ،

وعىل هذا ال إشكال فيه . وكان امرؤ القيس هو أول 

من سن الرشاب يف شعره ، وقد ورد يف ذلك الكثري 

عن الشعراء ، ومام ورد كنموذج قول الشنفرى يريث 

خاله تأبط رشاًا : 

فأدركنا الثـأر فيــهم وملـا      ينــج من لحيـان إال األقـل   

ا      وبـألٍْي ما أملَّــْت تِحــلُّ      حلت الخمـر وكانت حــراماً

) راجع خزانة األدب،  652/8(   

الديوان، ص 331   19

البن  الخصائص  و   ،  402/4 سيبويه،  كتاب  ينظر   20

جني، 043/2 ، و رشح جمل الزجاجي، البن عصفور، 

 ، جناحر، 391/2، 385/2  أبو  / صاحب  د  تحقيق 

وخزانة األدب، للبغدادي ، 453/8

- ينظر: حاشية الصبان عىل رشح األشموين، محمد   21

بن عيل الصبان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

الطبعة األوىل، 7991م، ص32

راجع خزانة األدب 653/8، 753 .  22

راجع الخصائص البن جني 823/2 وما بعدها .  23

دالئل اإلعجاز 14 ، 24   24

الديوان ص 511.  25

 ،  62 ص  للـزوزوين،  السبع   املعلقـات  رشح  انظر:   26

ورشح املعلقات العرش للخطيب للتربيزي، 13 

الديوان 511 ، واملعنى : أنها تبدي عنقا كعنق الظبي   27

غري متجاوز قدره املحمود إذا ما رفعت عنقها ،  وهو 

غري معطل عن الحيل ، فشبه عنقها بعنق الظبية يف 

حال رفعها عنقها ، ثم استدرك عدم مشابهة عنقها 

للظبية يف التعطل عن الحيل .

والبيت الثاين : الفاحم : الشديد السواد . واألثيث   

: الكثري ، واألثاثة الكرثة ، والقنو والعثكل: هي النخلة 

أن  يريد  فهو  قنواتها،   أي   ، عثاكيلها  خرجت  التي 

يقول : إن محبوبته لها شعر طويل تام يزين ظهرها إذا 

أرسلته 

تحقيق:  الرماين،  القرآن،  إعجاز  يف  النكت  ينظر:   28

مرص،درا  )القاهرة،  وآخرون  أحمد  الله  خلف  محمد 

املعارف،ط3، 6791م، ص69

عبد  ورشحه  به  اعتنى  القيس،  امرئ  ديوان  ينظر:   92

الرحمن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط2 

، 4002م ص01

ينظر: تاريخ األدب العريب، العرص الجاهيل، د شوقي   30

ضيف، ص852

الكافية للريض االسرتاباذي، 313/4 تحقيق د  رشح   31

منشورات جامعة  يوسف حسن عمر ط 6991/2   /

قار يونس بنغازي ، وهمع الهوامع للسيوطي، تحقيق 

عبد العال سامل مكرم، عامل الكتب، القاهرة، 1002 

م،  73/2 .

32  ديوانه 711 .

الديوان ص 211.  33

 ، الهودج   : :الخدر  .اللغة   311  ،  211 ص  الديوان   34

هو   : وقيل   ، عمه  ابنة  وهي  عشيقته  اسم   : وعنيزة 

 ، عنيزة  اسمها   : وقيل   ، فاطمة  واسمها  لها  لقب 

وفاطمة غريها. ولك الويالت : العذاب ، وهو دعاء 

: أي عقرت ظهر  إنك مرجيل   ، له وليس دعاء عليه 

بعريي فجعلتني راجلة ، أي عىل أرجل . راجع: رشح 

املعلقات السبع 71 ، 81 ، 91 ، و  رشح املعلقات 

العرش ص 71 وما بعدها ( 

35  رشح القصائد العرش ص71 . 

ينظر: ما يجوز للشاعر يف الرضورة، القزاز القريواين،   36
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الهادي،  الدين  صالح  التواب،  عبد  رمضان  تحقيق 

دار العروبة بالكويت، 1891م، ص551

الرحمن  عبد  به  اعتنى  القيس،  امرئ  ديوان   37

املصطاوي، ص701

ينظر: ما يجوز للشاعر يف الرضورة، القزاز القريواين ،   38

ص161 ،022

ينظر املعجم الوسيط، مجمع اللغةالعربية بالقاهرة،   39

ط4، 4002م،  مادة )خلف( ص152

الينابيع،  دار  رجب،  رضا  ت.  جني،  ابن  الفرس،   40

دمشق، ط1، 4002م، 1/ 092.

الخصائص، ابن جني، 493/2.  41

الديوان ص ، 311 .  42

بِْن  قَيِْس  بِْن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  طويل:  حديث  منه  ذلك  و   43

َعنِّي  ثُُكْم  أَُحدِّ أاَلَ  يَْومااً:  قَاَل  أنَُّه  الُْمطَّلِِب؛  بِْن  َمْخرََمَة 

ُه الَِّتي َولََدتُْه. قَاَل:  َوَعْن أُمِّي! قَاَل: فَظَنََّنا أَنَُّه يُِريُد أُمَّ

الله  رَُسوِل  َوَعْن  َعنِّي  ثُُكْم  أَُحدِّ أاَلَ  َعائَِشُة:  قَالَْت 

أِن  إالّ  فَلَيَْس  فََدَخلُْت.  ....فََسبَْقتُُه  عليه  الله  صىل 

اْضطََجْعُت فََدَخَل. فََقاَل: )َمالَِك؟ يَا َعائُِش! َحْشيا 

!( ... رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب الجنائز،  َرابيَةاً

باب ))ما يقال عند دخول القبور((، ]ورقمه: 479]. 

النسايئ  إىل  مسلم  إىل  باإلضافة  األثري  ابن  وعزاه 

واملوطأ مخترصااً ]جامع األصول: 451/11].

الديوان،ص581 .  44

خزانة األدب، 3/ 512،  ويف الديوان،ص221-121،   45

ورد اللفظ )أسقى( بدال من أرشب

ينظر: ما يجوز للشاعر عند الرضورة، القزاز القريواين،   46
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مقدمة: 

    ال تزال الحاجة تدعونا إىل نرش العديد من كتب 

العربية، التي ال يزال أكرثها مخطوطا، أو مرشوحا 

والتحقيق  البحث  رشوط  يستويف  ال  بأسلوب 

الزمن  هذا  يف  الباحث  أهمية  وتكمن  العلمي، 

علمي  بأسلوب  العلمية  الكتب  هذه  يخرج  بأن 

يستويف رشوط البحث والتحقيق، يك يزيل الكثري 

من الغموض الذي يحفُّ ببعض القضايا يف هذه 

الرثوات العلمية التي بني أيدينا.

    وتتحدد أهمية هذا الكتاب وأولويته يف النرش 

بقيمة الكتاب ذاته للدارسني واللغويني وطلبة علم 

التي  الفائدة  ومقدار  النحوي،  والدرس  العربية 

ميكن أن يقدمها لنا يف الحياة املعارصة.

   حيث يعنى هذا الكتاب بدراسة “حروف الجزم” 

الم  النَّاهية،  ال  العربية، وهي: مل، ملا،  اللغة  يف 

تحت  وضعها  الزمخرشي  العالمة  أنَّ  إال  األمر. 

�سرح املف�سل لبن يعي�س
وحتقيق” درا�سة  النفي  حروف  يف  “ف�سل 

  أستاذ اللغة والنحو املشارك بقسم اللغة العربية

جامعة الجوف، اململكة العربية السعودية

د. أحمد إبراهيم بني عطا

ملخص: 

    ينبني تحقيق فصل حروف النفي يف رشح املفصل البن يعيش، عىل منهجية التيسري، ليكون عينةاً 

ودافعااً ميكن من خالله الرشوع يف إعادة تحقيق كتاب رشح املفصل البن يعيش، تحقيقااً يُسهِّل عىل 

الدارس وطالب العلم مهمته، إذ ميكن أن يُعدَّ بابا يف تعليم النحو من خالل رشح الحوايش واملتون، إذ 

تم ضبط وتصحيح بعض كلامت املنت عند ابن يعيش، وذلك مبقابلتها بأصلها يف مفصل الزمخرشي، 

لتحقيق الدقة يف النقوالت واملقابالت اللغوية، وتأصيل الشواهد الشعرية التي اعتمدها ابن يعيش 

يف رشحه، واللغات التي جاءت عليها وما تجاوز منها تلك اللغات إىل الرضورات، ونسبتها إىل قائليها 

بتتبعها يف الدواوين الشعرية، وأمات املصادر من كتب النحو واألعالم والرجال والرتاجم، والوقوف عىل 

اآلراء النحوية يف مسائل هذا الفصل، وجمعها واملوازنة بينها والحكم عليها بالرتجيح، والوجوب والتجويز 

املتعلمني  قبل  من  تداولها  لتيسري  اللغوية  املسائل  وبسط  والقياس،  الحجية  مع  يتوافق  مبا  واملنع 

التفسري  تفاوت  مدى  عىل  للتَّعرف  واملتعددة؛  املتنوعة  مبصادرها  املسائل  وتأصيل  والدراسني، 

والتحليل من قبل العلامء العرب القدامى، السيام أنَّ زيادة التوثيق لهذه األصول يؤكد البيَّنة، وبالحجة 

املؤصلة املتواردة واملتكررة يُْدَحض الِخالف. 
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وهذه  واملحتوى،  املضمون  عن  مختلف  عنوان 

واألفعال  املضارع،  الفعل  عىل  تدخل  الحروف 

األربع:  الزوائد  أوائلها  يف  التي  هي  املضارعة 

قولك:  نحو  وذلك  والنون  والهمزة،  والتاء،  الياء، 

أنا، وتفعل أنت، ونفعل نحن،  يفعل هو، وأفعل 

فإمنا تدخل عليها العوامل وهي عىل اللفظ. 

     أما منهج التحقيق فقد وقع اختياري عىل فصل 

املفصل  رشح  كتاب  من  لتحقيقه  الجزم  حروف 

هو  املفصل  كتاب  بأن  نعلم  ونحن  يعيش،  البن 

الزمخرشي،  القاسم، محمود بن عمر  أبو  للعالمة 

الكتاب  يعيش رشح هذا  ابن  العالمة  حاول  وقد 

تستويف  بصورة  العلم  طالب  إىل  يخرجه  يك 

رشوط الفهم بعد قراءته، والباحث يف هذا الزمان 

يرى أن هناك العديد من الكتب التي تحتاج إىل 

كتاب  يف  والتحقق  البحث  وبعد  رشح،  إعادة 

رشح املفصل وجدنا بأن الشارح كان قد تحدث 

عن حروف الجزم “مل، ملا، الم األمر”، وهذا يشري 

يف  لناهية  ال  يذكر  مل  نفسه  الزمخرشي  أن  إىل 

الجازمة  األدوات  بذكر  اكتفى  إنه  حيث  املفصل 

األمر”، دون  “ مل، ملا، والم  توقفه فقط عىل  مع 

املؤلف  وصنف  الجازمة،  الناهية”  “ال  إىل  إشارة 

حروف الجزم تحت عنوان “حروف النفي”، واتبعه 

ابن يعيش يف منهجه. 

الكتاب)1(: ومل وملا لقلب  “فصل” قال صاحب 

الورقة األوىل من فصل “حروف الجزم” يف كتاب رشح املفصل “البن يعيش”

رشح املفصل البن يعيش :“فصل يف حروف النفي دراسة وتحقيق”
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بينهام  أن  إال  ونفيه  املايض  إىل  املضارع  معنى 

فرقا)2( فهو مل يفعل نفي “فعل”، وملا يفعل نفي 

“قد فعل” وهي مل ضمنت إليها ما فازدادت يف 

واالنتظار،  التوقع،)3(  معنى  تضمنت  أن  معناها 

ندم  تقول:  أنَّك  ترى  أال  فعلها.  زمان  واستطال 

كان   ، بلامَّ قلته  وإذا  ندمه،  أي عقيب  يندم؛  ومل 

ينفعه إىل وقته، ويسكت عليها دون  أن مل  عىل 

تخرج  أي وملا  قولك: خرجت وملا؛  أختها)4( يف 
كام يسكت عىل “قد” يف)5( “ كأن قِد”)6(

    قال الشارح: اعلم أن “مل وملا” أختان؛)7( ألنهام 

“مل”  ا  فأمَّ معا.  ذكرهام  ولذلك  املايض”  “لنفي 

فقال سيبويه: هو لنفي فََعَل)8(. يريد أنه موضوع 

لنفي املايض، فإذا قال القائل: قام زيد كان نفيه 

مل يقم. وهو يدخل عىل لفظ املضارع)9( ومعناه 

عىل  دخلت  “مل”  إنَّ  بعضهم)01(:  قال  املايض، 

عملها  ليصح  املضارع  إىل  ونقلته  املايض  لفظ 

فيه، وقال آخرون:)11( دخلت عىل لفظ املضارع 

ألنَّ  األظهر؛  وهو  املايض  إىل  معناه  ونقلت 

األلفاظ  ال  املعاين  تغيري  الحروف  يف  الغالب 

ما  تقول:  كام  أمس،  زيد  يقم  مل  فقالوا:  نفسها. 

غدا،  يقم  مل  تقول:  أن  يصح  وال  أمس.  زيد  قام 

ثانيا؛  قلبا  فتقلبه  الرشطية  أن  عليه  يدخل  أْن  إال 

صالحية  من  وضعه  أصل  إىل  املضارع  ترد  ألنها 

ا مل أقم، وذلك  االستقبال. فتقول: إْن مل تقم غداً

من حيُث كانت مختصة بالفعل، غري داخلة عىل 

غريه صارت كأحد حروفه، ولذلك مل يجز الفصل 

الورقة األخرية من “حروف الجزم” يف كتاب رشح املفصل البن يعيش.



55 

بينها وبني مجزومها بيشء.)12(

     وإن وقع ذلك كان من أقبح الرضورات. ويؤيد 

مل  زيدا  أجازوا  أنهم  بعدها  مبا  اتصالها  شدة 

يرضب، كام يجوز زيدا أرضُب.

    وقد علم أنَّه ال يجوز تقديم املعمول حيث ال 

إىل  الحاجة  فام  قيل  “فإن  العامل  تقديم  يجوز 

“مل” يف النفي، وهل اكتفي بـ “ما” من قولهم ما 

قام زيد؟ .قيل: فيها زيادة؛ فائدة ليست يف ما، 

وذلك أنَّ “ما” إذا ما نفت املايض كان املراد ما 

قرب من الحال، ومل تنفي املايض مطلقا، فاعرف 
الفرق بينهام إن شاء الله تعاىل.)13(

    وأّما “ملا” فهي “مل” زيدت عليها “ما” فلم يتغري 

﴿َولاَمَّ  تعاىل:  الله  قال  الجزم،  هو  الذي  عملها 

جوابااً  وتقع   )14( ِمْنُكْم﴾.  َجاَهُدوا  الَِّذيَن  اللَُّه  يَْعلَِم 

ونفيااً لقولهم قد فََعَل؛)15( وذلك أنَّك تقول: قام، 

فيصلح ذلك لجميع ما تقدمك من األزمنة، ونفيه 

إثباتا  قام  قد  قلت  فإذا  تقدم،  ما  عىل  يقم  مل 

لقيامه يف أقرب األزمنة املاضية إىل زمن الوجود؛ 

زيٌد  جاء  فقالوا:  حاال،  يكون  أن  صلح  ولذلك 

ضاحكااً، وجاء زيد يضحك، وجاء زيد قد ضحك، 

ونفي ذلك “ملا يقم” زدت عىل الثاين وهو “ مل 

ما” كام زدت يف الواجب حرفا وهو “قد” ألنهام 

وقد  زيد،  ركب  يقال:  تطاول.  فيه  وملا  للحال، 

لبس خفه، وركب زيد، وملا يلبس خفه، فالحال 

ينفعه  ومل  زيد  ندم  تقول:  وكذلك  جمعهام،  قد 

ندمه؛ أي عقيب ندمه انتفى النفع، ولو قال: وملا 

ينفعه ندمه امتد وتطاول؛ ألنَّ “ما” ملا ركبت مع 

“مل” حدث لها معنى بالرتكيب مل يكن لها وغريت 

قلت  “حني”)16(  “لو”  معنى  غريت  كام  معناها 

الواقع  أنهم “ قد يحذفون الفعل  لوما ومن ذلك 

بعد “ملا”)17( فيقولون: يريد زيد أن تخرج وملا؛ أي 

قول  يف  “قد”  بعد  يحذفونه  كام  يخرج.)18(  وملا 

الشاعر:

ُل َغرْيَ أَنَّ رِكابََنا              أَِفَد الرّتَحُّ
   لَامَّ تَُزْل ِبرَِحالَِنا َوكَأَْن َقِد )19(

يف  قصيدته  يف  الذبياين  للنابغة  البيت  هذا 

وصف املتجردة زوج النعامن بن املنذر وقبله وهو 

مطلع القصيدة:

أَِمن آِل َميََّة رائٌِح أَو ُمغَتِد           
ِد )20(    َعجالَن ذا زاٍد َوَغريَ ُمَزوَّ

أفد الرتحل)21( البيت وبعده.

َزَعَم الَبواِرُح أّن ِرْحلََتنا َغداً          

وبذاَك خربنا من الغراب األسود   

األبيات  هذه  معاين  رشح  إىل  بنا  حاجة  وال 

تنس....  فال  سبق،  فيام  القول  فيها  أطلنا  فقد 

يحذفون  قد  أنَّهم  عىل  هنا  بالبيت  واالستشهاد 

قال  زالت”  قد  “وكأنَّ  الكالم  وتقدير  قد،  الفعل 

الحرفية)22(  ا قد  اللبيب وأمَّ ابن هشام يف مغني 

املثبت  الخربي  املترصف  بالفعل  فمختصة 

وهي  تنفيس.  وحرف  وناصب،  جازم  من  املجرد 

إال  اللهم  بيشء،  منه  تفعل)23(  فال  كالجزاء؛  معه 

بالقسم كقوله:

أخالد قد – والله - أؤطأت عشّوًة           
           َوَما قائُل املَعروِف فيَنا يَُعّنف )24(

وقول آخر:

فقد والله بني يل عنايئ            
بوشك عنائهم رصد يصيح)25(   

وسمع:           قد لعمري بت ساهرة               
وقــــــــد والله أحــــــسنــــــت)26(  

وقد يحذف بعدها لدليل كقول النابغة:

رشح املفصل البن يعيش :“فصل يف حروف النفي دراسة وتحقيق”
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أي  زالت-  قد  وكأن  أي  الرتحل....)البيت(؛  أفد 

وكأن قد زالت كأنهم اتسعوا يف حذف الفعل بعد 

قد وبعد ملا؛ ألنهام لتوقع فعل؛ ألنك تقول: قد 

فعل ملن يتوقع ذلك الخرب، وتقول: فعل مبتدئااً 

و  بعد “ملا”،  الفعل  توقعه فساغ حذف  من غري 

“قد” لتقدم ما قبلهام ومل يسغ ذلك يف “ مل” إذ 

مل يتقدم يشء يدل عىل املحذوف. ورمبا شبهوا 

“مل” بـ “ملا” وحذفوا الفعل بعدها كام أنشدوا:

               يا ُربَّ َشْيخٍ ِمن لُكَيز ذي َغَنم         

يف كَّفه َزيٌْغ ويف ِفيِه فَقْم
                          أْجلََح مل يَْشَمْط وقد كاَد وملْ )27(

واالستشهاد  الرجز  هذا  نسبة  عىل  أقف  مل      

فحذفوا  “ملا”  بـ   “مل”  شبهوا  رمبا  أنهم  عىل  به 

كاد  وقد  واألصل  رضورة،  وذلك  مجزومها)28( 

ابن  قول  الشاهد  ومثل هذا  يشمط،  يشمط ومل 
هرمه:)29(

وَعلْيــَك َعــْهــُد اللِه إنَّ بــبـابــِه               
     أهَل السياِل إْن فعلَت وإْن لَْم)30(

    يريد: إن فعلت وإن مل تفعل ومثله أيضا قوله:

احَفْظ َوديَعَتَك التي اسُتودعَتها           
يوَم األَعارِب، اْن َوصلَت واْن مِل )31(  

األمر  والم  الكتاب)32(:)  صاحب  قال  )فصل( 

ويجوز  مكسورة  وهي  زيٌد  ليفعل  قولك:  نحو 

تسكينها عند واو العطف وفائه)33(كقوله تعاىل: ﴿

فَلْيَْستَِجيبُوا يِل َولْيُْؤِمُنوا يِب﴾ )34(وقد جاء حذفها 

يف رضوروة الشعر قال:

محمُد تَْفِد نفَسَك كلُّ نفٍس        
       إذا ما ِخْفَت من أْمٍر تَباال )35(

األمر وحرفه  القول عىل  تقدم  الشارح:)36(قد  قال 

إال أنَّه البد من ذكر طرف من أحكامه حسبام ذكره 

املصنف)37(

    اعلم أنَّ هذه الالم من عوامل األفعال، وعملها 

ومل  الرشطية  كإن  ذلك  يف  فهي  الجزم  فيها 

واخترص  فيها الختصاصهاـ  وإمنا عملت  الجازمة، 

عملها بالجزم، ألنها ملا أختصت باألفعال وعملت 

باألفعال،  خاص  هو  عمالاً  تعمل  أن  وجب  فيها 

وهو الجزم كام فعلنا ذلك يف حروف الجزم، نحو: 

مكسورة،  وهي  وأخواتها،  الجزاء  يف  وإن  وملّا  مل 

جاء  حرف  أنها  قبل  من  الكرس  لها  وجب  وأمنا 

االستفهام  كهمزة  واحد  حرف  عىل  وهو  ملعنى 

وواو العطف وفائه.

   وكان حقه أن يكون مفتوحااً، كام فتحن غري أنه ملّا 

كانت الالم هنا يف عوامل األفعال الجازمة والجزم 

يف األفعال الجازمة، والجزم يف األفعال نظري الجزم 

يف األسامء)38( حملت يف الكرس عىل حروف الجر 

وحىك  وبزيد،  لزيد  قولك:  يف  والباء  الالم  نحو 

الفراء:)39( أن بعض العرب يفتحها)40( “وقد تسكن 

إذا تقدمها واو العطف وفاؤه”  هذه الالم تخفيفا 

وذلك من قبل أن الواو والفاء ملا كانا مفردين، ال 

ميكن انفصالهام مام بعدهام، وال الوقوف عليهام، 

حينئذ  فشبهت  عليه،  دخلتا  ما  كبعض  صارتا 

يقال:  كبد فكام  والباء يف  بالخاء يف فخذ  الالم 

فخذ وكبد، كذلك يقال: وليتم زيد، قال تعاىل: 

العتيق”)41(  بالبيت  وليطوفوا  نذورهم  “وليوفوا 

فأما قراءة الكسايئ)42( “ ثم ليقضوا تفثهم)43(....

ثم ليقطع)44(” فضعيفة عند أصحابنا؛ ألن ثم حرف 

عىل ثالثة أحرف ميكن الوقوف عليه، فلو أسكنت 

ما بعده من الالم، لكنت إذا وقفت عليه تبتدئ 

الالم ال  أن هذه  واعلم  يجوز....  بساكن وذلك ال 
يجوز حذفها وبقاء عملها إال يف رضورة شاعر)45( 

أنشد أبو زيد)46( يف نوادره:
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يًعا ال تَُقوُم لَحاَجٍة            ومُتيِْس رَصِ
اعي ويُْسِمْعَك َمْن َدَعا)47( وال تْسَمُع الدَّ  

أراد وليسمعك، فحذف الالم وعملها باق، وأنشد 

سيبويه)48(: 

محمد تفد نفسك..... إلخ أراد لتفد.

   وإمنا مل يجز حذف هذه الالم يف الكالم؛ ألنها 

يف  الجر  حروف  نظرية  األفعال  يف  فهي  جازمة، 

الجر  عوامل األسامء، فكام ال يسوغ حذف حرف 

األفعال؛  يف  ذلك  يجز  مل  األكرث،  يف  وإعامله 

األسامء؛  عوامل  من  أضعف  األفعال  عوامل  ألن 

الحمل عىل  بطريق  كان  ا  إمنَّ األفعال  إعراب  وألن 

األسامء، فهي يف اإلعراب أضعف منها، هذا قول 

بن  محمد   )49( العباس:  أبو  قال  النحويني،  أكرث 

يزيد، وال أراه عىل ما قالوا؛ ألن عوامل األفعال ال 

تضمر وال سيام الجازمة، ألنها يف األفعال كالجار 

يكون  أن  الجر تضمر فوجب  يف األسامء وحروف 

كذلك يف األفعال فاعرفه.

األصمعي،  الحسن  بن  عيل  الفرج،  أبو  األصفهاين،   -1

األغاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان.

يف  اإلنصاف  الربكات،  أبو  الدين،  كامل  األنباري،  ابن   -2

والكوفيني،  البرصيني  النحويني  ين  الخالف  مسائل 

تحقيق: إميل بديع يعقوب، ط1، دار الكتب العلمية، 

بريوت-لبنان، 1418ه- 1998م. 

واألدب،  اللغة  يف  النوادر  زيد،  أبو  األنصاري،   -3

دار  أحمد،  القادر  عبد  محمد  تحقيق: الدكتور/ 

الرشوق، ط1، 1401 هـ - 1981 م.

4- البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة األدب ولب لباب 

لسان العرب، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتب 

العلمية –بريوت.

5- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخري، محمد بن محمد 

العرش، تحقيق: عيل  القراءات  النرش يف  بن يوسف، 

محمد الضباع، املطبعة التجارية الكربى.

6- ابن جني، أبو الفتح، عثامن الخصائص، تحقيق: محمد 

عيل النجار. 

7- الجياين، جامل الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله، 

أحمد  املنعم  عبد  تحقيق:  الشافية،  الكافية  رشح 

العلمي  البحث  مركز  القرى  أم  جامعة  ط1،  هريدي، 

والدراسات  الرشيعة  كلية  اإلسالمي  الرتاث  وإحياء 

اإلسالمية مكة املكرمة، 1402 هـ - 1982 م 

العلم  دار  األعالم،  محمود،  بن  الدين  خري  الزركيل،   -8

للماليني، ط15، 2002 م.

املفصل يف  بن عمر،  القاسم محمود  أبو  الزمخرشي؛   -9

علم العربية، ط2، دار الجيل- بريوت، ص 306.

يف  األصول  سهل،  بن  محمد  بكر  أبو  الرساج،  ابن   -10

النحو، تحقيق: د. عبد الحسني الفتيل، ط4، مؤسسة 

الرسالة، بريوت، 1420، 1999م.   

الله، محمد بن سعد، الطبقات  أبو عبد  11 - ابن سعد، 

الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  تحقيق: محمد  الكربى، 

العلمية – بريوت، 1410 هـ - 1990 م.

الكتاب،  قنرب،  بن  عثامن  بن  عمر  برش،  أبو  سيبويه،   -  12

تحقيق: عبد السالم هارون، ط1، دار الجيل- بريوت.

13- السيوطي، جالل الدين، عبد الرحمن بن أيب بكر، رشح 

شواهد املغني، لجنة الرتاث العريب، 1966 

14- السيوطي، جالل الدين، عبد الرحمن بن أيب بكر، همع 

الهوامع يف رشح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد 

هنداوي، املكتبة التوفيقية – مرص.

15- الصبان، أبو العرفان، محمد بن عيل، حاشية الصبان 

عىل رشح األشموىن أللفية ابن مالك، ط1، 1417 هـ 

-1997م، دار الكتب العلمية بريوت-لبنان.

أللفاظ  املفهرس  املعجم  فؤاد،  الباقي، محمد  عبد   -16

املصادر واملراجع:

رشح املفصل البن يعيش :“فصل يف حروف النفي دراسة وتحقيق”
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الزمخرشي، أبو القاسم، محمود بن عمر، ت 538ه.           1

الزمخرشي؛ أبو القاسم محمود بن عمر، املفصل يف   2

علم العربية، ط2، دار الجيل- بريوت، ص 306.

لفظ  واللفظ  املضارعة،  األفعال  عىل  فتدخل  مل  ا  أمَّ     

زيد  يقم  مل  تقول:  املايض،  معنى  واملعنى  مضارع، 

“ما”  إليها  ضمنت  “مل”  وأما  خالد.  يقعد  ومل  أمس، 

وبنيت معها فغريت حالها كام غريت لو “ما” ونحوهام، 

تقول  وال  يشء،  يتبعها  وال  “ملا”  تقول:  أنك  ترى  أال 

ذلك يف “مل”، وجواب “ملا” قد فعل، يقول القائل: 

ملا يفعل، فيقول: قد فعل، ويقول أيضا: لألمر الذي 

قد وقع لوقوع غريه، وتقول: ملا جئُت جئَت، فيصري 

األصول  سهل،  بن  محمد  بكر  أبو  الرساج،  ابن  ظرفا. 

يف النحو، تحقيق: د. عبد الحسني الفتيل، 2/ 157، 

ط4، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1420، 1999م.

    وذهب سيبويه يف الكتاب أنه إذا قال: فعل فإن نفيه 

مل يفعل، وإذا قال: قد فعل فإن نفيه ملا يفعل، وإذا 

قال: ليفعلن فنفيه ال يفعل، كأنه قال: سوف يفعل، 

فإن نفيه لن يفعل. سيبويه، أبو برش، عمر بن عثامن بن 

 ،117/3 هارون،  السالم  عبد  تحقيق:  الكتاب،  قنرب، 

ط1، دار الجيل- بريوت.

القرآن الكريم، دار الكتب املرصية، 1364م.

العقييل، رشح  الرحمن  بن عبد  الله  ابن عقيل، عبد   -17

ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي 

الدين عبد الحميد، دار الرتاث - القاهرة، ط20، 1400 

هـ - 1980. 

املقتضب،  بريد،  بن  محمد  العباس،  أبو  املربد،   -18

الكتب،  عامل  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  تحقيق: 

بريوت- لبنان.       

19- املرادي، الحسن بن قاسم، الجنى الداين، 267، ط1، 

بريوت- لبنان، 1992م. 

20- ابن هشام، أبو محمد، عبد الله جامل الدين، أحمد 

بن عبد الله، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، دار 

الفكر بريوت.             

بن  الله  عبد  الدين،  جامل  محمد،  أبو  هشام،  ابن   -21

يوسف بن أحمد، رشح شذور الذهب يف معرفة كالم 

املتحدة  الرشكة  الدقر،  الغني  عبد  تحقيق:  العرب، 

للتوزيع – سوريا.      

22- ابن هشام، محمد بن عبد الله جامل الدين، أحمد بن 

ح  تحقيق:  الصدى.  وبل  الندى  قطر  رشح  الله،  عبد 

الفاخوري، دار الجيل- بريوت. 

23- ابن هشام، أبو محمد، عبد الله جامل الدين، أحمد 

األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني  الله،  عبد  بن 

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ج1، املكتبة 

العرصية، صيدا- بريوت، 1992م.

شواهد  يف  املفصل  املعجم  بديع،  إميل  يعقوب،   -24

اللغة العربية، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، 

1417، 1996م. 

25- ابن يعيش، يعيش بن عيل، رشح املفصل للزمخرشي، 

لبنان،   – بريوت  ط1،  األوىل،  العلمية،  الكتب  دار 

األوىل، 1422 هـ - 2001 م 109/8.

ثبوت ما بعدها، نحو قوله  بتوقع  إنَّ “ملا” تؤذن كثريا   3

َشكٍّ  يِف  ُهْم  بَْل  بَيِْنَنا  ِمْن  كُْر  الذِّ َعلَيِْه  ﴿أَُؤنْزَِل  تعاىل: 

ِمْن ِذكِْري بَْل لاَمَّ يَُذوقُوا َعَذاِب﴾ ص: 8؛ أي إىل اآلن 

ذلك.  تقتيض  ال  و«مل«  يذوقونه  وسوف  يذوقوه،  مل 

واالستعامل والذوق يشهدان به. ابن هشام، محمد بن 

عبد الله جامل الدين، رشح قطر الندى وبل الصدى. 

تحقيق: ح الفاخوري، ص 84، دار الجيل- بريوت. 

دخلت  “هل  فيقال:  بعدها،  يحذف  الفعل  إنَّ   4

وال  أدخلها،  وملا  تريد  وملا.  قاربتها  فتقول:  البلد”؟، 

يجوز قاربتها ومل، وقد ورد حذف املجزوم بـ “مل” يف 

بعض األبيات الشعرية كام ورد حذف غريه. وذلك من 

األساليب البالغية يف الشعر عىل أن يكون هناك ما 

يشري إىل املحذوف يدل عليه: من ذلك قول إبراهيم 

بن هرمة القريش:

احَفْظ َوديَعَتَك التي اسُتودعَتها           

يوَم األَعازِِب، اْن َوصلَت واْن مِل      

)رشح قطر الندى، ابن هشام، ص 84(.           
“وملا يخرج” هكذا وردت يف املفصل، ص307.           5

الهوامش
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املفصل،  رشح  عيل،  بن  يعيش  وهو  يعيش،  ابن   6

.109/8

وَكَأَْن قَِد  ِبرَِحالَِنا  تَزُْل  لاَمَّ  أَنَّ رِكابََنا            َغرْيَ  ُل  الرّتَحُّ أَِفَد 

)رشح املفصل، 110/8(        

7  ألنَّ “ملا” تشارك “مل” يف أربعة أمور: وهي الحرفية، 

إىل  زمنه  وقلب  والجزم،  باملضارعة،  واالختصاص 

امليض.) رشح قطر الندى، ص114، أوضح املسالك 

الله  أبو محمد عبد  ابن هشام،  ابن مالك،  ألفية  إىل 

جامل الدين، م201/4، دار الفكر بريوت(.         

8  ابن يعيش، رشح املفصل، 109/8. فإذا قال: فعل 

فإن نفيه ما فعل؛ ألنَّه كأنَّه قال: والله لقد فعَل، فقال: 

حال  يف  هو  أي  يفعل:  هو  قال:  وإذا  فعل.  ما  والله 

فْعل، فإن نفيه ما يفعل، وإذا قال: هو يفعل، ومل يكن 

الفعل واقعااً فنفيه ال يفعل، وإذا قال: ليفعلن فنفيه ال 

يفعل، كأنه قال: والله ليفعلن. فقلت: والله ال يفعل، 

)الكتاب  يفعل.  لن  نفيه  فإن  يفعل،  سوف  قال  وإذا 

.117/3

معناه  فترصف  اللفظ  املضارع  عىل  تدخل  أنها  أي    9

إىل امليض. )الجنى الداين عىل حروف املعاين، ابن 

هشام األنصاري، ص 267(.         

عبد  بن  عيىس  موىس  أبو  1210م(   /607( الجزويل   10

الجزويل الربيب املراكيش، من علامء  يللبخت  العزيز 

الخطابة  وويل  باملرية،  لإلقراء  وتصدر  العربية،  اللغة 

يف مراكش وتويف فيها. أخذ عن ابن بري يف القاهرة. 

“رشح  “األمايل”  الجزولية”  املقدمة   “ مؤلفاته:  من 

أصول ابن الرساج” )رشح قطر الندى، ص 365، الجنى 

ط1،   ،267 ص  بنقاسم،  الحسن  املرادي،  الداين، 

بريوت- لبنان، 1992م(.         

أبو  املربد،   .157/2 النحو،  يف  األصول  الرساج،  ابن   11

العباس، محمد بن بريد، املقتضب، تحقيق: محمد 

بريوت-  الكتب،  عامل   ،46  /1 عضيمة،  الخالق  عبد 

لبنان. ابن هشام األنصاري، أبو محمد، عبد الله جامل 

الدين بن ويشف بن أحمد بن عبد الله، مغني اللبيب 

الدين  محي  محمد  تحقيق:  األعاريب،  كتب  عن 

بريوت،  صيدا-  العرصية،  املكتبة  ج1،  الحميد،  عبد 

1992م.         

رشح املفصل، 110/8. وهو ما ذهب إليه سيبويه من   12

يأتك، وال  زيد  تقول: مل  أن  يجوز  قال: ال  قبله. حيث 

يجوز أن تفصل بينهام وبني األفعال بيشء، كام مل يجز 

أن تفصل بني الحروف التي تجر بني األسامء واألفعال؛ 

يف  وقال   )111/3 )الكتاب،  الجر.  نظري  الجزم  ألنَّ 

موضع آخر: ومام ال يليه الفعل إال مظهرا “قد، وسوف، 

وقد  االسم  فقدم  شاعر  اضطر  فإن  هذا.  ونحو  وملا” 

أوقع الفعل عىل يشء من سببه، مل يكن حدُّ اإلعراب 

ا أرضبه. )الكتاب، 1/  النصب. وذلك نحو مل زيداً إال 

.)98

لذلك تنفرد “مل”  مبصاحبة الرشط، نحو قوله تعاىل:    13

بَِّك  َوإِن لَّْم تَْفَعْل َفاَم  ﴿ يَا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ

الَْقْوَم  يَْهِدي  اَل  اللََّه  إِنَّ  النَّاِس  ِمَن  يَْعِصُمَك  َواللَُّه  رَِسالََتُه  بَلَّْغَت 

أنَّ »مل« تيل حرف  الْكَاِفِريَن﴾ املائدة: 67. والرس يف 

الرشط دون » ملا« أن »مل« لنفي الفعل املايض غري 

املقرتن بقد، يقول لك القائل: » قام زيٌد« فتقول: »مل 

يقم«، »وملا« لنفي الفعل املايض املقرتن بقد. يقال 

لك: »قد قام زيد« فتقول: »ملا يقم«.

ط ال يدخل عىل قد فال تقول: “إن قْد قام      وحرف الرشَّ

زيد” ملا بني حرف الرشط وقد من التناقض، فإنَّ قد 

وحرف  الحال،  من  وتقريبه  مدخولها  تحقيق  تقتيض 

الرشط يقتيض أنَّه محتمل الوقوع ومحتمل عدم الوقوع 

ملا يقتيض أنه مستقبل، فلام كان حرف الرشط ال يدل 

اإلثبات  بني  يعادلوا  أْن  أرادوا  قد،  عىل  اإلثبات  يف 

والنفي، فأجازا دخول حرف الرشط عىل الفعل الذي 

تكون “مل” لنفيه ومنعوا دخوله عىل الفعل الذي تكون 

الفعل  الرشط عىل  فأجازوا دخول حرف  لنفيه،  “ملا” 

الذي تكون “مل” لنفيه ومنعوا دخوله عىل الفعل الذي 

تكون “ملا “ لنفيه. )أوضح املسالك، 202/4(          

يَْعلَِم  َولاَمَّ  الَْجنََّة  تَْدُخلُوا  أَْن  َحِسبْتُْم  أَْم  تعاىل: ﴿  قال   14

اِبِريَن ﴾ آل عمران:  اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ

         .142

وإليه ذهب سيبويه، انظر: الكتاب، ص 117.           15

“ما”  إليها  ضمت  “مل”  أن  إىل  الرساج  ابن  وذهب    16

وبنيت معها فغريت حالها كام غريت لو “ما” ونحوها. 

)األصول يف النحو، 2/(157.         

17  تنفرد “ملا” بجواز حذف مجزومها كـ “قاربت املدينة 

إن  األعازب  يوم  قوله:  فأما  أدخلها،  وملا  أي  وملا”؛ 

وصلت وإن مل، فرضورة وبتوقع ثبوته نحو قوله تعاىل: 

﴿قَالَِت اأْلَْعرَاُب آَمنَّا   قُل لَّْم تُْؤِمُنوا َولَِٰكن قُولُوا أَْسلَْمَنا 

اللََّه  تُِطيُعوا  َوإِن  قُلُوِبُكْم    يِف  اإْلِميَاُن  يَْدُخِل  َولاَمَّ 
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ْن أَْعاَملُِكْم َشيْئاًا  إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾   َورَُسولَُه اَل يَلِتُْكم مِّ

الضدان«  يجتمع  » ملا  امتنع  ثم  ومن   .14 الحجرات: 

الفعل غري املقرتن  والرس يف هذا هو أن »مل« لنفي 

بقد.

أنك  علمت  وقد  عيل”  يحرض  “مل  قلت:  لو  وأنت      

اللفظ  يف  يكن  مل  عيل”  “حرض  قال:  من  قول  تنفي 

إذا قلت:  التوقع،  يدل عىل  منفيه يشء  وال  املثبت 

“ملا يحرض عيل” وأنت تعلم أنك تنفي قول من قال: 

“قد حرض عيل” ففي اإلثبات ما يدل عىل توقع األمر 

نفيه إال عىل توقع حصوله، وال شك  وهو قد، فيكون 

أنَّك لوقلت: “ملا يجتمع الضدان” تكون غالطااً؛ ألنَّك 

جئت بلفظ يدل عىل توقع حصول ما بعد “ملا” وتوقع 

أنَّه ال  الضدين  أحكام  الضدين محال؛ ألن من  اجتامع 

 -203  /4 املسالك،  أوضح  انظر:  اجتامعهام.  يجوز 

.204

وذهب سيبويه إىل أّن “ملا” مغرية عن حال “مل” كام   

أنَّك  ترى  أال  ونحوهام،  “لوما”  قلت:  إذا  “لو”  غريت 

“مل”  يف  ذلك  تقول  وال  شيئا،  تتبعها  وال  ملا،  تقول: 

)الكتاب، 223/4( ومل يضمروا الجازم كام مل يضمروا 

ا إضامر الجازم. يف البيت الشعري “ متمم بن  الجار. أمَّ

نويرة” شبهه بإضامر رب وواو القسم يف كالم العرب. 

)الكتاب 3/ 9(

رشح املفصل، 110/8.         18

أَنَّ رِكابََنا            َغرْيَ  ُل  الرّتَحُّ أَزَِف  عقيل:  ابن  رشح  يف  ورد    19

لاَمَّ تَزُْل ِبرَِحالَِنا وَكَأَْن قٍَد )رشح ابن عقيل، ص19( ويف 

املفصل ] و]  كأن قِد، ط2، ص 307.

هكذا ورد يف رشح املفصل، 110/8، ويف رشح ابن   20

عقيل، 1/ 19. 

ُل َغرْيَ أَنَّ رِكابََنا           لاَمَّ تَزُْل ِبرَِحالَِنا وَكَأَْن قَِد،  21  أَِفَد الرّتَحُّ

رشح املفصل، 8/ 110.     

)فأما الحرفية( هكذا وردت يف املغني، 1/ 193.        22

املغني،  يف  وردت  هكذا  بيشء(  منه  تفصل  )فال   23

.194 -193/1

أولهام  بيتني  من  ملفق  وهو  الطويل،  من  البيت    24

للفرزدق وهو قوله: 

         وما ُحلَّ ِمْن حلم ُحبَى ُحلاَمئنا          

وال قائُل املعروِف فينا يَُعنَُّف   

وثانيهام: ألخي يزيد بن عبد الله البجيل وهو قوله:  

العاشق املسكني   أخالد قد والله وطئت عشوة      وما 

اللغة  شواهد  يف  املفصل  )املعجم  فينا بسارق، 

العربية، د. إميل بديع يعقوب، م5، ص63، ط1، دار 

لبنان، 1417، 1996م. وهو  العلمية، بريوت-  الكتب 

ألخي يزيد يف رشح شواه املغني، ص 488، وبال نسبة 

يف الجنى الداين، ص 260، ومغني اللبيب، ص284، 

393، وهمع الهوامع، 1/ 248، 2/ 73(

ابن  الخصائص،  يف  نسبة  بال  وهو  الوافر،  من  البيت   25

النجار،  أبو الفتح، عثامن، تحقيق: محمد عيل  جني، 

ورد   .171/1 اللبيب،  ومغني   ،390/2  ،330/1

)بوشك فراقهم( يف مغني اللبيب، 194/1. ورد:

      فقد بنّي يل رُصٌَد يصيُح     بوْشِك فراِقهم والّشُك عناء  

)الخصائص، 330/1(    

ورد يف مغني اللبيب: وسمٌع “قد لعمري بُت ساهرا”   26

بعدها  ]الفعل]   يحذف  وقد  أحسْنَت”  والله  “قد  و 

لدليل كقول النابغة: 

ُل َغرْيَ أَنَّ رِكابََنا      لاَمَّ تَزُْل ِبرَِحالَِنا وَكَأَْن قَِد، أي   أَِفَد الرّتَحُّ

وكأن قد زالت، مغني اللبيب، 194/1.  

لسان  لباب  ولب  األدب  خزانة  يف  نسبة  بال  الرجز   27

بديع  إميل  تحقيق:  ص10،  م9،  البغدادي،  العرب، 

نسبة يف  وبال  العلمية –بريوت.  الكتب  دار  يعقوب، 

د.  العربية،  اللغة  املعجم املفصل يف رشح شواهد 

الكتب  دار  ط1،  ص28،  م12،  يعقوب،  بديع  إميل 

أورده  وقد  1990م.  1417ه،  لبنان،  بريوت-  العلمية، 

فقم(،  الفم  )ويف   ،10/9 الخزانة،  يف  البغدادي 

و)وقد كان ومل(.

يريد: وقد كان ومل يجلح. ثم قال: وإمنا مل يجز االكتفاء   28

عامل  ألنها  الشعر؛  يف  إال  فيه  تعمل  ما  وحذف  بلم 

حال  يف  معمولها  بحذف  فيها  يترصفوا  فلم  ضعيف 

السعة، بل إذا كان الحرف الجار وهو أقوى يف العمل 

منه؛ ألنه من عوامل األسامء، وعوامل األسامء أقوى من 

أال  األفعال، وال يجوز حذف معموله، فاألحرى  عوامل 

يجوز ذلك يف الجازم، فإن قال قائل: فلم جاز االكتفاء 

الكالم، وهي جازمة،  بلام، وحذف معمولها يف سعة 

فقالوا قاربت املدينة وملا؛ أي وملا أدخلها، ومل يجز 

سوغ  الذي  إنَّ  تقول:  أنَّك  فالجواب  “مل”،  يف  ذلك 

ذلك فيها كونها نفيا لقد فعل. أال ترى أنك تقول: يف 

نفي قد قام زيد، مل يقم، فحملت لذلك عىل قد فكام 

يقال: مل يأت زيد، وكان قد؛ أي وكان قد أىت فيكتفي 

بعد، فكذلك أيضا قالوا: قاربت املدينة وملا؛ أي وملا 

أدخلها، فاكتفوا بلام، وهذا ما ذهب إليه ابن عصفور، 
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خزانة األدب، البغدادي، 10/9، ط1.

من  العمل  أقوى يف  الجر  أنَّ حرف  الكالم  ويؤيد هذا      

“والذي  اإلنصاف:  يف  ألنباري  ابن  قول  الجزم،  حرف 

بـ “مل”  يدل عىل صحة ما ما ذكرناه وأنه ليس مجزوما 

الجر ال يعمل مع  أن حرف  الفعل املضارع-  مقدرة – 

مسائل  يف  اإلنصاف  أوىل.  الجزم  فحرف  الحذف، 

ابن  والكوفيني،  البرصيني  النحويني  ين  الخالف 

األنباري، كامل الدين، أبو الربكات، تحقيق: إميل بديع 

بريوت- العلمية،  الكتب  دار  ط1،   ،74/2 يعقوب، 

لبنان، 1418ه- 1998م. 

إبراهيم بن عيل بن هرمة بن هذيل، هكذا ذكر يعقوب   29

بن  بن سلمة  بن عيل  إبراهيم  السكيت، وقيل هو  بن 

عامر بن هرمة بن هذيل بن بيع بن عامر بن صبيح بن 

كنانة بن عدي بن قيس بن الحارث بن فهر وفهر أصل 

قريش. نفاه بنو الحارث فعاتبهم فقال: 

          أَحاِر بَن ِفْهٍر كَيَْف تَطَّرُِحونَِني                    

  َوَجاَء الْبُْعُد ِمن َغيْركُم تَبْتَغي نرَْصي 

    وكان يقول: أنا آالم العرب. مدح عبد الله بن حسن فأكرمه 

ودعاه صديقا وهو يزمع السفر إىل نبيذ، فرشب حتى 

من  أحد  وهو  النبيذ،  يف  رداءه  ورهف  سكرانا،  حمل 

ختم بهم الشعر يف رأي األصمعي. األغاين، أبو الفرج 

إحياء  دار   ،522-508/3 الحسن،  بن  عيل  األصفهانيـ 

الرتاث العريب، بريوت – لبنان.

وقعت عليه يف كتاب خزانة األدب متاما كام هو يف   30

تفعل”  مل  “وإن  يريد  البغدادي:  يقول  املفصل  رشح 

خزانة األدب، 10/9.

ورد يف أوضح املسالك )األعازب( بإعجام الزاي، وهو   31

يوم من أيام العرب، كام أشار إىل ذلك ابن هشام يف 

أوضح املسالك، 4/ 203، إال أنه ورد يف خزانة األدب 

يف  عليه  أقف  مل  البغدادي،  ويقول  األعارب”  “يوم 

كتب أيام العرب، الخزانة، 9/ 10. وكذلك بعد البحث 

الطويل يف دواوين الشعر وكتب شواهد النحو مل أعرث 

عليه.

انظر  538هـ.  عمرت  بن  محمود  وهو  الزمخرشي،   32

األعالم، الزركيل، خريالدين، ج3، ص49..

كان  فإذا  ابتدئت،  إذا  مكسورة  الالم  هذه  أن  اعلم   33

قبلها فاء أو واو فهي عىل حالها يف الكرس، وقد يجوز 

إسكانها، وهو أكرث عىل األلسن. تقول: قم وليقم زيد، 

َعَك﴾ النساء:102،  ْنُهم مَّ قال تعاىل: ﴿فَلْتَُقْم طَائَِفٌة مِّ

وهذه القراءة بكرس الالم يف فلتقم من الشواذ، )ولتكن 

الشواذ  يف  الالم  وبكرس  عمران:104،  أمة(آل  منكم 

ال  ألنه  ينفصالن؛  ال  والفاء  الواو  ألن  ذلك؛  جاز  وإمنا 

يتكلم بحرف واحد، فصارتا مبنزلة ما هو يف الكلمة، فا 

َعلَْم،  َعلَِم  سكنت الالم هربااً من الكرسة كقولك: يف 

ويف فََخَذ: فَْخذ. املقتصب،131/2.

    وحركة الالم الطلبية الكرس، وفتحها لغة ويجوز تسكينها 

أكرث  والفاء  الواو  بعد  وتسكينها  وثم،  والفاء  الواو  بعد 

وال  قليل  وال  ثم  بعد  بضعيف  وليس  تحريكها،  من 

لغة  أي  لغة:  وفتحها  ذلك؛  زعم  ملن  خالفااً  رضورة 

سليم كام يف املعنى قيل: إمنا تفتح عىل هذه اللغة 

وليس  لتيذن،  نحو  كرس  إذا  ما  بخالف  تاليها  فتح  إن 

أجود من  ثم  بعد  الكرس  نعم  التسكني( بضعيف  )أي 

اإلسكان. حاشية الصبان عىل رشح األشموين، 5/4.

قَِريٌب  فَِإينِّ  َعنِّي  ِعبَاِدي  َسأَلََك  ﴿َوإَِذا  تعاىل:  قال   34

َولْيُْؤِمُنوا  إَِذا َدَعاِن  فَلْيَْستَِجيبُوا يِل  اِع  أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

املفهرس  املعجم  البقرة:186  يَرُْشُدوَن﴾  لََعلَُّهْم  يِب 

أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي،ص186.

35  وهو مجهول النسبة عند املربد، ونسبه الريض لحسان 

بن هشام  ونسبه  ديوانه،  عليه يف  أقع  ومل  ثابت،  بن 

إىل أيب طالب عم النبي - صىل الله عليه وسلم- يف 

ينسبه  ومل  لألعىش  هو  جامعة  وقال  الشذوذ،  رشح 

سيبويه وال األعلم، قال سيبويه: واعلم أنَّ الالم واليف 

الدعاء مبنزلتهام يف األمر وذلك قولك: ال يقطع الله 

ميينك وليجزك الله خريااً، واعلم أنَّ هذه الالم قد يجوز 

حذفها يف الشعر، وتعمل مضمرة وكأنهم شبهوها بأن 

إذا عملت مضمرة، وقال الشاعر: “محمد تفد نفسك 

الشاهد  األعلم:  وقال  لتفد،  أراد  وإمنا  نفس...”  كل 

لتفد  واملعنى  قوله)تفد(  يف  األمر  الم  إضامر  فيه 

نفسك، وهذا من أقبح الرضورات؛ ألنَّ الجازم أضعف 

مرفوع  هو  قيل  وقد  يضمر،  ال  الجر  وحرف  الجار  من 

حذفت المه رضورة وكالنفي بالكرسة منها وهذا أسهل 

فكان  وهو مبعنى  العاقبة  والتبال: سوء  الرضورة،  يف 

التاء بدل من الواو أي إذا خفت وجال أمر أعددت له. 

رشح املفصل، 35/7.

    وأستشهد به سيبويه عىل حذف الم األمر للرضورة، وقد 

يف  األصل  أن  العرب  لالمية  رشحه  يف  سيبويه  رأى 

البيت تفدي عىل الخرب، وإمنا حذفت الياء للرضورة، 

ولكنه يف الفصل جعل الم األمر محذوفة للرضورة يف 

البيت. املقتضب، 130/2_131.
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شذور  رشح  يف  طالب  أليب  وهو  الوافر،  من  البيت      

األدب  خزانة  يف  لألعىش  أو  وله  ص275،  الذهب 

الدرر،  يف  ملجهول  أو  لحسان  أو  ولألعىش   ،11/9

61/5، وبال نسبة يف رشح املفصل، 35/7، والكتاب 

8/3. واملغني، 224/1.

   وقد أجاز النحويون إضامر هذه الالم للشاعر إذا اضطر، 

ويستشهدون عىل ذلك بقول متمم بن نويرة:

       عىل مثل أَصحاِب البعوضة فاْخُميِش         

   لَِك الويُل ُحرَّ الوجه أَو يَبِْك َمن بىك

    يريد أو ليبك من بىك، وقول اآلخر: محمد تفد نفسك 

كل نفس.......

وقد رأى الزمخرشي يف رشحه لالمية العرب أن األصل   

الياء  حذفت  وإمنا  الخرب  عىل  )تفدي(  البيت  يف 

للرضورة، ويقول املربد يف املقتصب: فال أرى ذلك 

وأضعفها  تضمر  ال  األفعال  عوامل  ألنَّ  قالوا؛  ما  عىل 

يف  الخفض  نظري  األفعال  يف  الجزم  ألنَّ  الجازمة، 

األسامء، ولكن بيت متمم حمل عىل املعنى؛ ألنه إذا 

فعطف  فلتخميش،  موضع  يف  فهو  فاخميش  قال: 

الثاين عىل املعنى. املقتضب، 131/2.

    ومنع املربد حذف الالم وإبقاء عملها حتى يف الشعر 

يعرف  ال  إنه  نفسك،  تفد  محمد  البيت:  يف  وقال 

نحو:  الخرب  بلفظ  دعاء  يكون  ألن  احتامله  مع  قائله، 

ال يغفر الله لك، ويرحمك الله وحذفت الياء تخفيفااً 

واجتزئ عنها بالكرس:

يحا  ِ كقوله: ..................  َدوامي األَيِْد يَْخِبطَْن الرسَّ   

قال: أما قوله: 

عىل  فهو  فلتخميش”،  البعوضة  أصحاب  مثل  “عىل   

اخميش  إذ:  املعنى  عىل  عطف  ألنه  جائز؛  قبحه 

ولتخميش مبعنى واحد، وهذا الذي منعه املربد يف 

تقدم  برشط  لكن  الكالم،  يف  الكسايئ  وأجازه  الشعر 

قل، وجعل منه قوله تعاىل: ﴿قُل لِِّعبَاِدَي الَِّذيَن آَمُنوا 

يف  مالك  ابن  ووافقه  ليقيموها،  أي  اَلَة﴾  الصَّ يُِقيُموا 

قليالاً  النرث  يف  يقع  ذلك  أن  عليه  وزاد  الكافية،  رشح 

بعد القول الخربي كقوله:

    قلُت لبَوَّاٍب لََديِْه دارُها          تأذن فإين َحْمُؤها وجارُها 

أي لتأذن، فحذف الالم وكرس حرف املضارعة، قال: وليس 

مغني  إيذن.  يقول:  أن  من  لتمكنه  برضورة  الحذف 

اللبيب، ص98،97.

    تحذف الم األمر ويبقى عملها، وذلك عىل ثالثة أرضب: 

﴿قُل  تعاىل:  كقوله  أمر  بعد  حذفها  وهو  مطرد  كثري 

يف  جائز  وقيل  اَلَة﴾  الصَّ يُِقيُموا  آَمُنوا  الَِّذيَن  لِِّعبَاِدَي 

االختيار وهو حذفها بعد قول غري أمر كقوله:

   قلُت لبَوَّاٍب لََديِْه دارُها         تيذن فإين َحْمُؤها وجارُها 

ايذن،  يقول:  أن  من  لتمكنه  مضطرااً  وليس  املصنف:  قال 

قال: وليس لقائل أن يقول: هذا من تسكني املتحرك، 

اضطرارااً؛  للرفع فسكن  الفعل مستحقااً  يكون  أن  عىل 

ألن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه مستغنيااً عن الفاء 

فكان يقول تئذن إين، وقليل مخصوص باالضطرار وهو 

الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر وال بخالفه كقوله:

      محمُد تَْفِد نفَسَك كلُّ نفٍس         

إذا ما ِخْفَت من يشٍء تَباال   

وقوله: 

يت              فال تستطل منَّي بقايئ ومدَّ

ولكْن للخريِ منَك نصيُب    

حاشية الصبان، 6-5/4.     

    واعلم أنَّ هذه الالم قد يجوز حذفها يف الشعر وتعمل 

اعملوها مضمرة، قال  إذا  بأن  مضمرة، كأنهم شبهوها 

الشاعر: محمد تفد نفسك كل نفس........ وإمنا أراد 

لتفد، وقال متمم بن نويرة: عىل مثل أصحاب البعوضة 

فاخميش.........أراد: ليبك، وقاَل أَُحيَْحُة بُْن الُجالِح: 

      فََمْن نَاَل الِْغَنى فَلْيَْصطَِنْعُه     َصِنيَعتَُه َويَْجَهْد كُلَّ َجْهِد 

الم  اضامر  أصحاب(  مثل  )عىل  البيت  يف  الشاهد 

األمر مع إعاملها وجواز الجزم يف يبك عطفااً عىل ما يف 

اخميش من معنى الجزم كأنَّه قال لتخميش، والشاهد 

يف البيت “فمن.....” حذف الم األمر مع إعاملها يف 

عىل  العطف  عىل  خرج  إذا  أنه  عىل  “ويجهد”  قوله: 

املجزوم قبله.

 . ت643هـ  عيل،  بن  يعيش  وهو  النحوي  يعيش  ابن   36

األعالم، ج8، ص205.

األعالم،  ، ت537هـ،  عمر  بن  وهو محمود  الزمخرشي   37

ج3،ص49.

يكون  وال  األفعال،  إال  تجزم  ال  الجزم  حروف  أن  واعلم   38

الجزم إال يف هذه األفعال املضارعة لألسامء، كام أن 

الجر ال يكون إال يف األسامء. والجزم يف األفعال نظري 

نصيب،  الجزم  يف  لالسم  فليس  األسامء،  يف  الجر 

يضمروا  مل  ثم  فمن  نصيب،  الجر  يف  للفعل  وليس 

الجازم كام مل يضمروا الجار وقد أضمره الشاعر، شبَّهه 
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بإضامرهم ربَّ وواو القسم يف كالم بعضهم. الكتاب، 

.9/3

الفراء هو: يحيى بن زياد، ت207ه، األعالم، 138/5.  39

وأما الالم العاملة للجزم وإسكانها بعد الفاء والواو أكرث   40

من تحريكها نحو قوله تعاىل: ﴿فَلْيَْستَِجيبُوا يِل َولْيُْؤِمُنوا 

يِب﴾ وقد تسكن بعد ثم نحو قوله تعاىل: »ثم ليقضوا« 

والكسايئ،  حمزة  ومنهم  وقالون،  الكوفيني  قراءة  يف 

مغني اللبيب، 294.

نُُذورَُهْم  َولْيُوفُوا  تََفثَُهْم  لْيَْقُضوا  ﴿ثمَّ  تعاىل:  قال    41

املعجم   .29 الحج:  الَْعِتيِق﴾  ِبالْبَيِْت  فُوا  َولْيَطَّوَّ

عبد  فؤاد  محمد  الكريم،  القرآن  أللفاظ  املفهرس 

الباقي، ص547.

الكسايئ، عيل بن حمزة، ت 189ه، األعالم، 225/5.  42

فُوا  قال تعاىل: ﴿ثمَّ لْيَْقُضوا تََفثَُهْم َولْيُوفُوا نُُذورَُهْم َولْيَطَّوَّ  43

ِبالْبَيِْت الَْعِتيِق﴾ الحج: 29، املعجم املفهرس أللفاظ 

القرآن الكريم، 547.

أورد املربد يف املقتضب رأيا له يف قراءة من قرأ “ ثم   44

ليقطع” فهو يرى بأن اإلسكان يف الم فلينظر جيد، ويف 

الم “ليقطع” لحٌن؛ ألن ثم منفصلة من الكلمة، وقد قرأ 

بذلك يعقوب بن إسحاق الحرضمي، املقتضب، 2/ 

.132

عنها  قال  التي  ليقطع  يف  األمر  الم  بتسكني  والقراءة      

الالم  بتحريك  ثالثة  وقرأ  السبعة  لحٌن من  إنها  املربد: 

بالكرسة، كام قرئ يف السبعة أيضا بتسكني الم األمر 

يف قوله تعاىل: “ثم ليقضوا تفثهم” وقول املربد: وقد 

قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحرضمي، يوهم أن ذلك 

مام انفرد به يعقوب وهو من العرشة، وليس هذه أول 

مرة يُلحن فيها املربد بعض القراء. النرش، ابن الجزري، 

.326 /2

اعلم أنَّ هذه الالم قد يجوز حذفها يف الشعر، تعمل   45

مضمرة،  أعملوها  إذا  بأن  شبهوها  كأنهم  مضمرة، 

وقال الشاعر: محمد تفد نفسك.... وإمنا أراد لتفد. 

الكتاب، 8/3، 9

قال محمد بن سعد يف الطبقات: هو أبو زيد سعيد   46

بن  زيد  بن  ثابت  أيب  بن  بشري  بن  ثابت  بن  أوس  بن 

قيس كان من أمئة األدب، وغلبت عليه اللغة والنوادر 

والغريب وكان يرى راي القدر، وكان ثقة يف روايته.

وقد  األصمعي،  رأيت  قال:  املازين  عثامن  أبو  حدث      

جاء إىل حلقة أيب زيد ملذكور، فقبل رأسه وجلس بني 

يديه. وقال: أنت رئيسا وسيدا منذ خمسني سنة، وأبو 

زيد املذكور له يف األدب مصنفات مفيدة منها كتاب 

اإلنسان،  خلق  وكتاب  اإلبل،  وكتاب  والرتس،  القوس 

زيد،  أليب  واألدب،  اللغة  يف  النوادر  كتاب  يف  كذا 

املقدمة.

البيت،  نسبة هذا  يقف عىل  أنه مل  يعيش  ابن  يقول   47

الفعل  جزم  حيث  “ويسمعك”  قوله:  فيه  والشاهد 

دعا”.  وليسمعك من   “ أردا  فإنه  األمر  تقدير الم  عىل 

قال سيبويه: واعلم أن هذه الالم قد يجوز حذفها يف 

الشعر، وتعمل مضمرة كأنهم شبهوها بأن إذا اعملوها 

مضمرة، وقد قال الشاعر: محمد تفد نفسك... وإمنا 

أصحاب  مثل  عىل  نويره:  بن  متمم  وقال  لتفد،  أراد 

الزجاج  إسحاق  أبو  وقال  ليبك.  أراد  البعوضه.... 

أي  الالم:  حذف  البيت،  هذا  يف  لسيبويه  احتجاجا 

قوله:  وأما  مبنزلته،  ألنه  إضامرا  سامه  وإمنا  لتفد، 

هذا  وليس  لفصيح  البيت  فهذا  بىك”  من  يبيك  “أو 

وذلك  بينهام،  جمع  قد  سيبويه  كان  وإن  األول،  مثل 

املعنى،  وعىل  اللفظ  عىل  يعطف  املعطوف  أن 

أن  الشاعر عىل املعنى؛ ألن األصل يف األمر  فعطف 

“فلتخميش”،  واألصل  خفيفا،  فحذفت  بالالم  يكون 

قال:  فكأنه  املعنى،  عىل  عطف  الشاعر  اضطر  فلام 

“فلتخميش”، ويبك فيكون الثاين معطوفا عىل معنى 

األول. رشح املفصل، 60/7. 

الرواية  بروايتني،  املفصل  رشح  يف  البيت  هذا  ورد      

األوىل: وردت ضمن موضوع الم األمر، وهي: ومتيس 

رصيعا....

الفعل”  “ أصناف  الثانية: وردت تحت موضوع  الرواية  أما 

وهي: فتضحي رصيعا.

نسبه  يختزل  وبعضهم  قنرب،  بن  عثامن  بن  عمرو  هو   48

ينتمي  األصل،  فاريس  وهو  قنرب،  بن  عمرو  ويقول، 

وقد  وعلة،  بن  عمر  بن  كعب  بن  الحارث  إىل  بالوالء 

الحسني،  أبو  وهو  برش،  أبو  فهو  كنيته  يف  اختلف 

وأبو عثامن، وأثبت هذه الكنى هي أبو برش...، انظر: 

الكتاب ، سيبويه، تحقيق: عبد السالم هارون، 3/1- 

.7

49  هو محمد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري بن حسان 

بن سليم، لقب باملربد، أحد أمئة األدب يف زمانه، من 

كتبه الكامل، واملذكر واملؤنث واملقتضب والتعازي 

واملرايث، .... انظر: األعالم ص144.

رشح املفصل البن يعيش :“فصل يف حروف النفي دراسة وتحقيق”
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التهيئة

املقصود بالنمط:” الطَّريقُة، أَو األسلوب”)1(.

املقصود باألداة: الحروف وما شابهها من األسامء 

واألفعال والظروف )2(.

ملاذا سورة يس: 

“إن  )ص(:  النبي  قال  إذا  الكرمية  بالسورة  تيمناًا 

لكل يشء قلبا وقلب القرآن يس”)3(، وقال الغزايل 

فيه: إن ذلك ألن اإلميان صحته باالعرتاف بالحرش 

والحرش مقرر يف هذه السورة بأبلغ وجه، فجعله 

عدد  قليلة  سورة  أنها  لذلك)4(كام  القرآن  قلب 

لدراسة  مجاال  لذلكأخذتها   ، مكيّة  وآياتها  اآليات 

الزمن املايض.

الزمن  عن  التعبري  أمناط  ما  البحث:  سؤال 
املايض يف سورة يس؟

البحث عىل  السؤال جاء هذا  ولإلجابة عن هذا 

الصورة اآلتية:

بالنمط  املقصود  وفيها   – التهيئة  وهذه  ملخص 

للبحثوسؤال  يس  سورة  اختيار  وسبب  واألداة 

جاءت  وقد  املايض  الزمن  وأمناط    - البحث 

الفعل  صيغة  أمناط  األول:  مباحث:  ثالثة  يف 

املضارع.  الفعل  صيغة  أمناط  الثاين  املايض. 

والثالث: زمن جملة كان.ثم الخامتة واملراجع.

من اأمناط التعبري القراآيّن عن الزمن املا�سي 
�سورة )ي�س( منوذًجا

د. مجدي مصطفى
وزارة التعليم والتعليم العايل- قطر

امللخص باللغة العربية
   معلوم أن صيغة املايض تدل عىل الزمن املايض ، ومعلوم أيضا أن صيغة املضارع صالحة للحال 

ُمواْ َوَءاثَٰرَُهم... 12[ ، فالفعل  ولالستقبال  ولننظر إىل قوله تعاىل:]إِنَّا نَحُن نُحِي ٱملَوىَتٰ َونَكتُُب َما قَدَّ

ُمواْ[ دال بصيغته عىل امليّض ، كام أّن الفعل ]نُحِي[ دال بصيغته عىل الحال واالستقبال، فإذا  ]قَدَّ

بصيغته  فهو  الفعل]أَعَهد[  نحو   املايض  إىل  حولته  :كــ)مل(  األدوات  بعض  املضارع  عىل  دخلت 

املفردة يدل عىل الحال واالستقبال، فإذا دخلت عليه األداة )مل( تحول الزمن إىل امليّض، قال  الله 

يطَٰن ....60[ وهكذا. تعاىل:]أَلَم أَعَهد إِلَيُكم يَٰبَِنٓي َءاَدَم أَن الَّ تَعبُُدواْ ٱلشَّ

لذلك فإن هذا البحث يرصد أمناط اللغة العربية للتعبري عن الزمن املايض من خالل سورة يس، كام 

يلفت الباحث نظر القارئ الكريم أّن سياق الحدث هو الفيصل يف تحديد زمن صيغة الفعل ؛ لذلك 

فهو عنرص رئيس يف تحديد زمن صيغة الفعل



65 

خطة البحث:

من . 1 النحو  علامء  ذكره  مام  الباحث  انطلق 

تركيب  تدخل عىل  التي  األداة  الحديث عن 

محدد.

يخدم . 2 مبا  االستشهاد  يف  الباحث  توّسع 

واملفرسين  النحاة  أقوال  من  املحدد  النمط 

وطرح غريه.

حدد الباحث آية النمط املحدد وبها رقمها، . 3

من دون اإلشارة إىل اسم سورة)يس(.

الباحث اآلية فرقم . 4 أّما اآليات األخرى : فذكر 

اآلية فــــ)اسم السورة( بني قوسني.

املبحث الأول: اأمناط  �سيغة الفعل املا�سي
النمط األول: صيغة الفعل املايض:

ألن  املثال؛  بهذا  النمط   لهذا  الباحث  سيكتفي 

ال  وكلها  ا،  جداً كثرية  السورة  يف  املايض  صيغة 

ومن   ، امليّض  املاضيفيها عن  زمن صيغة  يخرج 

ذلك:

قوله سبحانه وتعاىل:]إِنَّا نَحُن نُحِي ٱملَوىَتٰ َونَكتُُب 

إَِماٖم  يِفٓ  أَحَصيَنُٰه  يَشٍء  وَكُلَّ  َوَءاثَٰرَُهم  ُمواْ  قَدَّ َما 

ُمواْ[و]أَحَصيَنُٰه[يدالن  ]قَدَّ فالفعالن   ]12 ِبنٖي  مُّ

َما  تعاىل:]َونَكتُُب  معنى:قوله  إذ  امليّض؛  عىل 

ُمواْ[:” يف الدنيا من خري ورّش، وصالح األعامل  قَدَّ

يَشٍء  تعاىل:]وَكُلَّ  الله  قول  ومعنى  وسيئها”)5(. 

ذكره:  تعاىل  “يقول  ِبنٖي 12[:  مُّ إَِماٖم  يِفٓ  أَحَصيَنُٰه 

وكّل يشء كان أو هو كائن أحصيناه فأثبتناه يف أم 

الكتاب، وهو اإلمام املبني” )6(.

***

النمط الثاين: )إذ( مع صيغة الفعل املايض:
الدهر،  من  مىض  ملا  وهي  سيبويه:”)إذ(  قال 

وهي ظرف مبنزلة مع” )7(،وقيل: تلزم )إذ( اإلضافة 

إىل جملة، إما اسمية أو فعلية فعلها ماض لفظا 

ومعنى )8(، ومن ذلك يف السورة الكرمية:

َب 
ٰ

ۡصَح
َ
أ  

اً
ل

َ
ث ُهم مَّ

َ
ل الله تعاىل:]َوٱۡضِرۡب  1( قال 

وَن ١٣[
ُ
ۡرَسل

ُ ۡ
َءَها ٱل

ٓ
 َجا

ۡ
ۡرَيِة ِإذ

َ
ق

ۡ
ٱل

فــ)إذ( مضافة هنا إىل جملة فعلية فعلها مايض 

لفظاًا ومعناًى، إذ املعنى: “يقول تعاىل ذكره لنبيه 

مثال  قومك  ملرشيك  محمد  يا  :ومثّل   ^ محمد 

أصحاب القرية، ذُكِر أنها أنطالية”)9(.

وسياق اآلية الكرمية يدل عىل أن الزمن هنا ماض 

متصل بالحال، ومثله الزمن يف اآلية الكرمية:

َنۡيِن 
ۡ
ٱث ۡيِهُم 

َ
ِإل  

ٓ
َنا

ۡ
ۡرَسل

َ
أ  

ۡ
]ِإذ تعاىل:  الله  قال   )2

ُبوُهَما... ١٤[
َّ

ذ
َ

ك
َ
ف

الله  إىل  يدعوانهم  اثنني  إليهم  أرسلنا  أي:”حني 

فكذبوهام فشّددناهام بثالث وقويناهام به”)10(، 

ظرفا  إذ  يكون  أن  واألوضح  الرازي:األصح  قال 

والفعل الواقع فيه جاءها املرسلون حني أرسلناهم 

إليهم أي مل يكن مجيئهم من تلقاء أنفسهم وإمنا 

جاءوهم حيث أمروا )11(.

،وعند   عموما  امليّض  تفيد  املايض  صيغة 

وهي  الدهر،  من  مىض  ملا  وهي  “)إذ(  سيبويه: 

)12( ، وقد تدل عىل املستقبل  ظرف مبنزلة مع” 

ُهۡم 
ٰ
َجَمۡعَن

َ
ف وِر  ٱلصُّ ِفي  ِفَخ 

ُ
تعاىل:]َون الله  كقول 

َجۡمٗعا ٩٩[ )الكهف( ، وقد قيل: والجمهور أنكروا 
ذلك، وعندهم أن اآلية السابقة وغريها من تنزيل 

املستقبل الواجب الوقوع منزلة املايض الواقع. 

)13(، وال شّك أّن الحدث مستقبل، وقد عرّب عنه 

بلفظ املايض .

الظرف  يخلّص   : القول  إىل  الباحث  ويذهب 

امليّض.  زمن  إىل  املايض  الفعل  صيغة  )إذ( 

ن 
َ
تعاىل:]َول قوله  القول يف  وما   : قائل  قال  فإن 

ا من أمناط التعبري القرآيّن عن الزمن املايض  : سورة )يس( منوذجاً
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اِب 
َ

َعذ
ۡ
ٱل ِفي  ۡم 

ُ
ك نَّ

َ
أ ۡمُتۡم 

َ
ل
َّ
ظ ِإذ  َيۡوَم 

ۡ
ٱل ُم 

ُ
َينَفَعك

بعض  جعل  وقد  ٣٩])الزخرف(  وَن 
ُ
ِرك

َ
ت

ۡ
ُمش

املعربني الظرف)إذ( الدال عىل امليّض بدال من 

الظرف)اليوم( الدال عىل االستقبال؟

قوله  يف  مراراًا  عيل  أبا  جني:راجعت  ابن  فقال: 

ۡم ِفي 
ُ

ك نَّ
َ
ۡمُتۡم أ

َ
ل
َّ
َيۡوَم ِإذ ظ

ۡ
ُم ٱل

ُ
ن َينَفَعك

َ
تعاىل: ]َول

مستشكال  ٣٩])الزخرف(  وَن 
ُ
ِرك

َ
ت

ۡ
ُمش اِب 

َ
َعذ

ۡ
ٱل

أن  منه  تحّصل  ما  ،وآخر  )اليوم(  من  )إذ(  إبدال 

الله  حكم  يف  وأنهام  متصلتان،  واآلخرة  الدنيا 

سواء، فكأن اليوم ماض.انتهى “)14(.

ماٍض،  ظرٌف  حايِلٌّ،و]إِْذ[  وقالوا:]الْيَْوَم[ظرف 

التيلنفي  بـ]لَن[  مستقبٌل؛القرتانِه  و]يَْنَفَعُكُم[ 

املستقبِل. والظاهُر أنه عامٌل يف الظرفنَْي، وكيف 

يف  بعُد  يَقْع  مل  الذي  املستقبُل  الحدُث  يعمُل 

ظرٍف حارٍض أو ماٍض؟هذا ما ال يجوُز. فأُجيب عن 

إعامله يف الظرِف الحايلِّ عىل سبيِل قُْرِبه منه؛ألنَّ 

الحاَل قريٌب من االستقباِل فيجوز يف ذلك؛ قال 

َصٗدا  ُهۥ ِشَهاٗبا رَّ
َ
َن َيِجۡد ل

ٓ ۡ
َمن َيۡسَتِمِع ٱل

َ
تعاىل:]ف

٩])الجن()١5( 

ن 
َ
تعالى]َول قوله  نحو  للتعليل  تكون)إذ(  وقالوا: 

ۡم 
َ
ل  

ۡ
ۡمُتۡم[)الزخرف(و]َوِإذ

َ
ل
َّ
ِإذ ظ َيۡوَم 

ۡ
ٱل ُم 

ُ
َينَفَعك

]١١ ِديٞم 
َ
ق ٞك 

ۡ
ِإف  

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
َه وَن 

ُ
َسَيُقول

َ
ف ِبِهۦ   

ْ
َيۡهَتُدوا

فذهب  هذه  )إذ(  يف  ..واختُلف  )الحقاف( 
الظرفية  عن  تجرّدت  أنها  إىل  املتأخرين  بعض 

ومتحضت للتعليل، ونُسب  إىل سيبويه.)16(

وقد أجاب بعضهم عن أقوال بعض، فقيل: واليَْوَم 

وإْذ ظَرْفاِن، فاليَْوَم ظَرُْف حاٍل، وإْذ ظَرُْف ماٍض. أّما 

ظَرُْف الحاِل فََقْد يَْعَمُل ِفيِه املُْستَْقبَُل لُِقْرِبِه ِمنُه أْو 
ٍز يف املُْستَْقبَِل)17( لِتََجوُّ

وأجاب  بَْعُضهم َعِن اإَْلْشكاِل: ِبأنَّ )إْذ( قَْد تَْخُرُج ِمَن 

اَلُْميِضِّ إىل ااَِلْسِتْقباِل َعىل ما َذَهَب إلَيِْه َجامَعٌة 

ِذيَن 
َّ
تَعاىل:]ٱل ِبَقْولِِه  ا  ُمْحتَجًّ مالٍِك  اِبُْن  ِمنُهُم 

 
َ

َسۡوف
َ
 ف

ۖ
َنا

َ
َنا ِبِهۦ ُرُسل

ۡ
ۡرَسل

َ
 أ

ٓ
ِب َوِبَما

ٰ
ِكَت

ۡ
 ِبٱل

ْ
ُبوا

َّ
ذ

َ
ك

ِسُل 
َٰ
ل َوٱلسَّ ِقِهۡم 

ٰ
ۡعَن

َ
أ ِفٓي  ُل 

َٰ
ل

ۡ
غ

َ ۡ
ٱل ِإِذ   ٧٠ ُموَن 

َ
َيۡعل

ُيۡسَحُبوَن ٧١[)غافر( وإىل اَلْحاِل كَام َذَهَب إلَيِْه 
وَن ِمۡن 

ُ
ۡعَمل

َ
 ت

َ
ِبَقْولِِه ُسبْحانَُه: ]َول ا  بَْعُضهم ُمْحتَجًّ

ِفيِهۚ  ِفيُضوَن 
ُ
ت  

ۡ
ِإذ ا  ُهوداً

ُ
ۡم ش

ُ
ۡيك

َ
َعل ا  نَّ

ُ
ك  

َّ
ِإل َعَمٍل 

وأْهُل  لاِِلْسِتْقباِل،  ُهنا  فَلْتَُكْن  6١[)يونس:6١( 
)18(. اَلَْعَرِبيَِّة يُْضِعُفوَن َدْعوى ُخُروِجها ِمَن اَلُْميِضِّ

ۡمُتۡم[ 
َ
ل
َّ
ويقول الباحث:)إذ( مع الفعل املايض ]ظ

معرتضة  ۡمُتۡم[ 
َ
ل
َّ
ظ ]ِإذ  وجملة   ، دنيويٌّ  ماٍض 

السياق  ألن  املؤول؛  املصدر  وفاعله  الفعل  بني 

وال  الدنيا  يف  حدث  قد  الظلم  ؛ألن  ذلك  يحتم 

َيۡوَم 
ۡ
يقول:]ٱل القيامة،والقرآن  يوم  حادث  ظلم 

َيۡوَمۚ ِإنَّ 
ۡ
َم ٱل

ۡ
ل
ُ
 ظ

َ
 ل

ۚ
َسَبۡت

َ
ِبَما ك ۡفِسۢ 

َ
ن لُّ 

ُ
ۡجَزٰى ك

ُ
ت

معنى  )غافر(،وألن   ]٧ ِحَساِب 
ۡ

ٱل َسِريُع   َ َّ
ٱلل

اآْلِخرَِة، ]إِْذ ظَلَْمتُْم[  الْيَْوَم[ يِف  يَْنَفَعُكُم  اآلية:]َولَْن 

ُمْشرَتِكُوَن[ الَْعَذاِب  يِف  نْيَا،]أَنَُّكْم  الدُّ يِف  أرَْشَكْتُْم 

ُف  يَْعِني اَل يَْنَفُعُكُم ااِلْشرِتَاُك يِف الَْعَذاِب َواَل يَُخفِّ

لُِكلِّ  أِلَنَّ  الَْعَذاِب،  ِمَن  َشيْئاًا  َعْنُكْم  ااِلْشرِتَاُك 

ِمَن  اأْلَْوفََر  الَْحظَّ  يَاِطنِي  َوالشَّ اِر  الُْكفَّ ِمَن  َواِحٍد 

َوالنََّدُم  ااِلْعِتَذاُر  يَْنَفَعُكُم  ُمَقاتٌِل:لَْن  الَْعَذاِب،َوقَاَل 

الْيَْوَم فَأَنْتُْم َوقُرَنَاُؤكُُم الْيَْوَم ُمْشرَتِكُوَن يِف الَْعَذاِب 
نْيَا يِف الُْكْفِر. )19( كَاَم كُْنتُْم ُمْشرَتِكنَِي يِف الدُّ

***

النمط الثالث:)إذا( مع صيغة  الفعل املايض:

املايض  الفعل  إىل  )إذا(  أضيفت  إذا  األصل 

أنه ال  أفادت زمن االستقبال، قال سيبويه: واعلم 

الجزاء  الفعل؛ألن  إال  للجزاء  التي  )إذا(  بعد  يقع 

ال يكون إال بالفعل” )20(. لكنها قد تخرج عن هذا 

قد  السيوطي:  قال  امليّض،  إىل  الزمني  اإلطار 

 
ْ
ۡوا

َ
َرأ ا 

َ
نحو]َوِإذ فرتدللاميض  االستقبال  عن  تخرج 
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ۚ
ِئٗما

ٓ
ا

َ
ق وَك 

ُ
َرك

َ
َوت ۡيَها 

َ
ِإل  

ْ
ٓوا ٱنَفضُّ ا  ۡهواً

َ
ل ۡو 

َ
أ  

اً
َرة

ٰ
ِتَج

الرؤية  بعد  نزلت  اآلية  ...١١[)الجمعة(فإّن 
ِذيَن 

َّ
ٱل ى 

َ
َعل  

َ
تعاىل:]َول قوله  واالنفضاض،وكذا 

ۡم 
ُ

ك
ُ
ۡحِمل

َ
 أ

ٓ
ِجُد َما

َ
 أ

ٓ َ
َت ل

ۡ
ل

ُ
ُهۡم ق

َ
ۡوَك ِلَتۡحِمل

َ
ت

َ
 أ

ٓ
ا َما

َ
ِإذ

َغ 
َ
َبل ا 

َ
ِإذ ٰىٓ  ]َحتَّ ٩٢[)التوبة(،   ....  

ْ
وا

َّ
َول

َ
ت ۡيِه 

َ
َعل

َبَر  ُ
ز وِني 

ُ
٩٠[)الكهف(،]َءات ۡمِس...  ٱلشَّ ِلَع 

ۡ
َمط

ۡيِن...٩6[
َ
َدف ٱلصَّ َبۡيَن  َساَوٰى  ا 

َ
ِإذ ٰىٓ  َحتَّ َحِديِدۖ 

ۡ
ٱل

)الكهف(”)21(.

من  مىض  ملا  ظرفا  تكون  عن)إذا(:”  قيل  لذلك 

ى 
َ

َعل  
َ

تعاىل:]َول كقوله  موقع)إذ(  الزمانواقعة 

ِجُد 
َ
أ  

ٓ َ
ل َت 

ۡ
ل

ُ
ق ُهۡم 

َ
ِلَتۡحِمل ۡوَك 

َ
ت

َ
أ  

ٓ
َما ا 

َ
ِإذ ِذيَن 

َّ
ٱل

٩٢[)التوبة(   ....  
ْ
وا

َّ
َول

َ
ت ۡيِه 

َ
َعل ۡم 

ُ
ك

ُ
ۡحِمل

َ
أ  

ٓ
َما

ۡيَها 
َ
ِإل  

ْ
ٓوا ٱنَفضُّ ا  ۡهواً

َ
ل ۡو 

َ
أ  

اً
َرة

ٰ
ِتَج  

ْ
ۡوا

َ
َرأ ا 

َ
وقوله:]َوِإذ

...١١[)الجمعة(فــ)إذا( يف هذا   
ۚ
ِئٗما

ٓ
ا

َ
ق وَك 

ُ
َرك

َ
َوت

النحويني  بعض  مذهب  هذا  مبعنى)إذ(  ونحوه 

وبه قال ابن مالك.قال يف التسهيل: ورمبا وقعت 

موقع)إذ( و)إذ( موقعها” )22(.

ويؤيد هذا االتجاه- أن تأيت إذا للزمن املايض  يف 

سورة )يس( – قوله تعاىل يف السورة الكرمية:

َبۡيَن  َما   
ْ
ُقوا ٱتَّ ُهُم 

َ
ل ِقيَل  ا 

َ
تعاىل:]َوِإذ قوله   )1

ۡرَحُموَن٤5[،قال 
ُ
ۡم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ۡم ل

ُ
َفك

ۡ
ل

َ
ۡم َوَما خ

ُ
ۡيِديك

َ
أ

 َعۡنَها ُمۡعِرِضيَن 
ْ
وا

ُ
ان

َ
 ك

َّ
الفراء في قوله تعالى:”]ِإل

وجواب  )إذا(-  جواب  يقصد  لآلية-  ٤6[جواب 
أن  فلاّم  ٱتَُّقواْ[  لَُهُم  ِقيَل  تعاىل:]َوإَِذا  لقوله 

من  واحد  كفى جواب  آية  كل  عن  معرضني  كانوا 

أعرضوا  اتقوا  لهم  قيل  املعنى:وإذا  ثنتني؛ألن 

يدل  أعرضوا  فقوله  أعرضوا”)23(،  آية  آتتهم  ،وإذا 

عىل أن الحدث ماض وكلام قيل لهؤالء ومن عىل 

شاكلتهم]ٱتَُّقواْ[ أعرضوا عن هذه النصيحة.

ا   ِممَّ
ْ
نِفُقوا

َ
ُهۡم أ

َ
ا ِقيَل ل

َ
2( وكذا قوله تعاىل:]َوِإذ

]٤٧ ... ُ َّ
ُم ٱلل

ُ
ك

َ
َرَزق

رزق  من  أنفقوا  بالله:  املرشكني  لهؤالء  قيل  “إذا 

عليكم  الله  ما فرض  منه  فأدوا  رزقكم،  الذي  الله 

أنكروا  الذين  قال  حاجتكمومسكنتكم.  ألهل  فيه 

بالله  آمنوا  للذين  دونه،  من  وعبدوا  الله  وحدانية 

الله  يشاء  لو  من  أموالنا وطعامنا  أنطعم  ورسوله: 

أطعمه؟”)24(.

أن  اآلية:  نزول  سبب  ماٍض  الزمن  أن  عىل  ويدل 

وغريهم  املواىل  من  حواشيهم  أسلم  ملا  الكفار 

وجميع  نفقاتهم  عنهم  قطعوا  املستضعفني  من 

صالتهم وكان األمر مبكة أوال فيه بعض االتصال يف 

وقت نزول آيات املوادعة فندب أولئك املؤمنون 

قرابتهم من الكفار إىل أن يصلوهم وينفقوا عليهم 

مام رزقهم الله)25(.

ا 
َ
السابقتني:]َوِإذ الكرميتني  اآليتني  وسياق 

ۡم 
ُ

َفك
ۡ
ل

َ
خ َوَما  ۡم 

ُ
ۡيِديك

َ
أ َبۡيَن  َما   

ْ
ُقوا ٱتَّ ُهُم 

َ
ل ِقيَل 

 
ْ
نِفُقوا

َ
أ ُهۡم 

َ
ل ِقيَل  ا 

َ
ۡرَحُموَن٤5[و]َوِإذ

ُ
ت ۡم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل

الزمن  بأن  ٤٧[يوحي   ...  ُ َّ
ٱلل ُم 

ُ
ك

َ
َرَزق ا  ِممَّ

الحدث،وفاقاًا  بانتهاء  ينته  ومل  مستمر   ماٍض 

يف  لالستمرار  تستعمل)إذا(  قد  للسيوطي:” 

واملستقبلة،كام  والحارضة  املاضية  األحوال 

قوله  لذلك،ومنه  املضارع  الفعل  يستعمل 

ا  َءاَمنَّ  
ْ
ٓوا

ُ
ال

َ
ق  

ْ
َءاَمُنوا ِذيَن 

َّ
ٱل  

ْ
ُقوا

َ
ل ا 

َ
تعاىل:]َوِإذ

َما  ِإنَّ ۡم 
ُ

َمَعك ا  ِإنَّ  
ْ
ٓوا

ُ
ال

َ
ق ِطيِنِهۡم  َيٰ

َ
ش ٰى 

َ
ِإل  

ْ
ۡوا

َ
ل

َ
خ ا 

َ
َوِإذ

شأنهم  هذا  أي  ١٤[)البقرة(  ُمۡسَتۡهِزُءوَن  ۡحُن 
َ
ن

لَٰوِة  ٱلصَّ إِىَل  قَاُمٓواْ  تعاىل:]َوإَِذا  قوله  ا،وكذا  أبداً

كون  كَُساىَلٰ..142[)النساء(”)26(،ويعّضد  قَاُمواْ 

املايض مستمراًا قول أبو السعود يف تفسري قول 

ۡم 
ُ

ۡيِديك
َ
َما َبۡيَن أ

ْ
ُقوا ُهُم ٱتَّ

َ
ا ِقيَل ل

َ
الله تعاىل: ]َوِإذ

أعرضوا  العذاب  ٤5[أي:اتقوا   ۡم 
ُ

َفك
ۡ
ل

َ
خ َوَما 

حسبام اعتادوه.)27(

***
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النمط الرابع:)إن ( مع صيغة  الفعل املايض:

عز  الله  قال  كام  مبعنى)إذ(  تكون)إْن(   “

نُتم 
ُ

ك ِإن   
ْ
ا

ٓ
َبٰو ٱلّرِ ِمَن  َبِقَي  َما   

ْ
ُروا

َ
وجّل:]َوذ

بعضهم:  عند  معناه  )البقرة(   ]٢٧٨ ۡؤِمِنيَن  مُّ
ولو  للمؤمنني،  الخطاب  مؤمنني؛ألن  كنتم  إذ 

لغري  الخطاب  أّن  لوجب  للجزاء  )إن(  كانت 

الجزاء  يف  املايض  املؤمنني”)28(،وقيل:”الفعل 

معناه يف املستقبل”)29(.

والرشط  رشط  مستقبل؛ألنه  فالزمن  وعليه 

يدعم  ال  واملعنوي  اللغوي  الواقع  مستقبل،لكّن 

بل  إطالقه  عىل  ليس  هو  ،أو  دامئاًا  القول  ذلك 

راجع للسياق الذي يلعب الدور الرئيس يف زمن 

النّص اللغوي.

أما الواقع اللغوّي فيمكن أن تأيت )إْن( مبعنى )إذ( 

أن  السيوطّي:”  نقله  فيام  الكوفيني  قول  وذلك 

تكون - إن-  للتعليل كــ)إذ(قاله الكوفيون، وخرّجوا 

ۡؤِمِنيَن  نُتم مُّ
ُ

َ ِإن ك َّ
 ٱلل

ْ
ُقوا عليه قوله تعاىل:]َوٱتَّ

َحَراَم 
ۡ

ٱل ۡسِجَد 
َ ۡ
ٱل نَّ 

ُ
ل

ُ
َتۡدخ

َ
]ل 5٧[)الائدة(، 

نُتُم 
َ
]...َوأ ...٢٧[)الفتح(  َءاِمِنيَن   ُ َّ

ٱلل َء 
ٓ
ا

َ
ش ِإن 

عمران(،  ۡؤِمِنيَن١٣٩[)آل  مُّ نُتم 
ُ

ك ِإن  ۡوَن 
َ
ۡعل

َ ۡ
ٱل

ونحو ذلك مام الفعل فيه محقق الوقوع)30(.

اآلن:جاء  سأتناوله  ما  فهو  املعنوّي  الواقع  وأما 

منط )إْن( مع الفعل املايض من خالل أسلوبني :

األول: )إن( مع صيغة الفعل املايض:

ِئن 
َ
أ ۡم 

ُ
َعك مَّ م 

ُ
ِئُرك

َٰٓ
ط  

ْ
وا

ُ
ال

َ
تعالى:]ق هللا  قال   )*

وَن ١٩[
ُ
ۡسِرف ۡوٞم مُّ

َ
نُتۡم ق

َ
ۚم َبۡل أ

ُ
ۡرت ِ

ّ
ك

ُ
ذ

قال الفراء: “من كرس قال]أَئِن[ جعله جزاءاً أدخل 

عليه ألف استفهام”)31(، وهذا يعني أن )إِْن( عىل 

ذكرناكم  إن  أي:  مقّدر،”  والجواب  رشطية  حالها 

الله تطريتم بنا؟!” )32(.

فهل الزمن يف اآلية الكرمية السابقة مستقبل ؟أال 

الكفار  هؤالء  من  واستنكار  تعّجب  اآلية  أن  يعني 

بالكم  القرية:ما  ألصحاب  قالوا  املرسلني  وكأن 

أيها الكفار  هل ملا ذكّرناكم بالله وعبادته تطريتم 

مرسفون  بأنهم  املشهد  هذا  اآلية  تختم  ثم  ؟  بنا 

وَن ١٩[فهل 
ُ
ۡسِرف مُّ ۡوٞم 

َ
ق نُتۡم 

َ
أ أنفسهم]َبۡل  عىل 

هو  أم  مستقبل  املشهد  لهذا  املصاحب  الزمن 

ماٍض؟والذي يؤيد توجه الباحث إىل جل  الزمن 

يف اآلية الكرمية إىل امليّض قوله سبحانه وتعاىل: 

الفعل  ...١٨[بصيغة   
ۖ

ۡم
ُ

ِبك ا 
َ
ۡرن يَّ

َ
ط

َ
ت ا  ِإنَّ  

ْ
ٓوا

ُ
ال

َ
]ق

املايض. فالزمن ماٍض مستمر يف زمان ويف كل 

مكان، فإّن أهل الحّق عندما يذكّرون أهل الباطل 

بقضة حق يعرضون عنهم ويتطريون بهم.

واآلخر: )إِْن( مع )كان( ومعموليها.

َوۡعُد 
ۡ
ٱل ا 

َ
ذ

ٰ
َه َمَتٰى  وَن 

ُ
تعاىل:]َوَيُقول الله  قال   )*

ِدِقيَن ٤٨[ نُتۡم َصٰ
ُ

ِإن ك

ا عىل ما أورده الهروّي يف التعليق عىل قوله  قياساً

 
ْ
ُروا

َ
َوذ  َ َّ

ٱلل  
ْ
ُقوا ٱتَّ  

ْ
َءاَمُنوا ِذيَن 

َّ
ٱل َها  يُّ

َ
أ

تعاىل:]َيٰٓ

ۡؤِمِنيَن٢٧٨[ مُّ نُتم 
ُ

ك ِإن   
ْ
ا

ٓ
َبٰو ٱلّرِ ِمَن  َبِقَي  َما 

عند  واملعنى  تكون)إْن(مبعنى)إذ(،  )البقرة(: 

للمؤمنني،  الخطاب  بعضهم:إذ كنتم مؤمنني؛ألن 

لغري  الخطاب  أّن  لوجب  للجزاء  )إن(  كانت  ولو 

آية:  معنى  يف  السعود  أبو  املؤمنني”)33(قال 

]َويَُقولُوَن َمتى َهذا الَوْعُد إْن كُْنتُْم صاِدِقنَي[ أْي: 

ِفيام تَِعُدونَنا ِبِه ِمن ِقياِم الّساَعِة، ُمخاِطِبنَي لِرَُسوِل 

ا كانُوا يَتْلُوَن َعلَيِْهْم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص واملُْؤِمِننَي لاِم أنَّهم أيْضاً

آياِت الَوِعيِد ِبِقياِمها.)34(والله أعلم.

االسمية  عىل  وتدخل  قيل:تكون)إْن(نافية 

]١٠٧... ُحۡسَنٰىۖ 
ۡ

ٱل  
َّ

ِإل  
ٓ
ا

َ
َرۡدن

َ
أ ]ِإۡن  والفعلية... 

لرأي  وفاقاًا  ؛  ماٍض  هنا  )التوبة()35(.فالزمن  

كــ)إذ(قاله  للتعليل  )إن(  تكون  الكوفيني:”أن 
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 َ َّ
ٱلل  

ْ
ُقوا تعاىل]َوٱتَّ قوله  عليه  وخرّجوا  الكوفيون، 

نُتُم 
َ
5٧[)الائدة(،...]...َوأ ۡؤِمِنيَن  مُّ نُتم 

ُ
ك ِإن 

عمران(،  ۡؤِمِنيَن١٣٩[)آل  مُّ نُتم 
ُ

ك ِإن  ۡوَن 
َ
ۡعل

َ ۡ
ٱل

ونحو ذلك مام الفعل فيه محقق الوقوع)36(.

وأما ما: أجاب الجمهور عن سائر اآليات بأنه رشط 

البنك:إن  تقول  واإللهاب،كام  للتهييج  به  جيء 

ابني فأطعني”)37(، فال مينع ذلك أن يكون  كنت 

)إذ(،قال  مبعنى  )إن(  وتكون  ماضياًا،  الزمن 

الرشط،وهو  القرآن)إِْن(بصيغة  يف  بعضهم:”وقع 

ۡم 
ُ

ِتك
ٰ
َتَي

َ
ف  

ْ
ِرُهوا

ۡ
ك

ُ
ت  

َ
مواضع:]َول ستة  يف  مراد  غري 

...٣٣[)النور( ٗنا  َحصُّ
َ
ت َرۡدَن 

َ
أ ِإۡن  ِء 

ٓ
ا

َ
ِبغ

ۡ
ٱل ى 

َ
َعل

اُه  ِإيَّ نُتۡم 
ُ

ك ِإن   ِ
َّ

ٱلل ِنۡعَمَت   
ْ
ُروا

ُ
ك

ۡ
َوٱش و]... 

َسَفٖر  ٰى 
َ

َعل نُتۡم 
ُ

ك ١٤[)النحل(و]َوِإن  ۡعُبُدوَن 
َ
ت

]٢٨٣  ...  
ۖٞ
ۡقُبوَضة مَّ ٞن 

ٰ
ِرَه

َ
ف اِتٗبا 

َ
ك  

ْ
ِجُدوا

َ
ت ۡم 

َ
َول

ُهٖر٤[
ۡ

ش
َ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َٰ
ل

َ
ُتُهنَّ ث ِعدَّ

َ
ۡبُتۡم ف

َ
)البقرة( و]... ِإِن ٱۡرت

 
ْ
ۡقُصُروا

َ
ت ن 

َ
أ ُجَناٌح  ۡم 

ُ
ۡيك

َ
َعل ۡيَس 

َ
ل

َ
)الطلق(و]ف

ِذيَن 
َّ
ٱل ُم 

ُ
َيۡفِتَنك ن 

َ
أ ِخۡفُتۡم  ِإۡن  ٰوِة 

َ
ل ٱلصَّ ِمَن 

ِهنَّ  َحقُّ ِبَرّدِ
َ
ُتُهنَّ أ

َ
 ١٠١[)النساء(و]َوُبُعول

ْۚ
َفُرٓوا

َ
ك

 ٢٢٨[)البقرة()38(.
ۚ
ٗحا

َٰ
 ِإۡصل

ْ
َراُدٓوا

َ
ِلَك ِإۡن أ

َٰ
ِفي ذ

و معنى اآلية” إنكار كأنهم قالوا :إن كنتم صادقني 

)39(.وقيل:  يكون”  متى  فقولوا  الحرش  وقوع  يف 

ِفيام تَِعُدونَنا ِبِه ِمن ِقياِم الّساَعِة، ُمخاِطِبنَي لِرَُسوِل 

ا كانُوا يَتْلُوَن َعلَيِْهْم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص واملُْؤِمِننَي لاِم أنَّهم أيْضاً

آياِت الَوِعيِد ِبِقياِمها)40(.فقولهم إن كنتم صادقني 

املتصل  املايض  بل  املستقبل  به  مراداًا  ليس 

بالحال.

***

الفعل  صيغة   مع  )لقد(  الخامس:  النمط 
املايض:

مع  التوقع  عىل  للداللة  سيبويه:وترد–قد-  قال 

منتظراًا.  ا  متوقعاً كان  علىأنه  ...فتدل  املايض 

ولذلك يستعمل يف األشياء املرتقّبة)41(.

أثّر  إذا دخل )قد( عىل املايض  الخباز:  ابن  قال 

خربا  وجعله   ، الحال  زمن  من  تقربه  معنيني:  فيه 

منتظرا. فإذا قلت: قد ركب األمري فهو كالم لقوم 

ينتظرون حديثك. هذا تفسري الخليل )42(.

تقول: قام زيد فيحتمل املايض القريب واملايض 

البعيد؛ فإن قلت: قد قام، اختص  بالقريب)43(. 

السورة  الفعل املايض يف  مع  )قد(  وردت  وقد 

الكرمية يف موضعني اثنني هام:

ٰىٓ 
َ

َعل ۡوُل 
َ

ق
ۡ
ٱل َحقَّ  ۡد 

َ
ق

َ
ل تعاىل:]  الله  قال   )1

 ُيۡؤِمُنوَن ٧[
َ

ُهۡم ل
َ
ِرِهۡم ف

َ
ث

ۡ
ك

َ
أ

َق َعلَيِْهُم البَتََّة  َجواُب قََسٍم أْي:واللَِّه لََقْد ثَبََت وتََحقَّ

ِقبَلِِهْم  ِمن  يَُكوَن  أْن  َغرْيِ  ِمن  الَجرْبِ-  ِبطِْريِق  ال  لَِكْن 

َعىل  ااِلْخِتياِريِّ  إرْصارِِهُم  ِبَسبَِب  بَْل  يَْقتَِضيِه-  ما 

واإلنْذاِر،  التَّْذكِريِ  ِمَن  تَأثُّرِِهْم  واإلنْكاِر،وَعَدِم  الُكْفِر 

اتِّباِع  يف  ومَتاِديِهْم  والطُّْغياِن،  الُعتُوِّ  يف  وُغلُوِِّهْم 

وال  صارٌِف،  يَلِْويِهْم  ال  ِبَحيُْث  يْطاِن  الشَّ ُخطُواِت 

 ،)45( العذاب.  وجب  وقيل:  عاِطٌف)44(،  يُثِْنيِهْم 

وهو ماٍض مستمر.

 
ّٗ

ِجِبل ۡم 
ُ

ِمنك َضلَّ 
َ
أ ۡد 

َ
ق

َ
تعاىل:]َول الله  قال   )2

وَن 6٢ [
ُ
ۡعِقل

َ
 ت

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك

َ
ۡم ت

َ
ل

َ
ف

َ
 أ

ۖ
ا ِثيراً

َ
ك

ا كثرياًا عن طاعتي  “ولقد صّد الشيطان منكم خلقاً

وإفرادي باأللوهية حتى عبدوه واتخذوا من دوين 

آلهة يعبدونها”)46(.

مستمر؛  ماض  هنا  الزمن  أن  الباحث  يلحظ 

املضلني  أو  القول  عليهم  حق  الذين  هؤالء  ألن 

عليها،  ومن  األرض  الله  يرث  أن  إىل  مستمرون 

قال أبو السعود يف اآلية:﴿َولََقْد أَضلَّ ِمنكم ِجِبال 

اْسِتئْناٌف  والُجْملَُة  َمْحُذوٍف،  قََسٍم  كَِثرياًا﴾َجواُب 

ا من أمناط التعبري القرآيّن عن الزمن املايض  : سورة )يس( منوذجاً
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أنَّ  ِببَياِن  التَّْقِريعِ  وتَأْكِيِد  التَّْوِبيِخ،  لِتَْشِديِد  َمُسوٌق 

ِجناياتِِهْم لَيَْسْت ِبَنْقِض الَعْهِد فََقْط بَْل ِبِه وِبَعَدِم 

َعىل  الّنازِلَِة  الُعُقوباِت  ِمَن  شاَهُدوا  مِبا  ااِلتِّعاِظ 

يْطاِن، فالِخطاُب  األَُمِم الخالِيَِة ِبَسبَِب طاَعِتِهْم لِلشَّ

وا  ُخصُّ َمكََّة،  كُّفاُر  ُجْملَِتِهْم  ِمن  الَِّذيَن  ِريِهُم  لُِمتَأخِّ
ِبِزياَدِة التَّْوِبيِخ والتَّْقِريعِ؛ لِتَضاُعِف ِجناياتِِهِم.)47(

***

النمط السادس:)ما النافية( مع صيغة  الفعل 
املايض:

كان  إذا  يفعل  لقوله:هو  نفي  فهي  “أما)ما( 

“)48(،مبعنى  يفعل  ما  فتقول:  الفعل،  حال  يف 

عىل  بقي  املايض  الفعل  عىل  دخلت  أنها:”إذا 

للحال  مضيّه،وإذا دخلت عىل املضارع خلّصته 

قد  بل  كذلك  مالك:وليس  ابن  األكرث،قال  عند 

َما  ۡل 
ُ
]ق تعاىل:  قلة.كقوله  مستقبالعىل  يكون 

]١5  ... ۡف�ِسٓيۖ 
َ
ن يِٕ 

ٓ
ا

َ
ق

ۡ
ِتل ِمن  ُهۥ 

َ
ل َبّدِ

ُ
أ ۡن 

َ
أ ِلٓي  وُن 

ُ
َيك

مخلّصة  جعلوها  إمنا  بأنهم  )يونس(.واعرُتض 
غري  عىل  تدل  غريها  قرينة  يوجد  مل  للحال،إذا 

ذلك”)49(.

يف  املايض(  الفعل  مع  النافية  )ما  وردت  وقد 

السورة الكرمية يف أربعة مواضع هي:

ُهۡم 
ُ

ؤ
ٓ
نِذَر َءاَبا

ُ
 أ

ٓ
ا ۡوٗما مَّ

َ
1(قال الله تعاىل:]ِلُتنِذَر ق

وَن 6[
ُ
ِفل

َٰ
ُهۡم غ

َ
ف

أُنِذر  ما  مثل  قوما  لتنذر  التفسري  يف  “جاء 

آباؤهم،  يُنَذر  مل  قوما  لتنذر  آباؤهم،وجاء 

ا، وهذا- والله أعلم- االختيار؛ألن  فيكون)ما( جحداً

ينذر  مل  معنى  عىل  وَن[دليل 
ُ
ِفل

َٰ
غ ُهۡم 

َ
قوله]ف

غافلون  فهم  آباؤهم  أنذر  قد  كان  وإذا  آباؤهم 

التفسري.ودليل  يف  جاء  قد  ولكنه  بُْعٌد،  ففيه 

ُتٖب
ُ

ك ن  ّمِ ُهم 
ٰ
ۡيَن

َ
َءات  

ٓ
تعاىل]َوَما قوله   النفي 

ِذيٖر  نَّ ِمن  َك 
َ
ۡبل

َ
ق ۡيِهۡم 

َ
ِإل  

ٓ
َنا

ۡ
ۡرَسل

َ
أ  

ٓ
َوَما  

ۖ
َيۡدُرُسوَنَها

٤٤[)سبأ( ولو كان آباؤهم منذرين لكانوا منذرين 
دارسني لكتب.والله أعلم”)50(.

أُنِْذَر  تعاىل:]ما  قوله  يف  فالقول  هذا  وعىل 

آباُؤُهْم[عىل خمسة أقوال هي:

نافية  تكون  وجهان:أحدهام:أن  فيها  “)ما( 

عليه  النبي  قبل  ينذروا  مل  ألن)آباؤهم( 

موضع  يف  مصدرية  والثاين:أنها  السالم. 

إنذارنا  مثل  إنذارا  قوما  نصب،وتقديره:لتنذر 

آباءهم ممن كان يف زمان إبراهيم وإسامعيل”)51(، 

أي  الذي؛  نافية.وقيل:هيبمعنى  وقيل:”)ما( 

هي  وقيل:  أباؤهم.  أنذره  الذي  العذاب  تنذرهم 

نكرة موصوفة. وقيل: هي زائدة”)52(.

من  ورد  نافية؛ ملا  )ما(  أّن  للباحث  يبدو  والذي 

ا، فالزمن هنا ماض متصل بالحال. املعنى آنفاً

 
ٓ
َوَما َنا 

ُ
ل

ۡ
ث ّمِ ٞر 

َ
َبش  

َّ
ِإل نُتۡم 

َ
أ  

ٓ
َما  

ْ
وا

ُ
ال

َ
الله:]ق قال   )2

ِذُبوَن 
ۡ

ك
َ
ت  

َّ
ِإل نُتۡم 

َ
أ ِإۡن  �َسۡيٍء  ِمن  ُن  ۡحَمٰ ٱلرَّ نَزَل 

َ
أ

]١5

   املعنى: قالوا: وما أنزل الرحمن إليكم من رسالة 

وال كتاب وال أمركم فينا بيشء )53(.

ِمۢن  ۡوِمِهۦ 
َ
ق ٰى 

َ
َعل َنا 

ۡ
نَزل

َ
أ  

ٓ
تعاىل:]َوَما الله  قال   )3

ُمنِزِليَن  ا  نَّ
ُ

ك َوَما  ِء 
ٓ
َما ٱلسَّ َن  ّمِ ُجنٖد  ِمن  َبۡعِدِهۦ 

]٢٨

الذي  املؤمن  هذا  قوم  عىل  أنزلنا  املعنى:”وما 

لهم. ونصيحته  الله  إىل  إياهم  لدعائه  قومه  قتله 
]ِمۢن َبۡعِدِهۦ[يعني:من بعد مهلكه”.)54(

َوَما  َمِرِهۦ 
َ
ث ِمن   

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ۡ
]ِلَيأ تعاىل:  الله  قال   )4

ُروَن ٣5[.
ُ

ك
ۡ

 َيش
َ

ل
َ
ف

َ
 أ

ۚ
ۡيِديِهۡم

َ
ۡتُه أ

َ
َعِمل

َوالَْغرَْس  الزَّْرَع  ]أَيِْديِهْم[  َعِملَتُْه  الَِّذي  ِمَن  يَأْكُلُوَن 

َوِقيَل:  الَِّذي.  مِبَْعَنى  الَِّتي  إِىَل]َما[  َعائَِدٌة  فَالَْهاُء 
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َوَجُدوَها  أَْي:  ۡتُه[ 
َ
َعِمل ]َوَما  قَْولِِه  يِف  لِلنَّْفِي  “َما” 

ِفيَها  لَُهْم  ُصْنَع  َواَل  أَيِْديِهْم  تَْعَملَْها  َولَْم  َمْعُمولَةاً 

أََراَد  َوُمَقاتٍِل.َوِقيَل:  اِك  حَّ الضَّ قَْوِل  َمْعَنى  َوَهَذا 

الُْعيُوَن َواأْلَنَْهاَر الَِّتي لَْم تَْعَملَْها يَُد َخلٍْق ِمثَْل ِدْجلََة 
َوالُْفرَاِت َوالنِّيِل َونَْحِوَها.)55(

فإن حسبنا أّن )ما( نافية فالزمن ماض مستمر.

َوَما  ۡعَر  ِ
ّ

ٱلش ُه 
ٰ
ۡمَن

َّ
َعل تعاىل:]َوَما  الله  قال   )5

ِبيٞن 6٩[ ۡرَءاٞن مُّ
ُ
ٞر َوق

ۡ
 ِذك

َّ
ُهۥٓۚ ِإۡن ُهَو ِإل

َ
َبِغي ل

ۢ
َين

ا الشعر، وما  “يقول تعاىل ذكره: وما علَّمنا محمداً

ينبغي له أن يكون شاعرا” )56(.

والواقع أن الزمن املايض مستفاد من الصيغة وال 

دخل لألداة)ما( إال النفي.

***

 املبحث الثاين: 
اأمناط �سيغة الفعل امل�سارع

النمط األول:)مل( مع صيغة الفعل املضارع:

ۡم 
َ
نحو]ل ماضيا،  وقلبه  املضارع  لنفي  جزم  حرف 

ۡد ٣[)اإلخالص( )57(.
َ
ۡم ُيول

َ
َيِلۡد َول

ظاهر مذهب سيبويه أنها–مل- تدخل عىل مضارع 

معناه إىل امليّض، وهو مذهب  اللفظ فترصف 

“ومل  قال سيبويه:  املتأخرين.)58(.  وأكرث  املربد 

أرضب نفي لرضبُت”)59(.

قد  بل  بالحال،  اتصاله  يلزم  ال  بــ)مل(  النفّي 

ى 
َ

َعل ٰى 
َ
ت

َ
أ تعاىل:]َهۡل  قوله  ا،نحو  منقطعاً يكون 

ا  وراً
ُ
ك

ۡ
ذ يۡ ٔٗا مَّ

َ
ن ش

ُ
ۡم َيك

َ
ۡهِر ل َن ٱلدَّ ِن ِحيٞن ّمِ نَسٰ ِ

ۡ
ٱل

قوله  نحو  متصال  يكون  وقد  )النسان(   ]١
ا ٤[)مريم( 

ٗ
ِقّي

َ
ِئَك َرّبِ ش

ٓ
ۢن ِبُدَعا

ُ
ك

َ
ۡم أ

َ
سبحانه:]َول

.)60(

السورة  يف  املضارع(  الفعل  مع  )مل  وردت  وقد 

الكرمية يف ستة مواضع هي:

ۡم 
َ
أ ۡرَتُهۡم 

َ
نذ

َ
َءأ ۡيِهۡم 

َ
َعل ٌء 

ٓ
تعاىل:]َوَسَوا الله  قال   )1

 ُيۡؤِمُنوَن ١٠[
َ

نِذۡرُهۡم ل
ُ
ۡم ت

َ
ل

هؤالء  عىل  محمد  يا  وسواء  ذكره:  تعاىل  “يقول 

منك  كان  األمرين  أيُّ  القوُل،  عليهم  حق  الذين 

يؤمنون؛ألن  ال  فهم  اإلنذار،  ترك  أو  اإلنذار  إليهم؛ 

الله حكم عليهم بذلك” )61(.

ۡرَتُهۡم[ألف التسوية لنها ليست 
َ

نذ
َ
األلف يف]َءأ

نِذۡرُهۡم[
ُ
ت ۡم 

َ
ل ۡم 

َ
أ ۡرَتُهۡم 

َ
نذ

َ
باستفهام...وقوله]َءأ

جملة من فعلني متعادلني تقدر تقدير فعل واحد 

جميع  عليهم  وسواء  قال  االبتداء،كأنه  خرب  هو 

ۡم 
َ
ل ۡم 

َ
أ ۡرَتُهۡم 

َ
نذ

َ
الجميع، بــ]َءأ فعلك ففرس هذا 

نِذۡرُهۡم[)6٢(.
ُ
ت

هو  املخاطب  ألن  بالحال  متصل  ماٍض  الزمن 

رسول الله ^ ، لكن أال ميكن أن يكون الزمن ماضياًا 

من  كل  عىل  السابق  الحكم  ينطبق  ؛إذ  مستمراًا 

أغلق عقله وقلبه عن اإلميان يف كل زمان؟ وبناء 

ماض  هنا  للباحث-  يبدو  –فيام  فالزمن  عليه 

مستمر.

ُهم 
َ
ۡبل

َ
ق َنا 

ۡ
ك

َ
ۡهل

َ
أ ۡم 

َ
ك  

ْ
َيَرۡوا ۡم 

َ
ل

َ
تعاىل:]أ الله  قال   )2

ُقُروِن ... ٣١[
ۡ
َن ٱل ّمِ

بالله  املرشكون  هؤالء  ير  ذكره:أمل  تعاىل  “يقول 

بتكذيبهم  قبلهم  أهلكنا  كم  محمد  يا  قومك  من 

الخالية”)63(. القرون  من  بآياتنا  رسلنا،وكفرهم 

هنا  يعلموا”)64(.وواضح  أمل   ”:]
ْ
َيَرۡوا ۡم 

َ
ل

َ
ومعنى:]أ

أن الزمن ماٍض متصل بالحال.

َبِنٓي َءاَدَم  َيٰ ۡم 
ُ

ۡيك
َ
ۡعَهۡد ِإل

َ
ۡم أ

َ
ل

َ
3( قال الله تعاىل:]أ

]6٠.... 
ۖ

َن
َٰ
ۡيط  ٱلشَّ

ْ
ۡعُبُدوا

َ
 ت

َّ
ن ل

َ
أ

“ أي أمل أتقدم إليكم وأوصيكم؟!” )65( أو أَلَْم آُمرْكُْم 

ا من أمناط التعبري القرآيّن عن الزمن املايض  : سورة )يس( منوذجاً
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أنه  )66(،” ويف هذ العهد وجوه:األول:  آَدَم  يَا بَِني 

ۡد 
َ

ق
َ
بقوله]َول آدم  أبينا  مع  كان  الذي  العهد  هو 

ُهۥ 
َ
ل ِجۡد 

َ
ن ۡم 

َ
َول �ِسَي 

َ
ن

َ
ف ۡبُل 

َ
ق ِمن  َءاَدَم  ٰىٓ 

َ
ِإل  

ٓ
ا

َ
َعِهۡدن

من  كان  الذي  هو  الثاين:أنه  ١١5[)طه(  َعۡزٗما 
َهَدُهۡم 

ۡ
ش

َ
وتعاىل]..َوأ سبحانه  بقوله  آدم  ذرية 

 
ۚٓ
ا

َ
ِهۡدن

َ
ش ٰى 

َ
َبل  

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق  

ۖ
ۡم

ُ
ك ِبَرّبِ ۡسُت 

َ
ل

َ
أ نُفِسِهۡم 

َ
أ ٰىٓ 

َ
َعل

.. ١٧٢[)العراف( فإن ذلك يقتيض أن ال نعبد 
غري الله.و الثالث:وهو األقوى أن ذلك كان مع كل 

قوم عىل لسان رسول” )67(.

املايض  زمن  يكون  الرازي-   – األخري  الرأي  وعىل 

منقسام إىل ثالثة أقسام: العهد األول يدل عىل 

أن الزمن ماٍض بعيد - زمن أبينا آدم-والعهد الثاين 

يكون الزمن ماضياًا متصال بالحال ، أي حال نزول 

وهو   – الثالث  العهد  يف  والزمن  الكرمية.  اآلية 

األوىل بالصواب- أن الزمن ماض مستمر ؛الستمرار 

الحدث.

 
ّٗ

ِجِبل ۡم 
ُ

ِمنك َضلَّ 
َ
أ ۡد 

َ
ق

َ
تعاىل:]َول الله  قال   )4

وَن 6٢[
ُ
ۡعِقل

َ
 ت

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك

َ
ۡم ت

َ
ل

َ
ف

َ
 أ

ۖ
ا ِثيراً

َ
ك

إذ  املرشكون-  أيها  تعقلون  تكونوا  أفلم  “يقول: 

أطعتم الشيطان يف عبادة غري الله- أنه ال ينبغي 

غري  وتعبدوا  الله،  وعدو  عدوّكم  تطيعوا  أن  لكم 

الله”)68(.

وا 
ُ
ون

ُ
ك

َ
ت ْم 

َ
ل

َ
تَعاىل:﴿أف قَْولِِه  “الفاُء”يف 

قاُم، 
َ
ٍر َيْقَتِضيِه ال دَّ

َ
ِف َعلى ُمق

ْ
َعط

ْ
وَن﴾ِلل

ُ
ْعِقل

َ
ت

وا 
ُ
ون

ُ
ك

َ
ْم ت

َ
ل

َ
شاِهُدوَن آثاَر ُعُقوباِتِهْم ف

ُ
ْنُتْم ت

ُ
أْي:أك

وَن 
ُ
ْعِقل

َ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك

َ
ْم ت

َ
ل

َ
ها ِلَضلِلِهْم؟!أْو ف وَن أنَّ

ُ
ْعِقل

َ
ت

ْيِه؟! 
َ
َعل وا 

ُ
كان َعّما  ِدُعوا 

َ
ْرت

َ
ت َحّتى   

اً
أْصل ا  ْيئاً

َ
ش

ِمْن  أَتَاكُْم  الِعقاُب)6٩(،وقيل:َما  ُم 
ُ

ِبك َيِحيَق  ْيل 
َ

ك
َهاَلِك اأْلَُمِم الَْخالِيَِة ِبطَاَعِة إِبْلِيَس. )70(

الحدث  استمرار  عىل  يدل  الكرمية  اآلية  وسياق 

ۡد 
َ

ق
َ
﴿َول معنى:  السابقة؛إذ  األمم  كل  يف  وتكراره 

منكم  الشيطان  صّد  ﴾:”ولقد 
ّٗ

ِجِبل ۡم 
ُ

ِمنك َضلَّ 
َ
أ

حتى  باأللوهية  وإفرادي  طاعتي  عن  كثريا  خلقا 

عبدوه واتخذوا من دوين آلهة يعبدونها”)71(، عىل 

ذلك فالزمن يف اآلية الكرمية ماض مستمر.

ا  مَّ ُهم ّمِ
َ
ۡقَنا ل

َ
ل

َ
ا خ نَّ

َ
 أ

ْ
ۡم َيَرۡوا

َ
َو ل

َ
5( قال الله تعاىل:]أ

وَن٧١[
ُ
ِلك َها َمٰ

َ
ُهۡم ل

َ
ٗما ف َعٰ

ۡ
ن

َ
 أ

ٓ
ۡيِديَنا

َ
ۡت أ

َ
َعِمل

والواُو  والتَّْعِجيِب،  لإِْلنْكاِر  يََرْوا﴾الَهْمزَُة  ﴿أَولَْم 

ُمْستَتْبََعٍة  رٍَة  ُمَقدَّ َمنِفيٍَّة  ُجْملٍَة  َعىل  لِلَْعطِْف 

لِلَْمْعطُوِف، أْي: ألَْم يَتََفكَُّروا، أْو ألَْم ياُلِحظُوا، ولَْم 

يَْعلَُموا ِعلاْماً يَِقيِنيًّا ُمتاِخاماً لِلُْمعايََنِة)72(.

ماض  الكرمية  اآلية  الزمن يف  بأن  يوحي  والسياق 

بخصوص  ال  اللفظ  بعموم  العربة  ألن  مستمر؛ 

السبب كام قرر ذلك علامء أصول الفقه.

ُه 
ٰ
ۡقَن

َ
ل

َ
ا خ نَّ

َ
ُن أ نَسٰ ِ

ۡ
ۡم َيَر ٱل

َ
َو ل

َ
6( قال الله تعاىل:]أ

ِبيٞن ٧٧[ ِصيٞم مُّ
َ

ا ُهَو خ
َ
ِإذ

َ
َفٖة ف

ۡ
ط ِمن نُّ

بن  العاص  أو  بن خلف  اإلنسان- أيب  أومل هذا   “

يقول:  الذي  أيّب-  بن  الله  عبد  أو  السهمّي  وائل 

َم َوِهَي َرِميٞم ٧٨[ أنَّا خلقناه 
َٰ
ِعظ

ۡ
اَل َمن ُيۡحِي ٱل

َ
]ق

َخِصيٞم  ُهَو  سويا]فَِإَذا  خلقا  فسويناه  نطفة  من 

ِبنٞي 77[يقول:فإذا هو ذو خصومة لربه يخاصمه  مُّ

إياه  الله  إخبار  ربه إين فاعل، وذلك  له  فيام قال 

يحيي  مامتهم،فيقول:من  بعد  خلقه  محيي  أنه 

هذه العظام وهي رميم؟ إنكاراًا منه لقدرة الله عىل 

إحيائها”)73(.

وسياق اآلية يدل عىل أن الزمن ماضمتصل بالحال.

وإن حسبنا أن الحدث - إنكار البعث- متكرر يف 

كل زمان ومكان،فهو ماض مستمر؛ “فقد ثبت يف 

أصول الفقه أن االعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص 

 ُ َّ
ٱلل َسِمَع  ۡد 

َ
تعاىل:]ق قوله  أن  ترى  السبب،أال 

..١[)املجادلة(  َزۡوِجَها  ِفي  َك 
ُ
ِدل

ٰ
َج

ُ
ت ِتي 

َّ
ٱل ۡوَل 

َ
ق
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نزلت يف واحدة وأراد الكل يف الحكم ، فكذلك 

رد  اآلية  فهذه  الحرش  أو  الله  ينكر  إنسان  كل 

عليه”)74(.

***

الفعل  صيغة  مع  النافية(  ما  الثاين)  النمط 
املضارع:

حال  يف  كان  إذا  لقوله:هويفعل  نفي  “)ما( 

 
ْ
نِفُقوا

ُ
ت يفعل”)75(،نحو:]َوَما  الفعل،فتقول:ما 

ُموَن ٢٧٢[
َ
ل
ۡ
ظ

ُ
ت  

َ
ل نُتۡم 

َ
َوأ ۡم 

ُ
ۡيك

َ
ِإل  

َّ
ُيَوف ۡيٖر 

َ
ِمۡن خ

 
ْ
وا

ُ
ان

َ
ك َوَما  َرُتُهۡم 

ٰ
َج ِ

ّ
ت َرِبَحت  َما 

َ
)البقرة(،]ف

الحاجب:وهي  ابن  قال  ١6[)البقرة(  ُمۡهَتِديَن 
عىل  دخلت  “وإذا  قيل:  وقد  الحال)76(،  لنفي 

دخلت  وإذا  مضيّه،  عىل  بقي  املايض  الفعل 

عىل املضارع خلّصته للحال عند األكرث، قال ابن 

مالك  : وليس كذلك بل قد يكون مستقبال ، عىل 

ُهۥ ِمن 
َ
ل َبّدِ

ُ
ۡن أ

َ
وُن ِلٓي أ

ُ
ۡل َما َيك

ُ
قلة. كقوله تعاىل:]ق

ۡف�ِسٓيۖ ...١5[)يونس(، واعرُتض بأنهم إمنا 
َ
يِٕ ن

ٓ
ا

َ
ق

ۡ
ِتل

جعلوها مخلّصة للحال، إذا مل يوجد قرينة غريها 

تدل عىل غري ذلك” )77(.

وورد هذا النمط مرتني اثنتني :

َما  ِعَباِدۚ 
ۡ
ٱل ى 

َ
َعل  

اً
َحۡسَرة تعاىل:]َيٰ الله  قال    )1

 ِبِهۦ َيۡسَتۡهِزُءوَن ٣٠ [
ْ
وا

ُ
ان

َ
 ك

َّ
ُسوٍل ِإل ن رَّ ِتيِهم ّمِ

ۡ
َيأ

َهيِّناًا  أْمراًا  إلَيِْه  يَْدُعوَن  ما  الكرمية:”كاَن  اآلية  معنى 

نَْفُعُه عائٌِد إلَيِْهْم ِمن ِعباَدِةاللَِّه، وما كانُوا يَْسألُوَن 

ِديَدُة،  الشَّ النَّداَمُة  تَُكوُن  َذلَِك  فَِعْنَد  أْجراًا،  َعلَيِْه 

آَذْوا  َحتّى  ِباإلْعراِض  يَْقتَِنُعوَن  وهم  ال  وكَيَْف 

ِتيِهم[ 
ۡ
وا واْستَهانُوا، وقَْولُُه:]َما َيأ واْستَْهزَُءوا واْستََخفُّ

ا إىل قَْوِم َحِبيٍب، أْي  ِمرُي يَُجوُز أْن يَُكوَن عائِداً الضَّ

كانُوا  ﴿إاّل  الثَّالثَِة  الرُُّسِل  ِمَن  رَُسوٍل  ِمن  يَأْتِيِهْم  ما 

ِبِه يَْستَْهزِئُوَن﴾ َعىل قَْولِنا: لَحرْسَُة َعلَيِْهْم،ويَُجوُز أْن 

اآلية  يَن”)78(. سياق  املرُِصِّ الُكّفاِر  ا إىل  يَُكوَن عائِداً

الكرمية يوحي بأن الزمن ماٍض متصل بالحال.

ۡن  ّمِ َءاَيٖة  ۡن  ّمِ ِتيِهم 
ۡ
أ

َ
ت تعاىل:]َوَما  الله  قال   )2

 َعۡنَها ُمۡعِرِضيَن ٤6[
ْ
وا

ُ
ان

َ
 ك

َّ
ِهۡم ِإل ِت َرّبِ َءاَيٰ

“يقول تعاىل ذكره: وما تجيء هؤالء املرشكني من 

قريش آية، يعني حجة من حجج الله، وعالمة من 

 
َّ

رسوله]ِإل وتصديق  توحيده  حقيقة  عىل  عالماته 

وال  فيها  يتفكرون  ال  ُمۡعِرِضيَن[  َعۡنَها   
ْ
وا

ُ
ان

َ
ك

يتدبرونها، فيعملوا بها، ما احتّج الله عليهم بها...

ومعنى الكالم: وإذا قيل لهم: اتقوا ما بني أيديكم 

ما خلفكم أعرضوا ، وإذا أتتهم آية أعرضوا”)79(.

أنه ماض مستمر،  واضح  الكرمية  اآلية  والزمن يف 

أما كونه ماضياًا؛ فألن اإلعراض عن آيات الله سمة 

، وأما كونه مستمراًافمستفاد  به سبحانه  من يكفر 

قول  ذلك  ويعّضد  ِتيِهم[ 
ۡ
أ

َ
]ت املضارع  صيغة  من 

اللَِة  أيب السعود:]َما[ ناِفيٌَة، وِصيَغُة املُضاِرِع لِلدَّ

ِدي )80(. َعىل ااِلْسِتْمراِر التََّجدُّ

***

املبحث الثالث:زمن جملة )كان
النمط الثامن:)كان( مع الجملة االسمّية:

الزمن املايض-  تأيت )كان( ومعموالها دالة عىل 

من  اإلتقان  يف  السيوطي  أورده  ملا  وفاقاًا 

معاين)كان(- قال:”كان فعل ناقص مترصف يرفع 

االسم وينصب الخرب، ومعناه يف األصل: امليّض 

َر 
َ
ث

ۡ
ك

َ
َوأ  

ٗ
ة وَّ

ُ
ق ۡم 

ُ
ِمنك دَّ 

َ
ش

َ
أ  

ْ
ٓوا

ُ
ان

َ
نحو:]ك واالنقطاع، 

ٗدا٩[)التوبة( “)81(.
َٰ
ۡول

َ
 َوأ

ٗ
ل ۡمَوٰ

َ
أ

وقد ورد هذا النمط يف السورة الكرمية: 

ِمۢن  ۡوِمِهۦ 
َ
ق ٰى 

َ
َعل َنا 

ۡ
نَزل

َ
أ  

ٓ
تعاىل:]َوَما الله  قال   )1

ُمنِزِليَن  ا  نَّ
ُ

ك َوَما  ِء 
ٓ
َما ٱلسَّ َن  ّمِ ُجنٖد  ِمن  َبۡعِدِهۦ 

ا من أمناط التعبري القرآيّن عن الزمن املايض  : سورة )يس( منوذجاً
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]٢٨

الظّاِهُر أنَّ املُراَد ِبَهذا الُجْنِد ُجْنُد املاَلئَِكِة؛أْي ما 

امِء وما كُّنا ُمْنِزلنَِي[  أنْزَلْنا إِلْهالكِِهْم َمالئَِكةاً ]ِمَن السَّ

وما َصحَّ يف ِحْكَمِتنا أْن نُْنزَِل الُجْنَد إِلْهالكِِهْم لاِم 

ٍء َسبَباًا؛ َحيُْث أْهلَْكنا بَْعَض َمن  رْنا لُِكلِّ يَشْ أنّا قَدَّ

يَْحِة،  ِبالصَّ وبَْعَضهم  ِبالحاِصِب،  األَُمِم  ِمَن  أْهلَْكنا 

وَجَعلْنا  ِباإلْغراِق،  وبَْعَضهم  ِبالَخْسِف،  وبَْعَضهم 

ِمن  لََك  ااِلنِْتصاِر  يف  ِمنَخصائِِصَك  الُجْنِد  إنْزاَل 

ِبِهْم  َملٍَك صاَح  ِبَصيَْحِة  َهؤاُلِء  أْمَر  وكََفيْنا  قَْوِمَك، 

فََهلَُكوا)82(.

َنا[:)ما(: نافية،وهكذا:وما 
ۡ
نَزل

َ
 أ

ٓ
“قوله تعاىل:]َوَما

كنا. ويجوز أن تكون)ما( الثانية زائدة، أي وقد كنا 

وقيل هي اسم معطوف عىل جند”)83(، أي:]َوَما 

َعىل]ُجنٖد[واملُراُد  َمْعطُوفٌَة  َمْوُصولٌَة  ُمْنِزلنَِي[  كُّنا 

امِء وما  ا ِمَن السَّ ما أنْزَلْنا َعىل قَْوِمِه ِمن بَْعِدِه ُجْنداً

ِمن  قَبْلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  َعىل  ُمْنِزلِيِه  كُّنا  الَِّذي  أنْزَلْنا 

ِحجارٍَة وِريٍح وَغرْيِ َذلَِك)84(،أي:َوَما كُنَّا نَْفَعُل َهَذا، 
بَِل اأْلَْمُر يِف إِْهاَلكِِهْم كَاَن أَيرَْسَ ِمامَّ يَظُنُّوَن.)85(

زائدة  أم  موصولة  أم  نافية  نوع)ما(  أكان  وسواء 

للتوكيد- ألنها مبعنى قد- ال يخرج الزمن عن كونه 

ليس  هنا  الزمن  أن  يلحظ  الباحث  ماضياًا،لكّن 

ا - بل هو  ا -كام أشار السيوطّي  آنفاً ماضياًا منقطعاً

ماٍض متصل بالحال حال الحدث نفسه، وال تأثري 

املايض]كُّنا[إن  صيغة  زمن  تغيري  يف  لألداة)ما( 

والزمن  الحدث  نفي  فهي ملجرد  نافية،  جعلناها 

ماٍض.

 
ْ
وا

ُ
ان

َ
 ك

َّ
ُسوٍل ِإل ن رَّ ِتيِهم ّمِ

ۡ
2( قال الله تعاىل:]َما َيأ

ِبِهۦ َيۡسَتۡهِزُءوَن ٣٠[

ا إىل  ِمرُي يَُجوُز أْن يَُكوَن عائِداً ِتيِهم[ الضَّ
ۡ
“قَْولُُه:]َما َيأ

الرُُّسِل  ِمَن  رَُسوٍل  ِمن  يَأْتِيِهْم  ما  أْي  َحِبيٍب،  قَْوِم 

قَْولِنا:  َعىل  َيۡسَتۡهِزُءوَن[  ِبِهۦ   
ْ
وا

ُ
ان

َ
ك  

َّ
]ِإل الثَّالثَِة 

الُكّفاِر  إىل  ا  عائِداً يَُكوَن  أْن  ويَُجوُز  َعلَيِْهْم،  لَحرْسَُة 

منقطع  ماٍض  إّما  فالزمن  وعليه  يَن”.)86(،  املرُِصِّ

إذا حسبنا أّن الضمري يعود عىل قوم حبيب، وإّما 

ماٍض متصل بالحال :إذ ا  حسبنا أن الضمري عائد 

عىل الكفار املرّصين ومنهم أهل مكة والله أعلم.

ۡن  ّمِ َءاَيٖة  ۡن  ّمِ ِتيِهم 
ۡ
أ

َ
ت تعاىل:]َوَما  الله  قال   )3

 َعۡنَها ُمۡعِرِضيَن ٤6[
ْ
وا

ُ
ان

َ
 ك

َّ
ِهۡم ِإل ِت َرّبِ َءاَيٰ

أتوا  فإذا  كذبوهم  الرسل  جاءتهم  إذا  “يعني 

)87(.و]َما[  إليها”  التفتوا  وما  عنها  أعرضوا  باآليات 

ااِلْسِتْمراِر  َعىل  اللَِة  لِلدَّ املُضاِرِع  وِصيَغُة  ناِفيٌَة، 

ِدي)88(. التََّجدُّ

الكافرين  بإعراض  مستمر  فاملايض  ذلك  وعىل 

صيغة  من  مستفاد  واالستمرار  الله،  آيات  عن 

ِتيِهم[كام يذهب أبو السعود.
ۡ
أ

َ
املضارع ]ت

نُتۡم 
ُ

ك ِتي 
َّ
ٱل ُم  َجَهنَّ ِذِهۦ 

ٰ
تعاىل:]َه الله  قال   )4

وَعُدوَن 6٣[
ُ
ت

يف  بها  توعدون  كنتم  التي  جهنم  هذه  “يقول: 

فكنتم  رسله،  وتكذيبكم  بالله،  كفركم  عىل  الدنيا 

أبواب  من  باب  أول  جهنم  إن  وقيل  تكذبون.  بها 

النار” )89(.

نعم زمن املشهد ككل يف يوم القيامة، لكّن زمن 

الوعيد كان يف الدنيا، لذا فالزمن ماٍض دنيوّي، 

ۡوَها 
َ
ومثله – املايض الدنيوّي- قوله تعاىل: ]ٱۡصل

ُفُروَن 6٤[
ۡ

ك
َ
نُتۡم ت

ُ
َيۡوَم ِبَما ك

ۡ
ٱل

نُتۡم 
ُ

ك ِبَما  َيۡوَم 
ۡ
ٱل ۡوَها 

َ
تعاىل:]ٱۡصل الله  قال   )5

ُفُروَن 6٤[
ۡ

ك
َ
ت

كنتم  مبا  “يقول:  تَْكُفُروَن[  كُْنتُْم  تعاىل:]مِبا  قوله 

تجحدونها يف الدنيا، وتكذبون بها” )90(.

وقيل: ﴿اْصلَْوها اليَْوَم مِبا كُْنتُْم تَْكُفُروَن﴾: ِبُكْفرِكُُم 

نْيا)91(. املُْستَِمرِّ يف الدُّ
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نْيا- يكون الزمن  وعىل هذا القول- املُْستَِمرِّ يف الدُّ

ماضيا دنيويًّا مستمراًا باستمرار الكفر.

 
ٓ
ُمَنا ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
ِهِهۡم َوت َوٰ

ۡ
ف

َ
ٰىٓ أ

َ
ِتُم َعل

ۡ
خ

َ
َيۡوَم ن

ۡ
6( قال الله:]ٱل

ِسُبوَن 65[
ۡ

 َيك
ْ
وا

ُ
ان

َ
ُهم ِبَما ك

ُ
ۡرُجل

َ
َهُد أ

ۡ
ش

َ
ۡيِديِهۡم َوت

َ
أ

اآلثام”)92(،  من  الدنيا  يكسبون[”يف  كانوا  ]مبا   
“أي: بالذي كانوا أو بكونهم كاسبني”)93(

واملايض هنا ماض دنيوّي.

***

ثم كان من حصاد هذا البحث النتائج اآلتية:

من  يس  سورة  يف  املايض  الزمن  أمناط  جاءت 

خالل ثالثة أساليب:

املايض:)األول:  الفعل  صيغة  األول:أمناط 

صيغة  مع  والثاين:)إذ(  املايض  الفعل  صيغة 

الفعل  والثالث:)إذا( مع صيغة   الفعل املايض 

املايض  والرابع:)إن ( مع صيغة  الفعل املايض 

املايض  الفعل  صيغة   مع  والخامس:)لقد( 

والسادس:)ما النافية( مع صيغة  الفعل املايض(

الثاين: أمناط صيغة الفعل املضارع:)األول:)مل( 

مع صيغة الفعل املضارع والثاين) ما النافية( مع 

صيغة الفعل املضارع.

الثالث:زمن جملة )كان( مع الجملة االسميّة.

القدماء عن املايض باملايض املنقطع  2( عرّب   

خالل  ومن  لكن   ، بالحال  املتصل  املايض  و 

الدراسة ميكن تسمية زمن امليّض يف سورة يس 

مبا هو آٍت: 

األول:املايض املتصل بالحال:

َب 
ٰ

ۡصَح
َ
أ  

اً
ل

َ
ث ُهم مَّ

َ
ل الله تعاىل:]َوٱۡضِرۡب  1( قال 

وَن ١٣[
ُ
ۡرَسل

ُ ۡ
َءَها ٱل

ٓ
 َجا

ۡ
ۡرَيِة ِإذ

َ
ق

ۡ
ٱل

فــ)إذ( مضافة هنا إىل جملة فعلية فعلها مايض 

لفظاًا ومعناًى، إذ املعنى: “يقول تعاىل ذكره لنبيه 

مثال  قومك  ملرشيك  محمد  يا  :ومثّل   ^ محمد 

أصحاب القرية، ذُكِر أنها أنطالية”)94(. 

َوۡعُد ِإن 
ۡ
ا ٱل

َ
ذ

ٰ
وَن َمَتٰى َه

ُ
2( قال الله تعاىل:]َوَيُقول

ِدِقيَن ٤٨[ نُتۡم َصٰ
ُ

ك

و معنى اآلية” إنكار كأنهم قالوا :إن كنتم صادقني 

)95(.وقيل:  يكون”  متى  فقولوا  الحرش  وقوع  يف 

ِفيام تَِعُدونَنا ِبِه ِمن ِقياِم الّساَعِة، ُمخاِطِبنَي لِرَُسوِل 

ا كانُوا يَتْلُوَن َعلَيِْهْم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص واملُْؤِمِننَي لاِم أنَّهم أيْضاً

آياِت الَوِعيِد ِبِقياِمها)96(. فقولهم إن كنتم صادقني 

املتصل  املايض  بل  املستقبل  به  مراداًا  ليس 

بالحال.

ُهۡم 
ُ

ؤ
ٓ
نِذَر َءاَبا

ُ
 أ

ٓ
ا ۡوٗما مَّ

َ
3( قال الله تعاىل:]ِلُتنِذَر ق

وَن 6[
ُ
ِفل

َٰ
ُهۡم غ

َ
ف

أُنِذر  ما  مثل  قوما  لتنذر  التفسري  يف  “جاء 

آباؤهم،  يُنَذر  مل  قوما  لتنذر  آباؤهم،وجاء 

ا، وهذا- والله أعلم- االختيار؛ألن  فيكون)ما( جحداً

ينذر  مل  معنى  عىل  وَن[دليل 
ُ
ِفل

َٰ
غ ُهۡم 

َ
قوله]ف

غافلون  فهم  آباؤهم  أنذر  قد  كان  وإذا  آباؤهم 

التفسري.ودليل  يف  جاء  قد  ولكنه  بُْعٌد،  ففيه 

ُتٖب
ُ

ك ن  ّمِ ُهم 
ٰ
ۡيَن

َ
َءات  

ٓ
تعاىل]َوَما قوله   النفي 

ِذيٖر  نَّ ِمن  َك 
َ
ۡبل

َ
ق ۡيِهۡم 

َ
ِإل  

ٓ
َنا

ۡ
ۡرَسل

َ
أ  

ٓ
َوَما  

ۖ
َيۡدُرُسوَنَها

٤٤[)سبأ( ولو كان آباؤهم منذرين لكانوا منذرين 
دارسني لكتب.والله أعلم”)97(.

ۡم 
َ
أ ۡرَتُهۡم 

َ
نذ

َ
َءأ ۡيِهۡم 

َ
َعل ٌء 

ٓ
تعاىل:]َوَسَوا الله  قال   )5

 ُيۡؤِمُنوَن ١٠[
َ

نِذۡرُهۡم ل
ُ
ۡم ت

َ
ل

هؤالء  عىل  محمد  يا  وسواء  ذكره:  تعاىل  “يقول 

منك  كان  األمرين  أيُّ  القوُل،  عليهم  حق  الذين 

يؤمنون؛ألن  ال  فهم  اإلنذار،  ترك  أو  اإلنذار  إليهم؛ 

الله حكم عليهم بذلك” )98(.

ا من أمناط التعبري القرآيّن عن الزمن املايض  : سورة )يس( منوذجاً
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ِمۢن  ۡوِمِهۦ 
َ
ق ٰى 

َ
َعل َنا 

ۡ
نَزل

َ
أ  

ٓ
تعاىل:]َوَما الله  قال   )6

ُمنِزِليَن  ا  نَّ
ُ

ك َوَما  ِء 
ٓ
َما ٱلسَّ َن  ّمِ ُجنٖد  ِمن  َبۡعِدِهۦ 

]٢٨

زائدة  أم  موصولة  أم  نافية  نوع)ما(  أكان  سواء 

للتوكيد- ألنها مبعنى قد- ال يخرج الزمن عن كونه 

ليس  هنا  الزمن  أن  يلحظ  الباحث  ماضياًا،لكّن 

بقوله:”كان  السيوطّي   أشار  ا-كام  منقطعاً ماضياًا 

الخرب،  وينصب  االسم  يرفع  مترصف  ناقص  فعل 

 
ْ
ٓوا

ُ
ان

َ
ومعناه يف األصل:امليّض واالنقطاع، نحو:]ك

ٗدا٩[)التوبة( 
َٰ
ۡول

َ
 َوأ

ٗ
ل ۡمَوٰ

َ
َر أ

َ
ث

ۡ
ك

َ
 َوأ

ٗ
ة وَّ

ُ
ۡم ق

ُ
دَّ ِمنك

َ
ش

َ
أ

الحدث  حال  بالحال  متصل  ماٍض  هو  “)99(-بل 

زمن صيغة  تغيري  )ما( يف  لألداة  تأثري  وال  نفسه، 

املايض]كُّنا[إن جعلناها نافية، فهي ملجرد نفي 

الحدث والزمن ماٍض.

=========================

الثاين: املايض املستمر: 

ا  ِممَّ  
ْ
نِفُقوا

َ
أ ُهۡم 

َ
ل ِقيَل  ا 

َ
تعاىل:]َوِإذ الله  قال 

]٤٧ ... ُ َّ
ُم ٱلل

ُ
ك

َ
َرَزق

فسياق اآلية الكرميةيوحي بأن الزمن ماٍض مستمر  

قد  للسيوطي:”  وفاقاًا  الحدث،  بانتهاء  ينته  ومل 

املاضية  األحوال  يف  لالستمرار  تستعمل)إذا( 

الفعل  يستعمل  واملستقبلة،كام  والحارضة 

]َوإَِذا  سبحانه:  الله  قول  لذلك،ومنه  املضارع 

كَُساىَلٰ..142[)النساء(   قَاُمواْ  لَٰوِة  ٱلصَّ إِىَل  قَاُمٓواْ 

املايض  كون  ويعّضد  ا)100(،  أبداً شأنهم  فهذا 

الله  قول  تفسري  يف  السعود  أبو  قول  مستمراًا 

ۡم َوَما 
ُ

ۡيِديك
َ
َما َبۡيَن أ

ْ
ُقوا ُهُم ٱتَّ

َ
ا ِقيَل ل

َ
تعاىل: ]َوِإذ

ۡم ٤5[ أي: اتقوا  العذاب أعرضوا حسبام 
ُ

َفك
ۡ
ل

َ
خ

اعتادوه.)101(

ِرِهۡم 
َ
ث

ۡ
ك

َ
ٰىٓ أ

َ
ۡوُل َعل

َ
ق

ۡ
ۡد َحقَّ ٱل

َ
ق

َ
2(قال الله تعاىل:]ل

 ُيۡؤِمُنوَن ٧[
َ

ُهۡم ل
َ
ف

َق َعلَيِْهُم البَتََّة  َجواُب قََسٍم أْي:واللَِّه لََقْد ثَبََت وتََحقَّ

ِقبَلِِهْم  ِمن  يَُكوَن  أْن  َغرْيِ  ِمن  الَجرْبِ-  ِبطِْريِق  ال  لَِكْن 

َعىل  ااِلْخِتياِريِّ  إرْصارِِهُم  ِبَسبَِب  بَْل  يَْقتَِضيِه-  ما 

واإلنْذاِر،  التَّْذكِريِ  ِمَن  تَأثُّرِِهْم  واإلنْكاِر،وَعَدِم  الُكْفِر 

اتِّباِع  يف  ومَتاِديِهْم  والطُّْغياِن،  الُعتُوِّ  يف  وُغلُوِِّهْم 

وال  صارٌِف،  يَلِْويِهْم  ال  ِبَحيُْث  يْطاِن  الشَّ ُخطُواِت 

يُثِْنيِهْم عاِطٌف)102(.وهو ماٍض مستمر.

ِئن 
َ
أ ۡم 

ُ
َعك مَّ م 

ُ
ِئُرك

َٰٓ
ط  

ْ
وا

ُ
ال

َ
تعاىل:]ق الله  قال   )3

وَن ١٩[
ُ
ۡسِرف ۡوٞم مُّ

َ
نُتۡم ق

َ
ۚم َبۡل أ

ُ
ۡرت ِ

ّ
ك

ُ
ذ

قال الفراء: “من كرس قال]أَئِن[ جعله جزاءاً أدخل 

عليه ألف استفهام”)103(، وهذا يعني أن )إِْن( عىل 

ذكرناكم  إن  أي:  مقّدر،”  والجواب  رشطية  حالها 

الله تطريتم بنا؟!” )104(.

فهل الزمن يف اآلية الكرمية السابقة مستقبل ؟أال 

الكفار  هؤالء  من  واستنكار  تعّجب  اآلية  أن  يعني 

بالكم  القرية:ما  ألصحاب  قالوا  املرسلني  وكأن 

أيها الكفار  هل ملا ذكّرناكم بالله وعبادته تطريتم 

مرسفون  بأنهم  املشهد  هذا  اآلية  تختم  ثم  ؟  بنا 

وَن ١٩[فهل 
ُ
ۡسِرف مُّ ۡوٞم 

َ
ق نُتۡم 

َ
أ أنفسهم]َبۡل  عىل 

هو  أم  مستقبل  املشهد  لهذا  املصاحب  الزمن 

ماٍض؟والذي يؤيد توجه الباحث إىل جل  الزمن 

يف اآلية الكرمية إىل امليّض قوله سبحانه وتعاىل: 

الفعل  ...١٨[بصيغة   
ۖ

ۡم
ُ

ِبك ا 
َ
ۡرن يَّ

َ
ط

َ
ت ا  ِإنَّ  

ْ
ٓوا

ُ
ال

َ
]ق

املايض. فالزمن ماٍض مستمر يف زمان ويف كل 

مكان، فإّن أهل الحّق عندما يذكّرون أهل الباطل 

بقضة حّق يعرضون عنهم ويتطريون بهم.

ۡم 
َ
ل

َ
ف

َ
أ

ّٗ
ۡم ِجِبل

ُ
َضلَّ ِمنك

َ
ۡد أ

َ
ق

َ
4( قال الله تعاىل:﴿َول

الشيطان  صّد  6٢[﴾:”ولقد  وَن 
ُ
ۡعِقل

َ
ت  

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت

باأللوهية  وإفرادي  طاعتي  عن  كثريا  خلقا  منكم 

حتى عبدوه واتخذوا من دوين آلهة يعبدونها”)105(،
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الحدث  استمرار  عىل  يدل  الكرمية  اآلية  سياق 

فالزمن  ذلك  السابقة،عىل  األمم  كل  يف  وتكراره 

يف اآلية الكرمية ماض مستمر.

َءاَدَم  َبِنٓي  َيٰ ۡم 
ُ

ۡيك
َ
ِإل ۡعَهۡد 

َ
أ ۡم 

َ
ل

َ
تعاىل:]أ الله  5(قال 

 ....6٠[إذ املعنى:  “ أَلَْم 
ۖ

َن
َٰ
ۡيط  ٱلشَّ

ْ
ۡعُبُدوا

َ
 ت

َّ
ن ل

َ
أ

آُمرْكُْم يَا بَِني آَدَم”)106(.

ۡن  ّمِ َءاَيٖة  ۡن  ّمِ ِتيِهم 
ۡ
أ

َ
ت تعاىل:]َوَما  الله  قال   )6

 َعۡنَها ُمۡعِرِضيَن ٤6[
ْ
وا

ُ
ان

َ
 ك

َّ
ِهۡم ِإل ِت َرّبِ َءاَيٰ

كونه  أما  مستمر،  ماض  الكرمية  اآلية  يف  الزمن   

من  سمة  الله  آيات  عن  اإلعراض  فألن  ماضياًا؛ 

يكفر به سبحانه ، وأما كونه مستمراًا  فمستفاد من 

أيب  قول  ذلك  ويعّضد  ِتيِهم[ 
ۡ
أ

َ
]ت املضارع  صيغة 

اللَِة َعىل  السعود:]َما[ ناِفيٌَة، وِصيَغُة املُضاِرِع لِلدَّ

ِدي )107(. ااِلْسِتْمراِر التََّجدُّ

****

الثالث: املايض الدنيوّي:

نُتۡم 
ُ

ك ِتي 
َّ
ٱل ُم  َجَهنَّ ِذِهۦ 

ٰ
تعاىل:]َه الله  قال   )*

ُفُروَن 
ۡ

ك
َ
نُتۡم ت

ُ
َيۡوَم ِبَما ك

ۡ
ۡوَها ٱل

َ
وَعُدوَن 6٣ٱۡصل

ُ
ت

ۡيِديِهۡم 
َ
أ  

ٓ
ُمَنا ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
َوت ِهِهۡم  َوٰ

ۡ
ف

َ
أ ٰىٓ 

َ
َعل ِتُم 

ۡ
خ

َ
ن َيۡوَم 

ۡ
6٤ٱل

ِسُبوَن 65[
ۡ

 َيك
ْ
وا

ُ
ان

َ
ُهم ِبَما ك

ُ
ۡرُجل

َ
َهُد أ

ۡ
ش

َ
َوت

يف  بها  توعدون  كنتم  التي  جهنم  هذه  “يقول: 

فكنتم  رسله،  وتكذيبكم  بالله،  كفركم  عىل  الدنيا 

أبواب  من  باب  أول  جهنم  إن  وقيل  تكذبون.  بها 

النار” )108(.

املشهد من مشاهد يوم القيامة، لكّن زمن الوعيد 

والكفر والكسب كان يف الدنيا، لذا فالزمن ماٍض 

دنيوّي.والله تعاىل أعىل وأعلم

***

1- ابن األنباري:أبو الربكات.البيان يف غريب القرآن.تحقيق 

دكتور طه عبد الحميد طه.د.م: الهيئة املرصية العامة 

للكتاب، 1400هـ - 1980م.

مسعود)ت516هـ(. بن  الحسني  محمد  البغوي:أبو   -2

عبد  التنزيل(.تحقيق:محمد  )معامل  البغوي  تفسري 

مسلم  وسليامن  ضمرييّة  جمعة  وعثامن  النمر  الله 

الحرش.الرياض: دار طيبة،1412هـ.

القرآن  تفسري  يف  الدرر  القاهر.ُدَرُج  عبد  الجرجاين:   -3

الفرحان ود. محمد  العظيم.تحقيق: د.طلعت صالح 

2009م-  الفكر،  دار  ط)1(،عاّمن.  شكور.  أديب 

1430هـ.

مسعدة. بن  سعيد  الحسن  أبو  األوسط:  األخفش   -4

قراعة.ط)1(. محمود  د.هدى  )ت215هـ(.تحقيق. 

القاهرة :مكتبة الخانجي،1411هـ- 1990م.

ضياء  العالمة  ابن  الدين  فخر  الرازي  الرازي:محمد   -5

604هـ(. الري)544-  بخطيب  املشتهر  عمر  الدين 

الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح  تفسري الفخر 

والنرش  للطباعة  الفكر  د.م:دار  الغيب.ط)1( 

والتوزيع،1401 هـ- 1981م.

القرآن  معاين  ِي.  الرسَّ بن  إبراهيم  إسحق  الزجاج:أبو   -6

الجيل عبده شلبي. ط)1(  وإعرابه.تحقيق دكتور عبد 

.بريوت: عامل الكتب، 1408هـ- 1988م.

عمر. بن  محمود  القاسم  أبو  الله  جار  الزمخرشّي:    -7

التأويل.  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

تحقيق:عادل أحمد عبد الجواد وعيل محمد معّوض، 

حجازي.ط)1(.  أحمد  الرحمن  عبد  فتحي  وأ.د/ 

الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ- 1998م.

يف  املصون  يوسف.الدر  بن  الحلبي:أحمد  8-السمني 

محمد  أحمد  الدكتور/  املكنون.تحقيق  الكتاب  علوم 

الخراط.دمشق:دار القلم،د.ت.

قنرب.الكتاب  بن  عامن  بن  عمرو  برش  سيبويه:أبو    -9

محمد  السالم  عبد  ورشح  سيبويه.تحقيق  كتاب 

الخانجي،1408هـ-  هارون.ط)3(.القاهرة:مكتبة 

1988م.

عبد  الفضل  الدين:أبو  جالل  السيوطي:الحافظ    -10

 املصادر و املراجع

ا من أمناط التعبري القرآيّن عن الزمن املايض  : سورة )يس( منوذجاً
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الشافعّي.  املرصي  الخضريي  بكر  أيب  بن  الرحمن 

الفضل  أبو  محمد  القرآن.تحقيق:  علوم  يف  اإلتقان 

اإلسالمية  الشؤون  وزارة  إصدارات  إبراهيم.السعودية، 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد.د.ت.

310هـ(  )224هـ-  جرير  بن  محمد  جعفر  الطربّي:أبو   -11

القرآن.  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطربي  تفسري 

املحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق:الدكتور/ 

والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  الرتيك.ط)1(.القاهرة: 

واإلعالن ، 1422هـ - 2001م.

غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو  القايض  عطية:  ابن   -12

الكتاب  تفسري  الوجيز يف  األندليّس.املحرر  بن عطية 

العزيز.تحقيق عبد السالم عبد الشايف محمد.ط)1(. 

بريوت:دار الكتب العلمية،1322هـ -2001م.

يف  الحسني.التبيان  بن  الله  عبد  البقاء  العكربي:أبو   -13

دم:  البجاوي.  محمد  عيل  القرآن.تحقيق:  إعراب 

عيىس البايب الحلبي ورشكاه، د.ت.

207هـ(.معاين  )ت  زياد  بن  يحيى  زكريا  14-الفراء:أبو 

القرآن.ط)3( بريوت:عامل الكتب، 1403هـ- 1983م.

يزيد.كتاب  بن  محمد  العباس  املربد:أبو   -15

الخالق  عبد  محمد  املقتضب،تحقيق 

اإلسالمية،  للشؤون  األعىل  عضيمة،القاهرة،املجلس 

1415هـ- 1994م.

الوسيط.ط)4(. العربية.املعجم  اللغة  مجمع   -16

مرص:مكتبة الرشوق الدولية،1425هــ- 2004م.

حروف  يف  الداين  الجنى  قاسم.  بن  17-املرادي:الحسن 

األستاذ  قباوة،  الدين  فخر  املعاين.تحقيق:الدكتور 

الكتب  ط)1(.بريوت:دار  فاضل.  نديم  محمد 

العلمية،1413هـ - 1992م.

القرآن.  إعراب  مشكل  طالب.  أيب  بن  18-القييّس:ميك 

املأمون  السواس.دمشق:دار  محمد  ياسني  تحقيق: 

للرتاث،د.ت.

يف  األزهية  النحوي.كتاب  محمد  بن  :عيل  19-الهروي 

امللوحي.دمشق:  املعني  عبد  الحروف.تحقيق:  علم 

مطبوعات مجمع اللغة العربية، 1413هـ- 1993م.

املعجم الوسيط)أمنط(.  1

املرادي الجنى الداين.ص 3.  2

للمنذرّي  والرتهيب  الرتغيب  الحديث موجود يف   3

األلباين  )2887(.قال  الرتمذي  319/2،سنن 

الرتغيب)885(  ضعيف  يف  موضوع  حديث 

وضعيف الجامع)1935(.

4   الرازي.مفاتيح الغيب. 113/26.

القرآن  معاين  408/19،الفراء:  الطربي  تفسري   5

373/2،الرازي.مفاتيح الغيب. 49/26.

القرآن  معاين  412/19،الفراء:  الطربي  تفسري   6

.373/2

229،املربد.املقتضب   /4 سيبويه.الكتاب   7

117/3،املرادي.الجنى الداين ص185- 186.

السيوطي. اإلتقان 146/2.  8

الدرر.  القاهر.درج  عبد   ،413/19 الطربي   9

497/2،الزمخرشي.الكشاف 169/5.

313/7،تفسري  املحيط  414،البحر   /19 الطربي.   10

الهــــــــــــوامش
القرطبي 423/17،اآللويس.روح املعاين 221/22.

11  الرازي.مفاتيح الغيب. 51/26.

12  سيبويه.الكتاب 4/ 229.

السيوطي. اإلتقان 145/2.  13

السيوطي. اإلتقان 146/2.  14

-السمني الحلبي.الدر املصون  9/ 590-591،البحر   15

املحيط  8/ 17- 18،تفسري أيب السعود  8/ 47- 
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الحمد لله رّب العاملني، وصىّل الله وسلّم عىل 

آله  وعىل  محمد  نبيّنا  للعاملني،  رحمة  املبعوث 

وصحبه أجمعني.

مام نعلمه يقينااً أن املعجم يف كل أّمة مرآة حياتها، 

بطون  التي حوتها  اللغوية  فالرثوة  وديوان كالمها، 

التي  اللغة هي  أعّز ما متلكه األمم؛ ألن  املعاجم 

الحقيقة  هو  والفكر  وفكرها،  األمم  حياة  عن  تعرّب 

اإلنسانية لألمم.

وتجّددااً  استمرارااً  تتوقّف  ال  الحياة  كانت  وملا 

وتنّوعااً، وملا كان الفكر ال يتوقّف عن متابعة حركة 

اللّغة  كانت  يحّد،  ال  ومبا  أبعادها،  بكل  الحياة 

املعرّبة عن ذلك ال تكاد تحّد،أو ال ينبغي أن تحّد 

سعة وتجّددااً؛ لتالحق كل جديد يف الحياة.

وبالطبع فإن اللغات تتفاوت يف مدى استجابتها 

وقدرتها عىل مالحقة الحياة والفكر بالتعبري عنها، 

لحرص  استجابة؛  الرسعة  من  كانت  والعربيّة 

األمئة اللغويني عىل تدوين ثروة العربية،واضعني 

املعايري ملا ينبغي أن يعتّد به من الكالم فيدّون، 

وملا ال ينبغي فيهمل، وكان من املتوقع إزاء سعة 

فإّن  تدّون،كذلك  فال  نواّد  عنهم  تنّد  أن  العربية 

غريتهم عىل العربية جعلتهم يتشّددون يف معايري 

ما يقبل ويدّون، وما ال يقبل وال يدّون، فأغفلوا من 

مل  معايريهم  ألن  كبريااً؛  قدرااً  اللغوية  الرثوة  تلك 

تجزه.

لفت  الزمن  من  مدة  املعاجم  تفيأت ظالل  وقد 

الدراسات  كرثة  رشوحاتها  مدارسة  أثناء  نظري 

النقدية عىل الصحاح، فعزمت عىل الوقوف عىل 

تأليفها  وأسباب  منهجيتها  وبيان  املؤلفات  تلك 

قيد الأوابد فيما اأّلف حول تاج اللغة 
و�سحاح العربية للجوهري

د. تهاين محمد الصفدي
األستاذ املشارك ، جامعة األمري سلطان األهليــة  ، كليـــة الــبنـــــات- الــريـــــــاض

امللخص:
املعجم يف كل أّمة مرآة حياتها، وديوان كالمها، فالرثوة اللغوية التي حوتها بطون املعاجم أعّز ما متلكه 

األمم، وقدعني هذه البحث بالدراسات النقدية التي ألفت حول معجم الصحاح، وذكر نتائجها إذ مل 

يكن االستدراك عىل املعاجم يف اللغة ظاهرة اعتباطية، إمنا حكمتها عدة ضوابط كشفت عنها هذه 

الدراسة؛ذلك ألناللّغة املعرّبة عن ذلك ال تكاد تحّد، أو ال ينبغي أن تحّد سعة وتجّددااً؛ لتالحق كل 

جديد يف الحياة.

قيد األوابد فيام ألّف حول تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري
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.فجاء البحث عىل النحو اآليت:

عىل 	  النقدية  الدراسات  مؤلفات  تتبع 

وإفادة  التاريخي  تسلسلها  مراعية  الصحاح، 

السابق، وتصويب بعضها بعضااً  الالحق من 

والرّد عليها.

تفصيل الحديث عن املستدركات وطريقتها.	 

منهج البحث :

اتضحت حاجتي إىل منهجني من تلك املناهج، 

هذان املنهجان هام:

كتب  دراسة  يف  به  استعنت  الوصفي:  املنهج   

مالمحها،  وتلّمس  الصحاح،  عىل  االستدراك 

بتقديم صورة واضحة عنها.

التاريخي  التطور  بتتبّع  كان  التاريخي:  املنهج 

لكتب االستدراك عىل الصحاح، و رصد التغريات 

التي مر بها االستدراك يف رحلته التاريخية، وكان 

يف  دونت  التي  املكتوبة  اللغة  عىل  هنا  الرتكيز 

املعاجم.

الوصفّي   ( املنهجني  بني  املزج  هنا  ويظهر 

والتاريخّي ( يف الدراسة، بوصف الظاهرة يف كّل 

عرص، ثّم دراسة التطور التاريخّي لها والفروق بينها 

والله املوفق والهادي إىل سواء السبيل.

األول   : ومبحثني  :متهيد،  يف  البحث  وجاء 

التعريف مبعجم الصحاح .

حول  ألفت  التي  النقدية  الدراسات   : الثاين 

الصحاح.

التمهيد:

العريب  املعجم  تأليف  يف  الكبري  التغيري  حدَث 

عليها  بُني  التي  الثالثة  األسس  كل  تُركت  حينام 

هذا  وكان  تبعته،  واملعاجاملتي  العني  معجم 

التغيري يف طريقٍة جديدٍة يف املعجم وهي ترتيب 

املعجمرتتيبااً ألفبائيااً عىل الحرف األخري بابااً واألول 

فصالاً، ففي هذه املدرسة تُرك الرتتيب الصويت 

العني،  ملعجم  األول  األساس  وهو  للحروف 

وتقسيم الكلامت عىل األبنيةوهو األساس الثاين، 

وهو  املستعملة  األوجه  عىل  الكلامت  وتقليب 

األساس الثالث.

هذه  يف  أصاباملعجم  الذي  التغيري  وذلك 

تصنيف  يف  قفزةاً  لكونه  كبرٌي،  تغيرٌي  املدرسة 

املطالعني،  عىل  إلىالتيسري  اتّجهت  املعجم 

مواطن  من  املعجم  خلّص  سهالاً  طريقااً  بسلوكها 

الصعوبة التياتّسم بها.

لكون  التَْقِفيَة،  مبدرسة  املدرسة  هذه  وُعرفت 

وهي  الكلمة  قافية  عىل  اعتمد  ألفاظه  ترتيب 

آخرها، وأوّضح أسسهاعىل النحو التايل:

بعدد  أبواٍب  إىل  األول:تقسيامملعجم  األساس 

الحروف، بُنيْت بالنظر إىل الحرف األخري للكلمة.

بعدد  فصوٍل  إىل  كلباٍب  الثاين:تقسيم  األساس 

الفصول  ورُتّبت  بحرف،  يبدأ  كل فصٍل  الحروف، 

عىل الحرف األولللكلمة.

وأّول من اتبع هذا النظام يف معجم جامع أبو نرص 

)تاج  معجمه  يف  الجوهري  حامد  بن  إسامعيل 

اللغة وصحاح العربية( الشهريبـالصحاح، واليعني 

الحرف  بحسب  الرتتيب  إىل  يُسبق  مل  أنّه  ذلك 

الحرف  بحسب  كتابان  قبله  رُتِّب  فقد  األخري، 

بن  اليامن  برش  أليب  التقفية  كتاب  هام:  األخري، 

أيب اليامن البندنيجي )ت: 284ه(، وكتاب ديوان 

الفارايب  إبراهيم  بن  إسحاق  إبراهيم  أليب  األدب 

خال الجوهري )ت: 350ه(.
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املبحث الأول: التعريف 
باجلوهري ومبعجمه ال�صحاح :

إلسامعيل بن حاّمد الفارايب الجوهري)1( )املتوىف 

سنة 396ه أو400ه( عىل خالف.

“كان من أعاجيب الزمان ذكاءاً وفطنةاً وعلاماً، أصله 

اللغة  يف  إمام  وهو  فاراب،  من  الرتك  بالد  من 

وال  الجودة،  يف  املثل  به  يرضب  وخطّه  واألدب, 

مقلة،  بن  عبدالله  أيب  خط  وبني  بينه  يفرّق  يكاد 

الكالم يف األصول،كان  وهو مع ذلك من فرسان 

يؤثر السفر عىل الحرض ويطوف اآلفاق، واستوطن 
الغربة عىل ساق.....”)2(

بأفذاذ  يومئذ  الزاخر  العراق  إىل  الجوهري  رحل 

العلامء يف كل فّن - فقرأ علم العربية عىل شيخي 

زمانه ونور عني أوانه)قصدهام الناس من األقطار، 

عيل  أبو  هام:  العربية(  يف  منزلتهام  وعلت 

الفاريس )ت: 377ه()3(، وأبو سعيد السريايف ) 
ت: 368ه()4(

الذي  الفارايب)5(  يعقوب  أيب  خاله  عن  أخذ  كام 

األسامء  نظام  عىل  معجم  تأليف  إىل  سبقه 

به  انتفع  وقد  األدب(  )ديوان  ساّمه:  واألفعال، 

الجوهري أكرب انتفاع.

الحجاز  إىل  فسافر  العلم  من  يستزيد  أن  أحّب 

وشافه باللغة العرب العاربة يف ديارهم –كام ذكر 

ذلك يف مقدمة الصحاح – وطّوف بالد ربيعة و 

مرض، وأجهد نفسه يف الطلب، وملا قىض وطره 

من الطّواف عاد راجعااً إىل خراسان فأنزله أبو عيل 

الكتّاب، وأفراد  أعيان  الحسني بن عيل، وهو من 

الفضالء عنده، وأخذ عنه، وسمع منه، ثم رسّحه 

نيسابور,  يف  كتابه  الجوهري  فألّف  نيسابور  إىل 

وصّنفه باسم أيب منصور عبد الرحيم البيشيك)6(.

ومل يزل مقياماً بها عىل التدريس والتأليف وتعليم 

الخّط، وكتابةاملصاحف والدفاتر)7(.

وفاتـه:

من  مرتديااً  ومات  عمره  آخر  يف  اختلط  إنه  قيل: 

السطح بنيسابور.

وسببه: أنه ملا صّنف معجمه وصل إىل باب الضاد 

له وسوسة فصعد إىل سطح  املعجمة فعرضت 

الّناس إين عملت  أيها  يا  بنيسابور وقال:  الجامع 

يف الدنيا عمالاً مل أسبق إليه، فأعمل لآلخرة شيئااً 

مل أسبق إليه، وألقى نفسه فامت)8(.

قال ياقوت: “ومن العجب أين بحثت عن مولده 

الواردينمن  عنهام  وسألت  شافيااً  بحثااً  ووفاته 

رأيت  ذلك...وقد  عن  مخربااً  أجد  فلم  نيسابور، 

بخطّه،  العظيم  امللك  عند  الصحاح  من  نسخة 
وقد كتبت سنة ست وتسعني وثالمثائة”)9(

اقترص  االضطراب  لهذا  393ه)10(،وكأنه  وقيل: 

القفطي والسيوطي عىل أنه مات يف حدود سنة 

أربعامئة)11(.

غايته من تأليف معجمه تحقيق أمرين هام:

األول: التزام الصحيح من ألفاظ اللغة، واالقتصار 
الّصحاح)12(  معجمه  سّمى  لذا  سواه؛  دون  عليه 

قال: “قد أَْوَدْعُت هذا الكتاَب ما َصحَّ عندي من 

هذه اللغة”)13(.

مرصّحااً  قال  املواد،  عن  البحث  تيسري  الثاين: 

بتلك الغاية: “عىل ترتيبلم أسبق إليه، وتهذيب مل 

أُغلب عليه”)14(.

التزمه  بل  الصحيح  التزم  أّول من  ليس  والجوهري 

ابن  معارصه  التزمه  واألزهري،كام  القايل،  قبله 

فارس)15(،وغريهم من قدامى اللغويني؛ ويف ذلك
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مل  اللغة  صحاح  صاحب  “هو  الباخرزي:  قال 

أبناء  درجة  عن  انحدر  وال  أقرانه،  رشط  عن  يتأّخر 

زمانه”)16(.

يبدو من عبارة  الصحاح وغريه  الفارق بني  أن  بيد 

واقترص  الصحيح  التزم  أنه  يرى  الذي  السيوطي، 

عليه فلم يذكر سواه، أّما تلك املعاجم فلم تقترص 

الصحيح ونقدته، قال: “وأول  عليه بل ذكرت غري 

نرص  أبو  اإلمام  عليه  مقترصااً  الصحيح  التزم  من 

كتابه  ولهذا سّمى  الجوهري؛  بن حامد  إسامعيل 

بالّصحاح”)17(.

كصحيح  الفّن  هذا  يف  إنه  كتابه:  يف  قيل  وقد 

البخارّي يف علم الحديث”)18(.

قال محمد بن الطيّب الفايس: “عىل أن لصاحب 

عىل  وتفّوقه  كتابه  أحسنية  يّدعى  أن  الصحاح 

أحسن  قّل-  وإن   - صّح  ما  جمع  ألّن  القاموس؛ 

االعتامد  يف  املدار  وليس  الجمع،  تعميم  من 

الذي  الّصحة  رشط  عىل  بل  الجمع،  كرثة  عىل 

تأّخر  أو  تقّدمه  من  جميع  عىل  الّصحاح  به  فاق 

عنه ومل يصل يشء من مصنفات اللغة يف كرثة 

التداول واالعتامد عىل ما فيه عىل ما وصل إليه 
الصحاح”)19(

بهذا  –أخّل  األمر  حقيقة   - يف  الجوهري  لكن 

االلتزام فأورد يف معجمه ما مل تثبت روايته وقد 

أشار نفسه إىل بعض ذلك وتتبع السيوطي بعضه 

ونبّه عليهفمن ذلك: “البصع: الجمع سمعته من 
بعض النحويني، وال أدري ما صّحته”)20(

مصادر الجوهري يف صحاحه:

أوالً: السامع والرواية:

والرواية  السامع  من  كتابه  مادة  الجوهري  استمّد 

يف  العاربة  العرب  مشافهة  ومن  العلامء،  عن 

البوادي خاّصة يف الحجاز وبالد ربيعة، ومرض)21(، 

وإتقانِها   ، ِروايةاً بالعراق  تحصيلها  “بعد  قال: 

العاِربَة، يف ديارهم  العرَب  بها  ، ومشافَهتي  ِدرايةاً
بالبادية”)22(

الجوهري  وضع  متى  الّدقة  وجه  عىل  يعرف  وال 

معجمه هذا؟

مثة ما يشري إىل أنه وضعه قبيل وفاته؛ أي قبيل 

نهاية القرن الرابع الهجري ذكر ياقوت “..ثم وقفت 

بدمشق  الجوهري  بخّط  بالصحاح  نسخة  عىل 

عند امللك املعظّم بن العادل بن أيّوب صاحب 

وتسعني  ست  سنة  يف  كتبها  وقد  دمشق، 

وثالمثائة “)23(.

لكن القرن الرابع الذي عاش فيه الجوهري وتويف 

االحتجاج،  لزمن  الفاصل   ّ الحد  مثّل  نهايته  مع 

يف  الهجري  الثاين  القرن  نهاية  القدماء  حّدد  إذ 

البوادي  الهجري يف  الرابع  القرن  الحوارض،ونهاية 

كحّد أقىص ألخذ اللغة وروايتها, ومن ثم فسدت 

األلسنة كام يقولون..

فهل ما زالت رواية اللغة ومشافهة العرب العاربة 

مستمرّة بقوتها التي كانت عليها يف القرون الثالثة 

ومشافهة  الرواية  للجوهري  يتسّنى  حتى  األوىل 

العرب العاربة يف ديارها كام قال؟

وهل كان يف العراق حتى القرن الرابع الهجري ما 

ميكن وصفهم بأنهم من العرب العاربة ؟

ولو مل يلتزم الجوهري بهذا املقياس لقّدم لنا ثروة 

لغوية كبرية, دليل ذلك أن الصغاين يف )التكملة 

مادة  ألف  أكرث من ستني  والصلة( حشد  والذيل 

بأربعني  إال  يأت  الجوهري مل  أن  لغوية, يف حني 

ألف مادة)24(، كذلك كان من غايات الفريوزآبادي 

زيادة مادته عىل مادة الصحاح)25(.
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ألفاظ  استبعاد  هو  السائد  االتجاه  كان  وإذ 

يف   - األلفاظ  هذه  ألن  املعاجم؛  من  الحضارة 

الفصحاء،  العرب  ألسنة  عىل  تجر  مل  نظرهم- 

القدمية يف مجموعها  ثّم مل متثل املعاجم  ومن 

حقيقة النمو اللغوي الذي بلغته العربية آنذاك, 

إىل  األلفاظ  هذه  بعض  ترّسبت  فقد  ذلك  ومع 

تلك املعاجم اللغوية, لكن رقابة اللغويني كانت 

تطاردها بكلمة مولّدة أو ليست من كالم العرب)26( 

ووقعت تجاوزات متنوعة ملعايري االحتجاج، ووقع 

واألماكن  القبائل  غري  من  بشعراء  االحتجاج  فعالاً 

والحدود الزمانية التي حددوها.

مام سبق نلحظ الوضع الذي وصلت إليه العربية 

يف القرن الرابع الهجري ويتلخص فيام ييل:

-أن الكالم قد اتّسع عاّم كان عليه قبل.

الّنمو  هذا  متثل  والبدو  األعراب  لغة  تعد  -مل 

واالتّساع.

أمر محمودااً يف  البدو مل يعد  بلغة  التشبّث  -أن 

القرن الرابع.

و  علم  لغة  أصبحت  قد  القرن  ذلك  يف  فاللغة 

حضارة وليست لغة صحراء)27(.

ثانياً: النقل من الكتب:

العديد  إىل  رجع  الجوهري  أن  فيه  شّك  ال  مام 

وكتب  والتهذيب  والجمهرة  كالعني  الكتب  من 

شيخيه؛ أيب عيل الفاريس، والسريايف دليل ذلك 

ما ييل:

ترّدد كثري من عبارات الخليل واألزهري وابن دريد، 

العلامء  من  كثري  أسامء  وكذلك  معجمه،  يف 

أمثال: أيب عبيدة، وابن األعرايب، واألصمعي، وأيب 

زيد األنصاري، وابن الّسّكيت وغريهم)28(.

التي نسبها إىل   - نقوله  العني فبلغت  أما كتاب 

الخليل - ثالثة وأربعني نّصااً, كل نص يقع يف سطر 

أو بعض السطر أما بقية النصوص التي ينسبها إىل 

الخليل فينقلها عن كتاب سيبويه وكتاب الغريب 

املصّنف أليب عبيد)29(.

العني  النقل يعد قليالاً موازنة بحجم كتاب  وهذا 

الذي يقارب كتاب الصحاح يف حجمه.

يف  ابتعد  أنه  العني  عن  نقله  قلّة  توجيه  وميكن 

نقوله عن املصّحف واملحرّف وما هو مضطرب؛ 

اللغة  من  عنده  صّح  ما  نقل  ومنهجه  خطّته  ألّن 

فغالبااً ما يشري إىل الصحيح مكتفيااً به ففي مادة 

)وق ظ( من العني “الوقظ: حوض يجتمع فيه ماء 

كثري.....”)30(ال نجد املادة يف الصحاح يف )و ق 

ظ( إمنا نجدها يف )وق ط( بالطاء املهملة قال: 

يجتمع  جبل  أو  غلظ  يف  حفرة  والوقيط:  “الوقط 

فيه ماء السامء والجمع وقاط “.

بينام يضعها األزهري يف )وق ظ( بالظاء املعجمة 

لكنه يخطئه ويشري إىل أن الصحيح بالطاء.

وروايته  الفاريّس,  عيل  أيب  شيخه  إىل  رجوعه 

عنه)31(.

من  بنقله  صحاحه  من  مواضع  يف  ترصيحه 

إذا  القوم:  وأحقد   “ قوله:  ذلك,  من  الكتب، 

طلبوا من املعدن شيئااً فلم يجدوا. وهذا الحرف 

“وحىك  وقوله:  أسمعه”)32(،  ومل  كتاب  من  نقلته 

من  آجنااً.نقلته  كان  إذا  رمد:  ماء  السجستاين: 

كتاب”)33(.

املؤرّخني  فلدى  األدب(  )ديوان  من  إفادته 

الجوهري  بني  نسب  صلة  وجود  عىل  اتفاق 

والفارايب, كام اتّفق أكرثهم عىل أن الفارايب خال 

ضعيفة  أخرى  رواية  بعضهم  وروى  الجوهري)34(، 

تقول إن الجوهري هو خال الفارايب)35(.
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بني  علميّة  صلة  وجود  تاريخيااً  عليه  واملتّفق 

أّن  املؤرّخون  ذكر  فقد  والجوهري،  الفارايب 

الفارايب، بل إن منهم  تتلمذ عىل خاله  الجوهري 

إنها هي  الصلة وقال  من ذهب إىل تعميق هذه 

السبب يف تسمية الجوهري بالفارايب، وأنه سّمي 

بذلك نسبة إىل خاله)36(.

ديوان  قرأ  الجوهري  أن  الحموّي  ياقوت  ذكر  كام 

عىل  قراءته  أعاد  بفاراب)37(،ثم  خاله  عىل  األدب 

أيب الرسي محمد بن إبراهيم األصبهاين، ثم عرضه 

عىل أستاذه أيب سعيد السريايف ببغداد فقبله، 

ومل ينكره)38(.

وذكر أيضا أنه رأى نسخة منه )ديوان األدب( بتربيز 

سعد  أبا  وأن  383ه,  سنة  كتبها  الجوهري  بخّط 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عزيز قرأه عىل 

الجوهري من أوله إىل آخره وصّححه له)39(.

كام رّصح األستاذ أحمد مختار عمر مّحقق ديوان 

األدب: “ أن الجوهري عّب من ديوان األدب عباّ, 

أخذه  اللغوية فضالاً عن  مادته  كثريااً من  واستفاد 
منه نظام الباب والفصل “)40(

غري أن التزام الجوهري مببدأ االختصار والصحيح 

العلامء  وأقوال هؤالء  اللغوية  املادة  يجمع  جعله 

دون نسبة إىل أصحابها.

مكانة الصحاح:

لقد نّوه اللغويون واألدباء املتقدمون بـ)الصحاح( 

التاريخية،  ومنزلته  اللغوية،  قيمته  إىل  وأشاروا 

وسبق الجوهري يف ابتداع نظامه، فأثنى عليه أبو 

منصور الثعالبي يف يتيمته قال:

كتاب  وله  زمانه،  أعاجيب  من  الجوهري  كان   «

الصحاح يف اللغة، وهو أحسن من الجمهرة، وأوقع 
من التهذيب، وأقرب متناوالاً من مجمل اللغة”)41(

يف  الصحاح  “كتاب  الحموي:  ياقوت  به  وأشاد 

الكتاب  وهذا  النحو  يف  املقدمة  كتاب  اللغة، 

اعتامدهم،  وعليه  اليوم،  الناس  بأيدي  الذي  هو 

أحسن تصنيفه، وجّود تأليفه، وقرّب متناوله، وآثر 

من ترتيبه عىل من تقدمه، يدّل وضعه عىل قريحة 

الجمهرة،  من  أحسن  فهو  عاملة،  ونفس  ساملة 

وأوقع من تهذيب اللغة، وأقرب متناوالاً من مجمل 

اللغة، فيه يقول الشيخ أبو إسامعيل النيسابوري:

هذا كتاب الصحاح أحسن ما

قبل الصحاح يف األدب   

تشمل أبوابه وتجمع ما

فرّق يف غريه من الكتب   

أخذها  عدة،  مواضع  يف  فيه  تصحيف  مع  هذا 

ساء  ما  ومن  العاملون،  وتبعها  املحققون،  عليه 

غلط  الله  رحمه  فقط؟فإنه  الحسنى  له  قط؟ومن 

العلامء  وأصاب,كسائر  املرمى  وأصاب,وأخطأ 

الذين تقدموه وتأخروا عنه,فإين ال أعلم كتابااً سلم 
إىل مؤلفه فيهومل يتبعه بالتتبع من يليه”)42(

مقدمة  يف  منظور  ابن  قاله  ما  نعرف  أن  وحسبنا 

الجوهري:  عىل  وإطراءه  العرب(  )لسان  معجمه 

الجوهري،  حامد  بن  إسامعيل  نرص  أبا  ورأيت   “

قد أحسن ترتيب مخترصه، وشهره بسهولة وضعه 

عىل  فخّف  ومحترضه  باديه  بني  دلف  أيب  شهرة 

الناس أمره، فتناولوه وقرب عليهم مأخذه فتداولوه 
وتناقلوه “)43(

يفصح  كام  الصحاح،  فضائل  إىل  يشري  وهو 

)تهذيب(  يف  الرتتيب  وسوء  املنهج  عرس  عن 

األزهري، و)محكم( ابن سيده)44(.

وأقّر بيشء من ذلك منافسه الفريوزآبادي فقال: 

الناس عىل صحاح الجوهري،  إقبال  »وملا رأيت 

أو  اللغة  نصف  فاته  أنه  غري  بذلك  جدير  وهو 
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أكرث...«)45(.

بنقل  واكتفيت  الكتب  يف  مفرّق  كثري  هذا  وغري 

ما نقلته؛ ألشري إىل اهتامم العلامء البالغ بصحاح 

الصحاح  لقي  ما  عىل  القارئ  وليقف  الجوهري؛ 

صاحباهام  اللذين  والتكريم  التجلّة  من  وصاحبه 

حتى اآلن.

كرثت  أن  بالصحاح  الدراسني  عناية  من  كان  كام 

نسخه)46(، وكان من ذلك أيضااً ما وصل إلينا من 

الكثرية،  واالستدراكات  والتعليقات  الحوايش 

والتعليقات  الحوايش  نحيص  أن  أردنا  ولو 

واالستدراكات لكانت معجامت برأسها.

أمناط االستدراك لدى الجوهري:

األول: استدراك منهج:

وأخرج  الهجري  الرابع  القرن  يف  الجوهري  عاش 

معجمه يف قرن كرثت فيه املعجامت.

املشهورة  املعاجم  من  عدد  أكرب  ألّف  ففيه 

املعتمدة, وفيه أخذ املعجم الصورة املألوفة لنا 

وفيه اتّجه العلامء إىل ترتيب األلفاظ ترتيبااً هجائيااً 

وبدؤوا ينرصفون عن الرّتتيب الجاري عىل حسب 

املعاين)47(.

فوجب عىل من يقّرر وضع معجم يف ذلك العرص 

وابتكار  إفادة  فيه  منهج  ورسم  جديد  طريق  شّق 

وجّدة.

تأليف معجمه نظر يف  الجوهري عىل  وحني عزم 

معاجم السابقني واهتدى إىل موطن الداء, فيها 

فرام تأليف معجم يفوق معاجم السابقني ويتالىف 

يف  مفتخرااً  معجمه  فألّف  فيها  النقص  أوجه 

مقدمته بابتكاره ترتيبااً مل يسبق إليه.

االبتكار  عينيه  نصب  الجوهري  وضع  فقد  إذااً 

والسبق والتفرّد مبنهج جديد والتأليف عىل نظام 

غري مألوف.

نظام املعجم:

سار الجوهري يف تصنيف معجمه هذا عىل نهج 

الوصول  ففي سبيل  إليه،  يسبق  ابتدعه مل  فريد 

إىل غرضه الثاين طرح الجوهري نظم من سبقه من 

أصحاب املعاجم، واتّخذ نظامااً جديدااً أهمل فيه 

الخليل،  فعل  كام  املخارج  عىل  الحروف  ترتيب 

أو الرتتيب بحسب أوائل الكلامت مثل أيب عمرو 

الكلامت  رتّب  فقد  الجيم.  كتابه  يف  الشيباين 

الحروف  متتبعااً  أبوابااً  وجعلها  أواخرها  بحسب 

الهجائية.

نفّصل منهجه مبا ييل:

رتّب املواد ترتيبااً هجائيااً بحسب الحرف األخري من 

األصل املجرد وعىل هذا نجد )جلس( يف باب 

السني، و )سمع( يف باب العني، لكن الجوهري 

جمع بني الواو والياء يف باب واحد، فأصبح عدد 

األبواب 27 بابااً، بدءااً منأول الحروف الهجائية إىل 

نهايتها.

التأليف  محيط  يف  جديد  بنظام  الجوهري  أخذ 

أال  والفصل  بالباب  نفسه  قيّد  أن  بعد  املعجمي 

ترتيب  الثاين والثالث يف  الحرف  النظر إىل  وهو 

الكلامت.

حروف  بعدد  فصول،  إىل  باب  كل  قّسم 

الحرف  بحسب  املواّد  ترتيب  فيها  الهجاءمراعيااً 

األول وما يليه ضمن كل باب، لتسهيل العثور عىل 

الكلمة. إال أن الجوهري - يف كل باب- يقّدم فصل 

الواو عىل فصل الهاء.

ذلك الرتتيب جعل نظامه يف ترتيب معجمه بديعااً 

جميالاً رائعااً صان معجمه من الخلط واالضطراب 
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ووسمه بطابع الدقة العلمية املنهجية يف التأليف 

املعجمي)48(.

)باب  سامه  بابااً  مبعجمه  الجوهري  ألحق 

األلفالليّنة( ضّمنه الكالم عىل األدوات التي تنتهي 

بألٍف غالبااً، والتي ال يعرف أصلها، مثل: )إذا، إالّ، 

كالّ...(  كذا،  هنا،  متى،  ذا،  إيا،  أىّن،  إىل،  أال، 

ومثل: )ذو،ذوات، إْذ، إذن، الت(.

ماّدة)49( ألف  أربعني  قالوا-  كام  مواّده-  عدد  بلغ 

التعقيد  من  خالية  املأخذ،  سهل  ترتيبااً  مرتبةاً 

التقفية؛  طريقة  فيه  التزم  وقد  واالضطراب، 

إلفادة الناس جميعااً دون النظر إىل طائفة يؤثرها 

بالعمل)50(.

ذلك كله يشهد للجوهري بالعبقرية الفّذة، إذ كان 

زال  وما  والقلب،  والعقل  الفكر  من  مزيجااً  عمله 

حتى أقام بناءاً كامالاً بل رصحااً ممرّدااً ارتضاه الناس 

من بعده، وتفيّأ اللغويّون ظالله جيالاً بعد جيل.

املبحث الثاين:الدرا�صات النقدية 
حول ال�صحاح 

الصحاح  حول  قامت  التي  النقدية  الدراسات 

علامء  ألّفه  بعضها  كتب،  فيها  وألّفت  كثرية، 

النقد  أرادوا  علامء  ألّفه  وبعضها  الهوى،  دفعهم 

من  مؤلف  كل  ونظر  الحق،  يف  ورغبوا  النزيه 

جوانب  كل  النقدية  الدراسة  واستوعبت  زاويته، 

الصحاح، وممن نقده: أبو سهل الهروي، وعيل بن 

حمزة البرصي، والصغاين، وابن القطاع، وابن برى، 

والتربيزي،  والشاطبي،  والقصباين،  والبسطي، 

القريش،  وجامل  والفريوزآبادي،  منصفني،  وكانوا 

وكانا متحاملني، وغريهم ممن سيأيت ذكرهم، فيام 

ييل:

¨املنتهى يف اللغة:

أهل  من  الربميك  متيم  بن  محمد  املعايل  أليب 

القرن الرابع الهجري.

سنة  صنفه  الصحاح،  حول  كتاب  أّول  واملنتهى 

قليلة،  أشياء  فيه  وزاد  الصحاح  من  نقله  397ه 

طريقته،  وصف  يف  قيل  كام  ترتيبه،  يف  وأغرب 

ذكره القفطي الذي رأى منه ثالثة أحرف)51(.

ذكره ياقوت يف معجم األدباء وهو يرتجم لصاحبه 

فقال:

»وله كتاب كبري يف اللغة سامّه املنتهى يف اللغة، 

فيه  وزاد  للجوهري،  الصحاح  كتاب  من  منقول 

والجوهري  أنّه  إال  ترتيبه،  أشياء قليلة، وأغرب يف 

كانا يف عرص واحد، ألين وجدت كتاب الجوهري 

وثالث  وتسعني  ست  سنة  منه  فرغ  وقد  بخطّه، 

صنفه  أنه  كتابه  مقدمة  يف  الربميّك  وذكر  مائة، 

يف سنة سبع وتسعني وثالمثائة، وال شّك أن أحد 

أن  فيه   ّ أشك  والذي  اآلخر،  من  منقول  الكتابني 

الربميّك نقل كتاب الصحاح؛ ألن أبا سهل محمد 

الربميّك،  عن  وحىك  مبرص  كان  الهروّي  عيل  بن 

وقد روى الهروّي الصحاح عن ابن عبدوس، ولعل 

الكتاب خرج عن الجوهري وهو حي، وقُِدم به إىل 

مرص«)52(.

يف  الباحثني  املعارصين  من  اثنان  اختلف  وقد 

نشأة املعجم العريب عىل نظام املنتهى هل هو 

مرتّب عىل أوائل املواد أو عىل أوخراها؟

دراسته  يف  عطار  الغفور  عبد  أحمد  الشيخ  ذكر 

املعجامت  ومدارس  الصحاح  عنوانها:  التي 

العربية أنه مرتّب عىل األوائل، ويف ذلك قال:

وقد  النظام،  هذا  ابتدع  من  أول  الربميّك  »يعّد 

فظنه  البالغة،  أساس  يف  الزمخرشّي  فيه  اتّبعه 
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العلامء مبتكر هذا الرتتيب، وقد سبقهام أبو عمرو 

أما  األول،  الحروف  غري  يلتزم  مل  أنه  إال  الشيباين 

الربميّك فكان يلتزم الثاين والثالث والرابع.

وقد رأيت جزءااً منه يف مائة ورقة باملكتبة الخاصة 

عارف  مكتبة  أمني  الخربوطيل  حمدي  بإبراهيم 

الله  باملدينة املنورة-وقد تويف رحمه  الله  حكمة 

املعجامت  ترتيب  مثل  مرتّبااً  فألفيته  له-  وغفر 

الحديثة«)53(.

وخالفه يف ذلك د.حسني نصار فذكر أن املنتهى 

مام رتّب عىل األواخر، قال:

»ذهب بعض املحدثني إىل أنه سار عىل الرتتيب 

األلفبايئ من أول الكلمة إىل آخرها مثل املعاجم 

يف  الزمخرشي  عىل  سابق  إذن  فهو  الحدثية، 

أساسه.

يقتني  العربية  بالجامعة  لكن معهد املخطوطات 

أوراقااً منه يبدو أنها مختلفة الرتتيب، فإذا ما أمعنا 

دراستها استطعنا أن نتبني أنه اتبّع ترتيبااً غريبااً فعالاً 

األلفبايئ،  الرتتيب  التزم  فقد  القدماء،  قال  كام 

غري أنه طبقه أّول ما طبقه عىل الحرف األخري من 

الكلامت كام فعل الجوهري، ثم خالف الجوهري 

فلم ينظر يف خطوته الثانية إىل الحرف األول من 

الكلمة بل إىل الحرف السابق عىل األخري، ثم نظر 

حروف  تنتهي  أن  إىل  عليه  السابق  الحرف  إىل 

الكلمة، أي أنه سار سريااً مطردااً من آخر الكلمة إىل 

أولها معتربااً األصول وحدها بطبيعة الحال«)54(.

عطار  الغفور  عبد  أحمد  األستاذ  ذكره  ما  وأما 

ألف  وإمنا  كذلك،  يكن  مل  األمر  أن  فالصواب 

والبقية  القوايف،  نظام  عىل  املنتهى  الربميك 

بصورة  ذلك  تثبت  املعجم  هذا  من  الباقية 

واضحة.

فرب،  دعرب،  قرطب،  حرف)الباء(ذكر:  ففي 

 ، دعشب،   ، دعسب  قعسب،  وزب،  قرب.... 

قعشب...

ويف حرف)التاء(يبدأ بـ: ذأت ، شبت، ... عبت، 

دشت،  وحت،  صحت،  شتت،  هبت،  لبت، 

سحلت،  حلت،  وكت،  مكت،  صغت،  دعت، 

أوت،   ... كنت،   ، غمت  ذمت،  مثت،  ملت، 

لوت ، نوت.... ثم أيت.

ويف حرف )الثاء( يضع: حربث. هبث. طثث.... 

الخ.

ترتيب  يف  الربميك  منهج  جليااً  يتضح  هذا  ومن 

ثم  بابااً  ويجعله  األخري  الحرف  يأخذ  فهو  معجمه 

فصالاً،  فيجعله  األخري  قبل  الذي  الحرف  يأخذ 

حتى  الفصل  مبوجب  األول  الحروف  ويقلّب 

ينتهي ثم ينتقل إىل حرف آخر.

معه  أخذ  مثالاً-  التاء  باب  يف  نرى  كام   _ فهو 

بالهمزة فذكر: ذأت  بادئااً  الحرف الذي قبل اآلخر 

هبت،  لبت،  عبت،  شبت،  فذكر:  )الباء(  ثم 

ثم)التاء( فذكر: شتت ثم )الحاء( فذكر: صحت، 

)العني(  ثم  فذكر)دشت(  )الشني(  ثم  وحت 

فذكر: دعت ثم )الفاء( فذكر:صفت ثم )الكاف( 

حلت،  وذكر:  )الالم(  ثم  وكت،  مكث،  فذكر: 

سحلت ، ملت، ثم)امليم( فذكر: مثت ، ذمت 

، غمت ثم )النون( فذكر: كنت، ثم )الواو( فذكر: 

أوت... بوت... نوت ثم )الياء( وذكر فيه: أيت.

يأخذ  ثم  القافية  نظام  يتبع  واضح  إذن  فمنهجه 

ويجري  فصالاً  فيجعله  اآلخر  قبل  الذي  الحرف 

عليه التقليب. وهو يختلف يف هذا عن الجوهري 

والفريوزآبادي اللذين اتّخذا نظام القافية أيضا غري 

يف)باب  مثال  فهام  فصوالاً،  األوائل  جعال  أنهام 

أرت.  أتت.  أبت.  وضعا:  الهمزة  فصل  التاء( 

بتت.  الباء:  وفصل  أصت...  أشت.  أست. 
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تبت.  التاء:  فصل  ويف  بست.  برت.  بحت. 

يف  وضعا)شبت(  فهام  تخت...يتت.  تحت. 

فصل الشني، و)لبت( يف فصل الالم و)هبت( 

مكان  يف  الربميك  وضعها  بينام  الهاء  فصل  يف 

واحد ميكن أن نسميه )فصل الباء()55(.

البن  والنهاية  البداية  يف  املنتهى  عن  وجاء 

كثريضمن وقاع سنة 673ه ما نّصه:

شعبان  من  العرشين  و  الثالث  يوم  كان  »ملا 

الدين  كامل  العالمة  الشيخ  بستان  إىل  دعيت 

من  جامعة  وحرض  الشافية،  شيخ  الرشييش  بن 

بن  الدين  شمس  العالمة  الشيخ  منهم  األعيان 

العالمة  اإلمام  والشيخ  الشافعي،  املوصيل 

صالح الدين الصفدي وكيل بيت املال، والشيخ 

يعقوب  بن  محمد  الدين  شمس  العالمة  اإلمام 

عيل  الدين  نور  اإلمام  الشيخ  ذرية  من  الشريازي 

بن الصارم أحد القراء املحدثني البلغاء، وأحرضوا 

نيفااً وأربعني مجلدااً من كتاب املنتهى يف اللغة 

ولد  وحرض  النارصية،  وقف  الربميك  للتميمي 

الشيخ كامل الدين بن الرشييش وهو العالمة بدر 

منا  كل  وأخذ  عليه  كلنا  واجتمعنا  محمد،  الدين 

مجلدااً بيده من تلك املجلدات، ثم أخذنا نسأله 

فينرش  بها.  عليها  املستشهد  الشعر  بيوت  عن 

فجزم  مفيد.  مبني  بكالم  عليه  ويتكلم  منها  كالمااً 

شواهد  جميع  يحفظ  أنه  والسامعون  الحارضون 

اللغة وال يشّذ عنه منا إال القليل الشاّذ، وهذا من 

أعجب العجائب«)56(.

وتشهد هذه الحكاية عىل أن منتهى الربميك كان 

الثامن  القرن  يف  العلامء  عند  ومتداوالاً  معروفااً 

من  به  وصفه  فيام  ياقوت  قول  وتؤيّد  الهجري، 

الكرب، والضخامة.

وقد ذكر فؤاد سزكني أن قطعة منه وصلت إليه، 

وهي من حرف التاء، محفوظة يف كوبرييل 1521/ 

.)57(2

¨تعليقات عىل الصحاح:

الهروي  محمد  بن  عيل  بن  محمد  سهل  أليب 

)ت433ه( نقل الصحاح بخطّه من خّط الجوهري 

نفسه، وقد استدرك فيه بعض االستدراك، وبنّي 

بن  دّون محمود  الجوهري، وقد  ما صّحفه  بعض 

أحمد الزنجاين يف كتابه)تهذيب الصحاح(بعض 

تعليقات الهروي وتصحيحاته)58(.

¨تصحيح الصحاح:

النحوي،  الهروي  محمد  بن  عيل  الحسن؛  أليب 

وهو من أوائل من أدخل نسخة من كتاب الصحاح 

يف مرص، ويقال إنه أصلحه وأمتّه)59(.

عاملااً  هذا  الحسن  أبو  ياقوت:”وكان  عنه  قال 

صحيح  القياس،  جيّد  األدب،  يف  إمامااً  بالنحو، 

مقياماً  وكان  باآلداب،  العناية  حسن  القريحة، 

بالديار املرصية”)60(.

¨حاشية عىل الصحاح:

أليب القاسم الفضل بن محمد بن عيل القصباين 

اللغة  يف  األجالء  البرصة  أعالم  أحد  )ت444ه( 

والنحو، وإليه كانت الرحلة يف زمانه.

نسبه إليه ياقوت، والسيوطي، وحاجي خليفة)61(.

مل تصل مخطوطته)62(.

¨حاشية عىل الصحاح:

السعدي  بن محمد  بن جعفر  الحسن عيل  أليب 

املعروف بابن القطّاع )ت 515ه(.

ذكرها ياقوت يف معجم األدباء قال: »وله حواش 

أبو  اعتمد  وعليها  نفسه،  الصحاح  كتاب  عىل 
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عليه  تكلم  فيام  املرصّي  النحوّي  بري  بن  محمد 

يف  السيوطي  الصحاح«)63(وذكرها  حوايش  من 

بغية الوعاة)64(مل تصل مخطوطته)65(.

¨قيد األوابد من الفوائد:

أليب الفضل أحمد بن محمد بن أحمد امليداين 

مجمع  صاحب  وهو  518ه(  )ت  النيسابوري 

األمثال املشهور.

الصحاح)66(،  الجوهري يف  أشياء عىل  فيه  انتقد 

مع  الصحاح،  ملواد  عرضااً  فيه  أن  ذكربروكلامن 

اللغة( )تهذيب  من  مختلفة  بتفسريات  مقابلتها 

لألزهري)67(.

ورقة،  يف:38   )6942( برلني  يف  مخطوطا  يوجد 

نسخت نحو سنة 800ه)68(.

¨تهذيب الصحاح:

أليب منصور موهوب بن أيب طاهرأحمد بن محمد 

540ه(  )ت:  البغدادي  الجواليقي  الخرض  بن 

صاحب املعرّب، مل تذكره املصادر التي ترجمت 

معروفااً  يكن  مل  أنه  سزكني:”ويبدو  قال  لذا  له؛ 

ألصحاب املصادر”)69(.

يوجد مخطوطااً يف ليدن، )423ورقة()70(.

¨ينابيع اللغة:

البيهقي  محمد  بن  عيل  بن  أحمد  جعفر  أليب 

املعروف ببوجعفرك )ت: 544ه(

كان إمامااً يف اللغة والنحو والقراءات والتفسري.

ذكره ياقوت يف معجم األدباء وقال ما نّصه:”كتاب 

ينابيع اللغة فيه صحاح اللغة من الشواهد، وجمع 

منصور  أليب  والّشامل  اللغة،  تهذيب  من  إليه 

صالحااً  قدرااً  فارس،  البن  واملقاييس  الجبان)71(، 

من الفوائد والفرائد وهو كتاب صالح كبري الحجم، 

يقرب حجمه من الصحاح”)72(.

مع  الصحاح  جمعت  التي  الكتب  من  هو  إذن 

خليفة)73(،  وحاجي  السيوطي،  إليه  نسبه  غريه، 

يوجد مخطوطا مبشهد)74(.

اللغة  تاج  لكتاب  والصلة  والذيل  ¨التكملة 
وصحاح العربية:

بن  بن محمد  الحسن  الفضائل  أيب  الدين  لريض 

املعروف  العدوي  القريش  حيدر  بن  الحسني 

تأليفه  فرغ من   ، بالصاغاين متوىف سنة)650ه( 

سنة 635ه)75(.

استدرك فيه ما فات الجوهري يف الصحاح مام 

من  أغفله  ما  واستتّم  رشطه،  عىل  صحيح  هو 

أخطأ  وما  أوهامه  وتعقب  والشواهد،  املعاين 

ما  بتصحيح  خاّصة  عناية  مع  بالتصويب،  فيه 

أو  روايتها  يف  وهم  شواهد،  من  الجوهري  أورده 

وجمع  بحذق،  ذلك  كل  يف  تعّقبه  وقد  نسبتها، 

من املادة اللغوية ما أرىب عىل )الصحاح( إذ قّدر 

مادة  ألف  بنحوستني  الجوهري  استدركه عىل  ما 

واعتمد يف  اللغة،  والفصيح وصحيح  النوادر  من 

كل ذلك مصادر بلغت األلف عددااً، فال جرم أن 

يتبّوأ مكانة مرموقة بني سائر املعاجم)76(.

افتتح الصغاين تكملته بقوله:

»الحمد لله رب العاملني والصالة عىل محمد وآله 

أجمعني.

بن  الحسن  تعاىل  الله  حرم  إىل  امللتجئ  قال 

محمد بن الحسن الصغاين أعاذه الله من أن يهوى 

إىل هوى قلبه، أو يعتقد منعاماً سوى ربه:

هذا كتاب جمعت فيه ما أهمله أبو نرص إسامعيل 

بن حامد الجوهري - رحمه الله - يف كتابه، وذيّلت 

والصلة(  والذيل  التكملة،  )كتاب  وسّميته  عليه، 
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غري مّدع استيفاء ما أهمله واستيفاء ما أغفله، وال 

علم  ذي  كل  وفوق  وسعها،  إال  نفسااً  الله  يكلف 

عليم، وكم ترك األول لآلخر”)77(.

الجوهري  ترتيب  نفس  عىل  الصغاين  سار 

وتقسيامته.

ويقوم الكتاب عىل جانبني رئيسني، هام التكملة 

والنقد.

أما التكملة فتضمنت:

أ ( إيراد الصيغ، واملعاين، واأللفاظ التي أهملها 

الجوهري

ب( تكملة معاين األلفاظ التي ذكر لها الجوهري 

معنى واحدااً أو معنى مخترصااً.

ج( تكملة الشواهد الشعرية

أما النقود الصغاين فشملت األمور التالية:

نقد الشواهد وما يتصل بها

التنبيه عىل التصحيف والتحريف

نقد بعض التفسريات اللغويةالخاطئة.

نقد موضع اللفظ )تداخل األصول()78(.

الكتب  دار  مبطبعة  أجزاء  أربعة  منه  طبع  طبعه: 

وسنة  1970م  سنة  بني  ما  بالقاهرة  املرصية 

عبدالعليم  بتحقيق   1970 سنة  األول  1974م. 

والباء  الهمزة  أبواب  عىل  يشتمل  وهو  الطحاوي، 

والتاء والثاء يف 516 صفحة. الثاين سنة 1971م 

بتحقيق إبراهيم األبياري، وفيه أبواب الحاء والخاء 

صفحة.   528 يف  الراء  وبعض  والذال  والدال 

الثالث سنة 1973م وتحتوي أبوابه بقية الراء فباب 

الصاد  وبعض  الشني  فباب  السني،  فباب  الزاي 

يف 540 صفحة. الرابع سنة 1974م بتحقيق عبد 

العليم الطحاوي السابق الذكر، وفيه بقية الصاد، 

فالغني  فالعني  فالظاء  فالطاء  الضاد  فأبواب 

منتهيااً بباب الفاء يف 588صفحة.

العربية  اللغة  مبجمع  أجزاء  مثانية  يف  طبع 

بالقاهرة، حققه مصطفى حجازي، وعبد الوهاب 

عوض الله، الطبعة األوىل 1406ه1986م

بالشهرة  جديرة  أنها  التكملة  يف  القول  وصفوة 

عامل  يف  عليها  حصلت  التي  املستفيضة 

تركه  الذي  الفراغ  إلكاملها  العربية؛  املعاجم 

غاية  عن  غايتها  والختالف  الصحاح؛  صاحب 

التنبيه البن بري.

¨حاشية التكملة:

بعد  ألّفه  قبله.  الذكر  املتقدم  الصغاين  للريض 

التكملة.

يف  ذكرها  الجوهري  أهمل  التي  األلفاظ  أودعها 

الصحاح والتي مل يوردها هو يف التكملة، وكتبها 

وأعلم  موادها،  أواخر  عند  التكملة  هوامش  عىل 

عن  الكتاب  هذا  ويختلف  الحاء،  بحرف  عليها 

املواد  بعض  ذكر  إىل  إال  يرمي  ال  أنه  التكملة يف 

يف  ترد  ومل  الجوهري،  أهملها  التي  واأللفاظ 

التكملة ويقترص عىل ذلك فال يتعداه إىل النقد، 

وإمنا  خامتة  وال  مقدمة  الحوايش  لهذه  وليس 

تبتدئ باملواد مبارشة)79(.

الذيل والصلة للكتاب وحاشيتها، لريض الدين 
الصغاين السابق الذكر.

قال يف مقدمته:»هذه حاشية ذيل الصحاح يف 

وصلته(  )بالتكملة  املسمى  تأليفي  من  اللغة 

عىل  وتيسريااً  الطالب،  عىل  تسهيالاً  أفردتها 

الراغب، فمن حواها والتكملة حاز جميع ما فات 

الجوهري، ومن جمع بينها وبني الصحاح أو اقتنى 

اللغة  حاز  البحرين(  )مبجمع  املسمى  كتايب 

بحذافريها«)80(.
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منه مخطوط مبكتبة مراد مال برتكيا برقم 1766 يف 

بخط  وتصحيحات  طرد  وعليه   311 عدتها  أوراق 

الصغاين)81(.

مجمع البحرين ومطلع النريين:

هو أيضااً للرىض الصغاين:

وقال  الظنون،  كشف  يف  خليفة  حاجي  ذكره 

عرش  اثني  يف  اللغة  يف  البحرين  مجمع  بشأنه:” 

مجلدااً أوله: الحمد لله حمد الشاكرين إىل آخره... 

وصحاح  اللغة  تاج  كتاب  بني  جمع  أنه  فيه  ذكر 

والذيل  التكملة  كتاب  وبني  للجوهري  العربية 

والصلة من تأليفه، فرّد ما ذكره أوالاً عىل ما سّوده، 

وعالمته  بالتكملة  ذكره  ما  وأردف  )ص(  وعالمته 

)ت(، ثم أردفهام بحاشية التكملة وعالمتها )ح(، 
وسامه كتاب مجمع البحرين”)82(

باملدينة،  اإلسالم  شيخ  مبكتبة  مخطوطااً  يوجد 

وفيض الله أفندي وكوبرييل، وتونس، ويف باريس 

وجامعة بطرسبورج)83(.

حّقق املجلد األول منه سمري سعيد كجو 1399ه 

1979م، رسالة دكتوراه -جامعة اإلسكندرية.

استدراكات  معظم  إن  كجو:”  سمري  ذكر  وقد 

دريد،  البن  اللغة  جمهرة  يف  موجودة  الصغاين 

وتهذيب اللغة لألزهري، ومبعنى آخر فإن معظم 

عمل الصغاين هو استدراك ملا أهمله الجوهري 

أو فاته من الجمهرة والتهذيب، وقد ثبت ذلك من 

خالل املقارنة املعجمية “)84(.

¨التنبيه واإليضاح عىل ما وقع يف الصحاح:

أليب محمد عبد الله بري بن عبد الجبار املرصي 

باسم:)حوايش  أيضااً  582ه()85(ويعرف  )ت 

ابن بري عىل الصحاح(، ويذكر تارة أخرى بعنوان: 

أمايل ابن بري عىل الصحاح.

يعلقها  بري  ابن  كان  حواش،  ذلك  كل  ومسّمى 

عىل طرف نسخته من صحاح الجوهري، وقد أفاد 

خليفة يف كشفه عنها أخبارااً نقلتها منصوصة عنه 

فيام يأيت:

بري  بن  الله  عبد  محمد  أبو  اإلمام  ألف  »وقد 

حوايش عىل الصحاح، وصل فيها إىل أثناء حرف 

القطاع  بن  جعفر  بن  عيل  أستاذه  وكان  الشني، 

القطّاع  ابن  كتبه  ما  عىل  بري  ابن  وبنى  ابتدأها، 

ابن  الكتاب، وتويف  بلغ مادة وقش وهوربع  حتى 

الله  عبد  الشيخ  فأكملها  572ه،  سنة  يف  بري 
البسطي”)86(

قال القفطي:”وحاشيته عىل كتاب الصحاح، فإنها 

نقلت عن أصله، وأفردت فجاءت ستة مجلدات، 

وساّمها من أفردها التنبيه واإليضاح عام وقع يف 

كتاب الصحاح “)87(.

أحد  الصحاح  عىل  بري  ابن  حوايش  كانت 

معجمه  يف  منظور  ابن  اعتمدها  التي  املصادر 

يف  مكنوزة  الحوايش  أن  والراجح  العرب،  لسان 

أو  قليل  بترصّف  وبعضها  بالنص،  أكرثها  أثنائه 

كثري.

أما  الصحاح  ترتيب  عىل  يسري  الكتاب  وهذا 

الغايات التي رمى إليها فأّولها:

إىل  الصحاح  يف  الشعرية  الشواهد  نسبة   -

أصحابها وتكملتها ورشحها.

- تصويب الرواية الشعرية يف الشاهد، وتصويب 

بري  ابن  وكان  الشعرية،  الشواهد  قائيل  أسامء 

وكذلك  الشاهد،  وضع  بسوء  الجوهري  ينقد 

التي  واللغويّة  النحوية  األحكام  بعض  له  صّوب 

ذكرها الجوهري)88(.

ومن املمكن إيجاز العنارص النقدية يف كتابه فيام 
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ييل:

-نقد األحكام النحوية والترصيفية	 

-نقد األسلوب	 

-التنبيه عىل التصحيف والتحريف	 

-التنبيه عىل الضبط	 

-نقد تداخل األصول	 

حققت حوايش ابن بري بعناية مصطفى حجازي 

وعبد العليم الطحاوي، ونرش التحقيق يف جزأين 

سنتي  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع  قبل  من 

1980- 1981م.

وللصغاين أيضااً:

¨كتاب ما أهمله الجوهري يف اللغة:

التكملة، وهو كتاب صغري، ذكر فيه ما  ألّفه بعد 

الصغاين  معجامت  كل  وترتيب  فيها،  ذكره  فاته 

مخطوط  هامش  عىل  الصحاح،  طريقة  عىل 

القاهرة)89(.

¨اإلصالح ملا وقع من الخلل يف الصحاح:

بن  يوسف  بن  عيل  الحسن  أيب  الدين  لجامل 

إبراهيم الشيباين القفطي )ت 646ه(.

وحاجي  والسيوطي،  الحموي،  ياقوت  ذكره 

خليفة)90(.

¨نقود عىل الصحاح:

األزدي  أحمد  بن  محمد  بن  العباسأحمد  أليب 

اإلشبييل املعروف بابن الحاج)ت: 651ه( وقيل: 

)647ه(

ترمي  إذ  ضئيل  والفرق  حوايش،  بعضهم  جعلها 

أكرث كتب الحوايش إىل النقد أيضااً.

ذكرها خليفة، وسزكني)91(.

¨ترويح األوراح، يف تهذيب الصحاح:

بن  أحمد  بن  محمود  البقاء  أيب  الدين  لشهاب 

محمود ابن بختيار الزنجاين)ت: 656ه(

اخترصفيه صحاح الجوهري بإيجاز الرشح وإسقاط 

واألمثال،  الشواهد  من  وتجريده  والنحو،  الرصف 

فجاء اختصاره يف قريب حجم خمسه، من غري أن 

يخّل بيشء من لغته.

ذكره حاجي خليفة)92(، وسزكني)93(.

¨مخترص ترويح األرواح، يف تهذيب الصحاح:

أليب البقاء الزنجاين السابق الذكر قبله.

نقل عنه حاجي خليفة يف كشف الظنون ما نصه:

يف  األرواح  »ترويح  كتاب  من  فرغت  ملا   ....«

الخمس من  الصحاح«ووقع حجمه موقع  تهذيب 

كتابه، بتجريد لغته من النحو والترصيف الخارجني 

األمثال  من  إليه  حاجة  ال  ما  وإسقاط  فّنه،  عن 

والشواهد... فأوجزته إيجازااً ثانيااً حتى وقع حجمه 

موقع العرش«)94(.

سنة  مجلدات  ثالثة  يف  املخترص  هذا  نرش 

1952م، بتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، وعبد 

السالم هارون)95(.

¨حوايش الصحاح:

بن  عيل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  ريض 

يوسف األنصاري الشاطبي، )ت: 684ه(. ذكرها 

الصاد  الوعاة، وخليفة بحرف  بغية  السيوطي يف 

من كشفه أثناء التعريف بصحاح الجوهري)96(.

¨الجامع يف اختصار الصحاح:

الحسن  بن  محمد  الله  عبد  أيب  الدين  لشمس 

)ت:  الصائع  بابن  املعروف  الجذامي،  سباع  بن 
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720ه( وليس بابن الضائع املشهور.

منه  الوعاة)97(،  بغية  يف  السيوطي  إليه  نسبه 

باملدينة يف 780  مخطوطة مبكتبة شيخ اإلسالم 
صفحة، متت كتابتها عام 948ه)98(

مختار الصحاح:

لزين الدين أيب عبد الله محمد بن أيب بكر بن عبد 

القادر الرازي )تويف بعد سنة 766ه(

هو أشهر مخترصات الصحاح، وأكرثها تداوالاً يف 

أيدي الناس، فرغ من تأليفه سنة 760ه، قال يف 

فاتحته:

كتاب  من  جمعته  اللغة  علم  يف  مخترص  »هذا 

الصحاح لإلمام العامل العالمة أيب نرص إسامعيل 

رأيته  ملا  تعاىل  الله  رحمه  الجوهري  حامد  بن 

فوائد  إليه  اللغة...وضممت  أصول  أحسن 

اللغة  األزهري وغريه من أصول  تهذيب  كثرية من 

به عيّل، فكل  تعاىل  الله  فتح  بها، ومام  املوثوق 

موضع مكتوب فيه )قلت( فإنه من الفوائد التي 

زدتها عىل األصل«)99(.

ألّفت كتب ثالثة عىل مختار الصحاح هي: ملتقط 

الصحاح وامللتحق مبختار الصحاح، وصفو الراح 

من مختار الصحاح، ومختار مختار الصحاح.

الرصاح من الصحاح:

أليب الفضل جامل الدين محمد بن عمر بن خالد 

القريش من أهل القرن السابع الهجري.

استدرك فيه عىل الصحاح وانتقد مواضع فيه.

يوجد مخطوطااً يف مكتبات كثرية)100(.

غوامض الصحاح: 

لصالح الدين أيب الصفاء خليل بن أيبك الصفدي 

)ت: 764ه(

أربعة  صّنف  فقد  بالغة  عناية  به  عني  ممن  كان 

مصنفات تدور حوله، وهي:

1- غوامض الصحاح. 

2- نجد الفالح يف مخترص الصحاح. 

3-حيل النواهد عىل ما يف الصحاح منالشواهد

4-نفوذ السهمفيام وقع فيه الجوهرّي من الوهم. 

تتّجه  ال  الصحاح(  )غوامض  الغموض يف  إنكلمة 

إىل  تتّجه  إمّنا  حوشيها،  أو  اللغة  غريب  إىل 

غموضاالشتقاق وصعوبة رّد الكلمة املذكورة إىل 

أصلها، خاّصة لدى من مل يتمرّس بالترصيفويعرف 

مقدمته  يف  الصفدي  قّرر  كام  ومسالكه،  شعابه 

للكتاب، لذلك كان يذكر بعض تلكالغوامض وال 

يذكر معناها، ألن معناها من الوضوح والشيوع مبا 

ال يخفى عىل أحد، لكنالغموض والصعوبة يف رد 

الكلمة إىل أصلها.

)الله(  الجاللة  بذكر اسم  بعد املقدمة  كتابه  بدأ 

واكتفى بأن قال: أورده الجوهري يف )ليه(، وأورده 

ويذكر  آخر،  يشء  أي  ومليقّدم  )أله(،  يف  أيضااً 

مثالاً )امليناء( ومعناه معروف شائع قدميااً وحديثااً 

رّده  يف  الغموض  وجه  لكن  والعامة،  لدىالخاصة 

إىل أصله الثاليث )وىن(...

وجد  التي  األبنية  واستخرج  الصحاح  فالصفديقرأ 

ترتيبهاعىل  وأعاد  املذكور  باملعنى  غموضااً  فيها 

نسق جديد تغلّب فيه عىل الصعوبة التي تواجه 

من يجهل الترصيف يف رّد تلك األبنيةإىل أصولها.

وإمنا  املاّدة،  حيث  من  جديد  الكتاب  يف  ليس 

تلك  الصفدي  رتّب  فقد  فيهرتتيبه  الجديد 

األبنية بعد استخراجها بحسب أوائل الحروف مع 

إعادة  غري  من  يليها  وما  والثوالث  مراعاةالثواين 

قيد األوابد فيام ألّف حول تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري



 96جملة كرياال يوليو 2020

غوامض  فرتتيب  الثاليث،  أصلها  إىل  للكلمة 

أوائاللكلامت  يراعي  هجايئ  ترتيب  هو  الصحاح 

أم  ثالثية  أكانت  سواء  األصول  إىل  النظر  دون 

رباعية أم خامسية.

يف  الزركيل  ذكره  الصحاح  غوامض  كتاب 

األسكوريال  يف  رأيته  بخطّه،  وقال:  األعالم)101(، 

عنها،  نتحدث  التي  النسخةنفسها  وهي   )193(

كام ذكره بروكلامن)102( ، ولعل من املفيد أن نذكر 

املؤلف وهي  بخط  الكتاب  لهذا  أنهناك مسّودة 

يف جوروم برقم 1905 ، وآخره “متت املسّودةعىل 

يد مؤلفها الفقري خليل بن أيبك الصفدي يف 73 

سنة  عناملؤلف  سامعات  قيد  أولها  يف  ورقة، 

757، و 758ه .

ذكر بروكلامن مخطوط باإلسكوريال بخط الصفدي 

نفسه فرغ من كتابته سنة 757ه.

جامعة   - الغريب  عيل  اليزيد  أبو  أحمد  حققه 

األزهر-ماجستري، 1984م.

نرش الكتاب -مؤخرااً -بتحقيق عبد اإلله نبهان.

نجد الفالح، يف مخترص الصحاح:

لصالح الدين أيب الصفاء خليل بن أيبك الصفدي 

)ت: 764ه(ذكره حاجي فقال بشأنه ما نصه:»ومن 

»نجد  كتاب:  الصحاح«  »يريد  منه  املخترصات 

الفالح«..... بحذف الشواهد«)103(.

يوجدمخطوطااً)104(.

حىل النواهد عىل ما يف الصحاح من الشواهد 
للصفدي:

لصالح الدين أيب الصفاء خليل بن أيبك الصفدي 

)ت: 764ه(

بعض  اعتمد  أنه  ويبدو  السهم(،  قبل)نفوذ  ألّفه 

اليشء عىل ما يف)حوايش ابن بري( من دراسة 

إىل  إال  فيه  يتعرّض  مل  أنه  يبدو  كام  الشواهد، 

أصحابها  إىل  ونسبتها  ورشحها  الشواهد  إكامل 

لـ)لنفوذ  فرتكه  تصحيف  من  فيها  ما  أما  وخللها، 

السهم(.

بصحاح  تعريفه  أثناء  خليفة  حاجي  ذكره 

الجوهري)105(.

سنة  نحو  نسخت   6948 برلني  يف  نسخة  منه 
1090ه)106(

من  الجوهري  فيه  وقع  فيام  السهم  نفوذ 
الوهم:

لصالح الدين أيب الصفاء خليل بن أيبك الصفدي 

)ت 764ه(

خزانة  يف  البغدادي  القادر  عبد  إليه  نسبه 

األدب)107(وذكره حاجي خليفة أثناء تعريفه بصحاح 

الجوهري)108(.

يف  ما  ليجمع  النواهد(  )حىل  كتابه  بعد  ألّفه 

الصحاح من تصحيف، ووهم السابقني عليه الذين 

ألّفوا يف ذلك، منهم من اخترص فأخّل كأيب سهل 

الهروي، وعيل بن حمزة البرصي، ومنهم من أطنب 

وأهمل بعض األوهام كابن بري.

)ونفوذ  الصحاح(  )غوامض  تاريختصنيف  ويشري 

السهم( إىل أنه صّنفهام يف سنة واحدة هي سنة 

يسّود  وكان  سنوات...  بسبع  وفاته  أيقبل  757ه 

أو  يسمعه  ثم  بخطّه،  تبييضه  يعيد  ثم  الكتاب، 

يقرؤهللتصحيح.

ووصل  كامالاً،  السهم  نفوذ  كتاب  إلينا  يصل  ومل 

متفقتان يف  منه نسختان خطيتان  بقي  إلينا مام 

أنهام تنتهيان بنهاية مادة )ه دم( وهام منقولتان 

من  األول  الجزء  ومتثاّلن  املؤلف،  مسودة  من 
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الكتاب.

وهام عىل النحو التايل:

 ،6834 ورقمها  برتكيا،  العمومية  بايزيد  نسخة 

عيل،  شهيد  مكتبة   ونسخة  ورقة،   95 وأوراقها 

من  ورقة   109 وأوراقها   ،  2701 ورقمها:   ، برتكيا 

القرن الثاين عرش الهجري، نقلت من نسخة بخط 

املؤلف تاريخها سنة 757ه)109(.

وهاتان النسختان مصورتان مبركز البحث العلمي 

بجامعة أم القرى، ورقامها عىل التوايل: 323لغة، 

331لغة.

البشائر  عايش-دار  محمد  بتحقيق  محققااً  طبع 

اإلسالمية- ط1، 1427ه 2006م

اعرتاضات عىل مواضع من صحاح الجوهري:

يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  الطاهر  أليب 

الفريوزآبادي )ت 817ه(

كوبرييل،  يف  مخطوطا  سزكني  له  ذكر 

وشهيد)110(.

¨القاموس املحيط:

مستقل  بحث  يف  مفصالاً  عنه  الحديث  سيأيت 

بحول الله.

¨جامع اللغة:

الدين محمد بن حسن بن عيل األدرنوي  لحسام 

)ت: 866ه(

الصحاح،  يف  الخلل  من  وقع  ما  إصالح  تضّمن 

وزيادات عليه، كتبه برسم السلطان محمد الفاتح 

وفرغ من تأليفه ببلده أدرنة، سنة 854ه.

الجوهري  أن صحاح  فيه  قال حاجي خليفة:”ذكر 

مشتمل عىل ما ال مدخل له يف معرفة اللغة من 

بعضهم  واخترصه  واألنساب،  واألمثال  األشعار 

ولكنه أخّل...”)111(

ويف أعالم الزركيل ما نصه:»وله يريد حسام الدين 

مكتبة  يف  رأيته  اللغة،  جامع  كتاب  األدروين« 

مغنيسا الرقم 5293 ترتيبه كالقاموس«)112(.

مجلد  يف  باملدينة  عارف  مبكتبة  مخطوطة  منه 

عدد أوراقة 392 ورقة، متّت كتابتها سنة 948ه، 

الربيطاين،  املتحف  أخرى مبكتبة  ومنه مخطوطة 

نسخت سنة 939ه)113(.

الراموز:

ملحمد بن الحسن بن عيل األدرنوي )ت: 866ه(، 

صاحب الكتاب السابق.

فيه  جرّد  السابق،  للكتاب  جديد  تنقيح  وهو 

واألنساب،  واألمثال  الشواهد،  من  الصحاح 

ونهاية  الزمخرشي،  فائق  زيادات من  إليه  وأضاف 

أمكنه يف  ما  وأوجز  املطرزي،  ومغرب  األثري،  ابن 

لغرض  الرموز  فيه  واستعمل  والتفسري،  الرشح 

اإليجاز.

صحيح؛  غري  اتّهامااً  الجوهري  األدرنوي  اتّهم  وقد 

اتّهمه يف مقدمته بأن ما نقله مطعون فيه، وكتابه 

الصحاح، بخالف الصواب مشحون.

قال من فاتحته:».. وشّذبت الكالم بتقليل األلفاظ 

املوضحة  باإلشارات  وهذبته  املعاين،  وتكثري 

الله  قول  إىل  فأرشت  املباين،  لتشييد  للمرام 

»ح«  بحرف  الحديث  وإىل  »ق«،  بحرف  »تع« 

مذكرها  عىل  تجرى  التي  الصفات  تأنيث  وإىل 

بها بحرف »ثه« معناهام املؤنث بهاء، وإىل اسم 

رجل بحريف »سم«، وأرشت بحريف »عز« إىل أنه 

يتعدى ويلزم، واكتفيت بذكر صيغة الفعل ثالثيااً 

أو غريه عن إيراد ما اطّرد من املصادر والصفات إال 
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يف مواضع االلتباس، أو يف مجال يحيد عن سنن 

القياس، وآثرت يف األفعال طريق املايض الغائب 

عىل املتكلم لقرصها لفظااً وكتابة إال يف املعتّل 

جامعااً  كتابااً  الله  بحمد  فجاء  الكلم،  ألصل  بيانااً 

للفوائد، خاليااً عن الزوائد، مسمى بالراموز، لكونه 

مجمع أنهار الرموز، فقد وافق اسمه معناه، وطابق 
مسامه«)114(

وعىل كل حال فالراموز معجم جليل، فيه حوايل 

مثانني ألف مادة، وفيه نوادر وفوائد لغوية جليلة، 

وسمته البارزة اإليجاز الدقيق)115(.

إحداهام  باملدينة  عارف  مبكتبة  مخطوطتان  منه 

برقم: »59لغة« يف 800 صفحة مّتت كتابتها سنة 

961ه والثانية برقم: »60لغة« يف ألف صفحة تم 

استنساخها أيضااً سنة 961ه ومنه مخطوطة مبكتبة 

يني جامع باستانبول يف ثالثة مجلدات فرغ منها 

ناسخها سنة 988ه.وبدار الكتب املرصية نسخة 

مصورة من أصل مبكتبة باألستانة)116(.

حّقق الجزء األول: املوايف الرفاعي البييل، جامعة 

الثاين  القسم  وحّقق  1982م،  دكتوراه  األزهر، 

األزهر- -جامعة  العريان  عيل  عبدالحفيظ  محمد 

عيل  محمد  الثالث:  والقسم  دكتوراه1981م 

عبدالحكيم الرديني - جامعة األزهر - دكتوراه.

مخترص الصحاح:

ملحمود بن أويس، جرّد فيه الصحاح من الشواهد 

وأوجز يف الرشح.

 300 يف  باملدينة  عارف  مبكتبة  مخطوطة  منه 

ورقة، متّت كتابتها سنة 887ه)117(.

مخترص الصحاح

املعروف  التريوي  مصطفى  بن  محمد  للموىل 

بالعييش )ت: 1016ه(

أنفع  بشأنه:»هو  وقال  خليفه،  حاجي  ذكره 

غري  ولكنه  قيل،  كذا  الصحاح،  مختار  من  وأفيد 

مشهور«)118(.

تنقيح الصحاح

لعيل العيل آبادي

ذكره بروكلامن يف تاريخ األدب العريب من الرتجمة 

العربية.

منه مخطوطة باألسكوريال)119(.

تنقيح الصحاح

شاكر  بن  الله  عبد  بن  الرحيم  عبد  الكرم  أليب 

املعداين.

تاريخ األدب العريب)120( من  ذكره بروكلامن يف 

الرتجمة العربية.

له مخطوط باملكتب الهندي وباريس)121(.

تنقيح الصحاح

ملحمود بن أحمد بن نجم الدين الحنفي.

ذكره بروكلامن يف تاريخ األدب العريب من الرتجمة 

العربية.

له مخطوط ببودليانا)122(.

رسالة يف بيان ما يف الصحاح من األوهام.

الشهري  الطربزوين  صالح  بن  محمد  بن  ملحمد 

باملدين )ت 1200ه(

ذكرها إسامعيل البغدادي)123(

خالصة:

وبعد فقد كان الغرض من هذه الدراسة املفصلة 

نتتبع  أن  هو  الصحاح  عىل  االستدراك  لكتب 

بيشء من التدقيق االمتداد األفقي لتلك الظاهرة، 
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ونرسم لها خطااً بيانيااً تقريبيااً يوضح املجال الذي 

امتدت فيه.

الزمنية  مسافته  يف  استغرق  الذي  االمتداد  هذا 

متعددة،  أجيال  عرب  متواصالاً  قرنااً  مايقارب 

كل  يف  متوثّبة،  موجات  شكل  يف  ومندفعااً 

دفعة منها تربز قمم شامخة تحمل أعالم الظاهرة 

وعالماتها.

للمنتفع،  نافعة  قيِّمة  ها  أَُعدُّ نتائج  مثة  ظهرت 

تضيف إىل الدرس املعجمي إضافات، ومن أبرز 

هذه النتائج ما ييل:

املصطلحات  استعامل  يف  اللغويني  اختالف 

الدالّة عىل االستدراك عىل الصحاح،منها: الذيل 

فالن،  أغفله  ما  أو  فالن  أهمله  ما  التذييل،  أو 

واإليضاح  االعرتاضات،التنبيه  األغالط،األوهام، 

والتنقيح،الرّد عىل..., اإلصالح أو التصحيح، نقود 

عىل...

الكشف عن أسباب التأليف يف االستدراك،ومن 

أبرزها:

إميان العلامء بوجوب تدوين كل الكلامت اللغوية، 

وأنها ثروة تنمي اللغة.

لسعة  كامالاً؛  استقراءاً  العرب  كالم  استقراء  عدم 

اللغة العربية، وضخامة عدد مفرداتها. فاستدراك 

من  الكثري  املتقدمني  عىل  منهم  املتأخرين 

األلفاظ تنفي عنهم )اإلحاطة(. 

الدراسة،  إليها  توصلت  التي  النتائج  أبرز  هذه 

وليست محصورة فيها؛ فإن مثة نتائج جزئية وردت 

مبثوثة يف تضاعيف البحث، أما التوصيات التي 

تويص بها الدراسة فهي ما ييل:

- إن املعاجم اللغوية الحديثة ينبغي أن تستفيد 

عىل  كتبت  التي  واالستدراكات  الحوايش  من 

املعاجم؛لتجنب كثريااً من األخطاء والتصحيفات 

والتحريفات التي تخللت املعاجم العربية.

-إن علينا أن نفيد من تراثنا فنأخذ ما صلح منه –

وهو كثري- ونشيد ونقيم البنيان عليه؛لنخدم ديننا 

ولغتنا وأمتنا. 

غريه  وعىل  الصحاح  عىل  املستدركات  -جمع 

ألفاٍظ جديدة ومقارنتها  اللغة، الستخراج  معاجم 

مبا سبق.

ويف ختام هذا البحث أسأل الله بأسامئه الحسنى 

ا لوجهه  وصفاته العىل أن يجعل ما ُسطِّر فيه خالصاً

الكريم، وأن يجعله يف ميزان الحسنات، وأن ينفع 

مجيب  قريب  إنه  املسلمني،  من  إخواين  به 

الدعوات.

والحمد لله رب العاملني.

النفيس  الحجر  وهو  الجوهر،  إىل  نسبة  الجوهري:   1

أو  بائعه،  عند  لجلوسه  أو  لبيعه  نسب  املعروف، 

لجمعه  أو  كالجوهر،  حروفه  ونسق  خطّه،  لحسن 

وإحاطته  العرب،  بعلوم  ومعرفته  األدب،  فنون 

بنفائس فرائد اللغة التي مل يصل إليها غريه. إضاءة 

القاموس  إضاءة  عىل  الناموس  وإفاضة  الراموس 

9/2

الهوامش
إىل  فلريجع  مطّولة  أرادها  ومن  ترجمته،  اخترصت    

كتب الرتاجم: نزهة األلباء ص 252، ومعجم األدباء 

151/6وإنباه الرواة 1/ 229، وشذرات الذهب 3/ 

326و املزهر 1/ 97، وبغية الوعاة 446/1 وإضاءة 

القاموس  إضاءة  عىل  الناموس  وإفاضة  الراموس 

عبد  أحمد  الصحاح،  تهذيب  11ومقدمة   -5/2

الغفور عطّار.

قيد األوابد فيام ألّف حول تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري
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2  معجم األدباء 152-151/6

وصف بأنه فارس العربية، وحائز قصب السبق فيها.   3

انتهت إليه الرئاسة يف النحو وانفرد به. ينظر: نزهة 

عيل  أبو  و   157  /18 األدباء  ومعجم   ،209 األلباء: 

العربية  التفسري  أمئة  الفاريس، حياته، ومكانته بني 

وآثاره يف القراءات والنحو د. عبد الفتاح إسامعيل 

شلبي.ص 134

يرشح  ومل  العربية،  علم  يف  له  نظري  ال  بأنه  وصف   4

له غريه  كتاب سيبويه أحد أفضل منه، ولو مل يكن 

لكفاه فضالاً. ينظر: نزهة األلباء ص228

5  ينظر: نزهة األلباء ص 252, وإنباه الرواة 1/ 229

6  هو عبد الرحيم بن محمد البيشيك األستاذ اإلمام 

معجم  األصويل.ينظر:  الواعظ  األديب  منصور  أبو 

معجم  من  بيشك  رسم  يف  وذكره   ،163  :6 األدباء 

بالكرس  »بيشك  لفظه:  ما  528فقال  البلدان1/ 

قصبة  وكاف،  مفتوحة  معجمة  وشني  السكون  ثم 

أبو  ّمن نواحي نيسابور..... وإليها ينسب  كورة ر خ 

من  كان  البيشيك،  محمد  بن  الرحمن  عبد  منصور 

أهل الرياسة والجاللة والعظمة والرثوة، وكان أبو نرص 

إسامعيل بن حامد الجوهري اللغوي صاحب كتاب 

الصحاح رشيكه بنيسابور«.

7  معجم األدباء 153/6

ينظر: معجم األدباء 6/ 159-158  8

املصدر السابق 6/ 159-158  9

10  بغية الوعاة 447/1

ينظر: نزهة األلباء ص 321, واملزهر 1/ 99  11

عىل  فالجاري  الّصحاح،  لفظ  ضبط  يف  اختلف   12

ورّجحه  الفتح،  وينكرون  الكرس،  الناس  ألسنة 

السيوطي يف  وأقرّه  الفتح،  التربيزي عىل  الخطيب 

املزهر، ومنهم من رّجح الفتح.والحّق صّحة الروايتني 

املؤلف  عن  يرد  ومل  املعنى،  جهة  من  وثبوتهام 

،وإضاءة   97/1 املزهر  ينظر:  أحدهام.  تخصيص 

القاموس  إضاءة  عىل  الناموس  وإفاضة  الراموس 

8/2

مقدمة الصحاح 33/1  13

14  املصدر السابق33/1

اعتمد مؤلفات  القايل فلم يشافه األعراب إمنا  أما   15

من سبقه كام سبق يف الفصل الثالث، وينظر عن 

التزام األزهري الصحيح مقدمة تهذيب اللغة 40/1, 

وعن التزام ابن فارس الصحيح مقدمة مجمل اللغة 

75/1

معجم األدباء 154/6  16

املزهر 79/1  17

ينظر: إضاءة الراموس وإفاضة الناموس عىل إضاءة   18

القاموس 5/2

إضاءة  عىل  الناموس  وإفاضة  الراموس  إضاءة   19

القاموس 5/2

الصحاح )بصع( 1186/3, وينظر: املزهر 110/1-  20

111

اتّفق املؤرخون عىل أن العدنانيني يرجع نسبهم إىل   21

ولد  من  ومرض  )ربيعة  وأن  السالم،  عليه  إسامعيل 

إسامعيل( تفّرعت منهم القبائل والبطون العدنانية.

قسمني  إىل  مرض  انقسمت  مرض:  األول:  الفرع 

عيالن.وخندف  قيس   - خندف   - هام:  عظيمني، 

العرب. قواعد  أكرب  وهي  متيم،  منها:  عدة  قبائل 

وكنانة،  وهذيل،  والرباب،  عديدة،  بطون  ذات 

وهوازن،  ثقيف،  منها:  تفرع  عيالن:  وقريش.وقيس 

وسليم، وغطفان، وَغنّي. 

الجزيرة  بني  ما  ديارهم  ربيعة  الثاين:  الفرع  أما   

التي  الحروب  إثر  )ربيعة(  تفرقت  والعراق،وقد 

أنحاء متفرقة من شبه جزيرة  أبنائها يف  نشبت بني 

العرب.

ومن أشهر قبائل )ربيعة(: أسد ووائلوتغلب.  

القدمية،د.داود  العربية  اللهجات  دراسة  ينظر:   

لسيبويه  الكتاب  يف  واللهجات  ص14,  سلوم 

أصواتااً وأبنية, صالحة الغنيم ص 63

مقدمة الصحاح33/1  22

معجم األدباء 159/6  23

الصحاح 24/1  24

مقدمة القاموس 90/1  25

املولدص298  26

املولد ص300  27

ينظر عىل سبيل املثال مادة )كدأ( و)كشأ( و)كأل(   28

و)ندأ( )هرأ( و)حسب( 

منه حتى  اللغة  العني وموقف علامء  )كتاب  ينظر:   29

املعيبد  جبار  د.محمد  الهجري(  الرابع  القرن  نهاية 

العدد  األردين  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  ص51, 

51، السنة العرشون.

30  العني200/5
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)بقم(  مادة  الصحاح:  املثال  سبيل  عىل  ينظر   31

و)مدن(و)أله(.

الصحاح )حقد(   32

املصدر السابق )رمد(   33

معجم األدباء 62/6  34

املصدر السابق6/ 61و 151/6  35

ينظر: البحث اللغوي عند العرب ص226  36

37  معجم األدباء 63/6

املصدر السابق 63/6  38

39  املصدر السابق 63/6

40  مقدمة ديوان األدب 1/ 52

 ،229/1 الرواة  إنباه  وانظر:   ,289  /4 الدهر  يتيمة   41

واملزهر للسيوطي 98/1

معجم األدباء 156-155/6   42

43  مقدمة لسان العرب 1/ 7

املصدر السابق 7/1  44

مقدمة القاموس املحيط 41/1   45

46  كان الوراقون والخطاطون مولعني بانتساخه، وممن 

الدر  أبو  الدين  أمني  الشهري  الخطاط  بكتبه  عني 

باملليك،  املعروف  املوصيل  الله  عبد  بن  ياقوت 

من   119/6 األعيان  وفيات  يف  جاء  618ه(  )ت: 

الصحاح(   ( بنقل  مغرىاً  »وكان  املذكور  ترجمة 

يف  نسخة  كّل  كثرية،  نسخااً  منه  فكتب  للجوهري 

نسخة  وكل  نسخ،  عدة  منها  رأيت  واحد،  مجلد 

واحدة  النسخ  هذه  ومن  دينار.....«  مبائة  تباع 

كانت باألزبكية مبرص، اتخذها الزبيدي مصدرااً من 

تاج  مقدمة  يف  ذلك  وذكر  التاج  يف  مصادره  بني 

العروس3/1 فقال 

الرباعة  ذوي  عند  وأعالها  املصنفات  هذه  »فأول   

نرص  أيب  الحجة  لإلمام  الصحاح  كتاب  وأغالها 

أليب  النافعة  التقييدات  هوامشه  وعىل  الجوهري، 

يف  به  ظفرت  التربيزي  زكرياء  وأيب  بري  بن  محمد 

خزانة األمري أزبك«.

ينظر: داللة األلفاظ ص 227  47

مقدمة الصحاح –عطار-ص 124  48

إضاءة  عىل  الناموس  وإفاضة  الراموس  إضاءة    49

القاموس 25/2

ينظر: مقدمة الصحاح –عطار-ص 122  50

إنباه الرواة 4/ 178  51

معجم األدباء 35-34/18  52

53  مقدمة الصحاح_ عبد الغفور عطارص 167

املعجم العريب، د.حسني نصار2/ 51  54

ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخرشي،   55

الدكتور فاضل صالح السامرايئ ص155-154

البداية والنهاية 14/ 295 -296  56

397/1،واملعجم  العريب)م8(  الرتاث  تاريخ  ينظر:   57

العريب 2/ 402

 /2 الظنون  263/18،وكشف  األدباء  معجم  ينظر:   58

1074,ومقدمة الصحاح 158

ينظر: معجم األدباء 14/ 248،وإنباه الرواة 2/ 311،   59

وبغية الوعاة 205/2،وتاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 

398

60  معجم األدباء 248/14

ينظر: معجم األدباء 218/16، وبغية الوعاة 246/2،   61

وكشف الظنون 2/ 1072

ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398  62

معجم األدباء 233/11  63

64  بغية الوعاة 153/2- 154

65  تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398

ينظر: إنباه الرواة 124/1  66

67  ينظر: تاريخ األدب العريب 262/2

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398  68

إنباه الرواة 335/3, ووفيات األعيان 342/5،وتاريخ   69

الرتاث العريب )م8( 1/ 398

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398  70

هو محمد بن عيل بن عمر الجبان، قال عنه ياقوت:   71

“أحد حسنات الرّي وعلامئها األعيان،جيّد املعرفة 

باللغة،وكان من ندماء الصاحب بن عبّاد،وله: أبنية 

اللغة”وهو  يف  والشامل  الفصيح،  األفعال,ورشح 

كتاب كبري يف اللغة مصنف عىل الحروف. معجم 

األدباء 261/18

معجم األدباء 4/ 51-49  72

ينظر: بغية الوعاة 346/1,وكشف الظنون 1025/2   73

74  ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 398

التكملة والذيل والصلة 550/6  75

مقدمة الصحاح ص168  76

مقدمة التكملة والذيل والصلة 3/1  77

قيد األوابد فيام ألّف حول تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري
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 -403  /2 نصار  حسني  د   – العريب  املعجم  ينظر   78

 253 ص252-  العرب  عند  اللغوي  والبحث   ،407

وتاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 401

ينظر: املعجم العريب، د.حسني نصار 2/ 408  79

مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار- ص170  80

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 400  81

كشف الظنون 2/ 1599 – 1600،واملعجم العريب   82

408 :2

تاريخ الرتاث العريب )م8( 403/1  83

البحرين يف  وكتابه مجمع  اللغوي  الصاغاين  ينظر:   84

الكتاب  من  األول  املجلد  وتحقيق  دراسة  اللغة, 

،رسالة دكتوراه.سمري سعيد كجو1/ 316

عنوانه يف مخطوط دار الكتب )8 ل تيمور( )التنبيه   85

كشف  يف  و   ، الصحاح(  يف  وقع  عام  واإلفصاح 

الظنون )4: 94( التنبيه واإليضاح عام وقع من الوهم 

يف كتاب الصحاح.

كشف الظنون94/4  86

87  إنباه الرواة2/ 111

ينظر: البحث اللغوي عند العرب ص 134 - 252  88

ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 403،واملعجم   89

العريب 2/ 518 

الوعاة   األدباء175/15،وبغية  معجم  ينظر:   90

له  يذكر  ومل   ،1072/2 الظنون  212/2،وكشف 

سزكني مخطوطا تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 402

ينظر: كشف الظنون1072/2،و تاريخ الرتاث العريب   91

)م8( 1/ 402

كشف الظنون2/ 1072  92

93  تاريخ الرتاث العريب 1/ 403

كشف الظنون 2/ 1072  94

مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار-ص201-200  95

بغية الوعاة 194/1,وكشف الظنون 2/ 1072  96

بغية الوعاة 1/ 84  97

الرتاث  تاريخ  و   ,1072  /2 الظنون  كشف  ينظر:   98

العريب )م8( 1/ 411

مقدمة مختار الصحاح ص6  99

100  ينظر: تاريخ الرتاث العريب)م8( 1/ 411

101  األعالم316/2

تاريخ الرتاث العريب )م8( 410/1  102

103  كشف الظنون 2/ 1073

العريب  الرتاث  العريب 1/ 252،وتاريخ  األدب  تاريخ   104

–)م8( 415/1

105  كشف الظنون 2/ 1073

تاريخ الرتاث العريب )م8( 2/ 412  106

107  ويف خزانة األدب: )أربعة عرش نقالاً يف الخزانة(

108  كشف الظنون2/ 1073

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 412  109

110  تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 412

111  كشف الظنون 303/6

األعالم 88/6  112

113  ينظر: تاريخ الرتاث العريب  )م8( 412/1- 413

مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار-ص180  114

املصدر السابق ص181  115

116  تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 413

تاريخ األدب العريب 1/ 252  117

2/ 1037 وانظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 415  118

ينظر: تاريخ األدب العريب 262/2  119

120  املصدر السابق 2/ 262

تاريخ الرتاث العريب)م8( 1/ 415  121

ينظر: تاريخ األدب العريب2/ 262  122

123  ينظر: هدية العارفني 345/6

 	 - للماليني  العلم  دار  الّزركيل،  الّدين  خري   - األعالم 

بريوت - الطبعة الثامنة.

التفسري 	  أمئة  بني  ومكانته  حياته  الفاريس  عيل  أبو 

عبدالفتاح  والنحو-  القراءات  يف  وآثاره  والعربية، 

الفهرست:

الثالثة 1409ه /1989م،  الطبعة  إسامعيل شلبي، 

دار املطبوعات الحديثة- الرياض.

إضاءة 	  عىل  الناموس  وإضافة  الراموس  إضاءة 

الفايس،  الطيب  الله محمد بن  أبو عبد  القاموس- 



103 

الراجحي  د.التهامي  الفايس،  عبدالسالم  تحقيق: 

املغرب   - املحمدية   - فضالة  مطبعة   - الهاشمي 

1403ه/ 1983م

إنباه الرواة عىل إنباه النحاة- عيل بن يوسف القفطي 	 

)ت 646ه( حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة 

األوىل 1406ه /1986م، دار الفكر العريب- القاهرة، 

مؤسسة الكتب الثقافية- بريوت.

عمر، 	  مختار  أحمد  د.   - العرب  عند  اللغوي  البحث 

الطبعةالسابعة 1997م - عامل الكتب - القاهرة.

البداية والنهاية - ابن كثري )ت774ه( الطبعة األوىل 	 

1408ه / 1988م, دار الريان للرتاث- مرص.

جالل 	   - والنحاة  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية 

أبو  محمد  حققه:  911ه(  ت  يوطي)  السُّ ين  الدِّ

العرصية-  املكتبة  األوىل،  الطبعة  إبراهيم،  الفضل 

بريوت.

تاج العروس من جواهر القاموس - محمد الزَّبيدي)ت 	 

 - الحياة  مكتبة  1306ه،  األوىل  الطبعة  1205ه(، 

بريوت.

حامد 	  بن  إسامعيل   - العربية  اللغةوصحاح  تاج 

الجوهري )ت 396ه /عىل التقريب( تحقيق: أحمد 

1404ه/1984م،  الثالثة  الطبعة  عطار،  عبدالغفور 

دار العلم للماليني- بريوت.

ترجمة د. 	   - بروكلامن ج2  - كارل  العريب  تاريخ األدب 

 - الثالثة - دار املعارف  النجار ، الطبعة  عبد الحليم 

القاهرة .

الثامن- 	  - املجلد  العريب- فؤاد سزكني  الرتاث  تاريخ 

عاموي،  مازن  د.  مراجعة  مصطفى،  د.عرفة  ترجمة 

طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود1408ه /1988م

الثاين 	  املجلد   - سزكني  فؤاد  العريب-  الرتاث  تاريخ 

فهمي  محمود  د.  مراجعة  مصطفى،  د.عرفة  ترجمة 

اإلمام  جامعة  طبعة  عبدالرحيم,  د.سعيد  حجازي.، 

محمد بن سعود، 1403ه /1983م

وصحاح 	  اللغة  تاج  لكتاب  والصلة  والذيل  التكملة 

العربية - الحسن بن محمد بن الحسن الصغاين )ت 

عبد  راجعه:  الطحاوي،  عبدالعليم  حققه:  650ه( 

الحميد حسن - دار الكتب - القاهرة 1970م

القاموس 	  صاحب  فات  ملا  والصلة  والذيل  التكملة 

)ت1205ه(  الزَّبيدي  مرتىض  محمد   - اللغة  من 

مهدي  محمد  مراجعة:  حجازي،  مصطفى  تحقيق: 

عالم، الطبعة األوىل 1406ه / 1986م - مجمع اللغة 

العربية القاهرة.

محمد 	  أبو   - الصحاح  يف  وقع  عام  واإليضاح  التنبيه 

عبد الله بن بري املرصي )582ه( تحقيق: مصطفى 

حجازي، الطبعة األوىل1400ه /1981م.

األزهري 	  بن أحمد  أبو منصور محمد   - اللغة  تهذيب 

الطبعة  املحققني،  من  عدد  تحقيق:  370ه(  )ت 

األوىل 1384ه / 1964م، املؤسسة املرصية العامة- 

الدار املرصية.

القرن 	  نهاية  إىل  العرب  عند  اللغوية  الدراسات 

األوىل  ياسني،الطبعة  آل  حسني  محمد  الثالث- 

1400ه/ 1980م ،دار مكتبة الحياة - بريوت – لبنان.

ديوان األدب - أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارايب 	 

مجمع   - عمر  مختار  أحمد  د.  تحقيق:  )ت350ه( 

اللغة العربية مبرص- 1394ه.

الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة - محمد بن 	 

محمد بن عبداال 703ه( الطبعة األوىل 1973م دار 

الثقافة، بريوت - لبنان.

عبد 	  أحمد   - العربية  املعجامت  ومدارس  الصحاح 

الغفورعطار، الطبعة الثالثة 1404/

1984م، دار العلم للماليني.	 

 	 - اللغة  يف  البحرين  مجمع  وكتابه  اللغوي  الصغاين 

إعداد  الكتاب،  من  األول  املجلد  تحقيق  مع  دراسة 

جامعة  دكتوراه،  رسالة  كجو،  سعد  سمري  الباحث: 

اإلسكندرية - كلية اآلداب 1979م.

 مرص.	 

 	 - واألساليب  واللهجات  اللغة  يف  دراسات  العربية 

عبدالتّّواب،  رمضان  د.  ترجمة:  فك،  يوهان  تأليف: 

مكتبة الخانجي مبرص 1400ه / 1980م.

الطبعة 	  ضيف،  شوقي  د.  الجاهيل-  العرص 

التاسعة،دار املعارف، القاهرة.

ضوء 	  يف  مقارن  تاريخي  مدخل  العربية،  اللغة  علم 

الرتاث واللغات السامية - د. محمود فهمي حجازي، 

وكالة املطبوعات - الكويت.

أيبك 	  بن  خليل  الدين  صالح   - الصحاح  غوامض 

الصفدي، تحقيق: د. عبد اإلله نبهان - مكتبة لبنان - 

الطبعة األوىل 1996م. 

الفريوزآبادي 	  يعقوب  بن  محمد  املحيط-  القاموس 

عبدالرحمن  محمد  وتقديم  إعداد  817ه(،   (

دار   - 1997م  1417ه/  األوىل  الطبعة  املرعشيل، 

قيد األوابد فيام ألّف حول تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري
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إحياء الرتاث العريب- بريوت.

محمد 	  نقده-  خصائصه،  تاريخه،  املحيط،  القاموس 

القاهرة  جامعة  ماجستري-  رسالة  إبراهيم،  مصطفى 

1375ه. 

العربية 	  اللغة  ملجمع  والترصيفية  النحوية  القرارات 

األوىل  الطبعة  العصيمي  سعود  بن  خالد  بالقاهرة- 

1423ه/ 2002م دار التدمرية - الرياض.

كتاب العني يف ضوء النقد اللغوي - د . نعيم سلامن 	 

البدري ، دار أسامة - عامن - األردن ، الطبعة األوىل 

1999م .

كتاب سيبويه - أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب )ت 	 

هارون،  محّمد  عبدالّسالم  ورشح:  تحقيق  180ه( 

الطّبعة األوىل 1411ه/ 1991م ، دار الجيل - بريوت.

عىل 	  قاموسه  يف  الفريوزآبادي  توهيامت  كشاف 

إبراهيم  محمد  د.عاطف  صحاحه،  يف  الجوهري 

بن  اإلمام محمد  املغاوري 1428ه/ 2007م جامعة 

سعود اإلسالمية.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل، 	 

)ت  عمر  بن  محمود  -الزمخرشي،  التأويل  وجوه  يف 

إحياء  دار   ، الطبعة األوىل 1417ه/ 1997م  528ه( 

الرتاث العريب- بريوت - لبنان.

والفنون-حاجي 	  الكتب  أسامي  الظنونعن  كشف 

خليفة )ت 1067ه(، مكتبة املثنى- بغداد.

مجمل اللغة - أحمد ابن فارس )ت 395ه( تحقيق: 	 

زهري عبد املحسن سلطان - مؤسسة الرسالة - الطبعة 

الثانية 1406ه.

الفراهيدي 	  أحمد  بن  الخليل  العني-  كتاب  معجم 

)ت170ه( تحقيق: د . مهدي املخزومي، ود. إبراهيم 

السامرّايئ، دائرة الشؤون الثقافية والنرش.

املولد يف العربية دراسة يف منو اللغة وتطورها بعد 	 

1405ه/  الثانية  الطبعة  خليل،  د.حلمي   - اإلسالم 

1985م دار النهضة العربية - بريوت، لبنان.

كامل 	  الربكات  أبو  األدباء-  طبقات  يف  األلباء  نزهة 

ين عبدالرّحمن بن محّمد بن األنباري )ت 577ه(،  الدِّ

تحقيق : د . إبراهيم الّسامرّايئ ، مكتبة املنار - األردن، 

الطّبعة الثّالثة 1405ه/ 1985م.

الدين 	  محي  محمد  تحقيق   - للثعالبي  الدهر  يتيمة 

عبدالحميد، الطبعة الثانية 1375ه/ 1956م، مطبعة 

السعادة - القاهرة.

ين 	  الدِّ جالل   - وأنواعها  اللغة  علوم  يف  املزهر 

جاد  أحمد  محّمد  تحقيق:  911ه(  ت  يوطي)  السُّ

املوىل وزميليه - دار الفكر.

البحوث واملقاالت
فاخوري 	  املحيط-محمود  والقاموس  الصحاح  بني 

العدد77,السنة  –دمشق  العريب  الرتاث  –مجلة 

– األوىل  –أوكتوبر1999-جامدى  األول  19,ترشين 

رجب 1420هـ

طه 	  هاشم  د.  القاموس-  جواهر  من  العروس  تاج 

شالش )ندوة املعجمية العربية( 1412ه/ 1992م.

العرب 	  ولسان  الصحاح  مقارنةملعاجم  تقنية  دراسة 

موىس،  حلمي  عيل  الدكتور  بحث   - العروس  وتاج 

والسادس  الخامس  العددان  املعجمية،  مجلة 

1989م .

طه 	  د.هاشم  للرازي-  الصحاح  مختار  يف  دراسة 

العراقي، مجلد 34،  العلمي  شالش، مجلة املجمع 

3، 1983م.

مراد 	  د.  وتطورها – محارضات  العربية  األلفاظ  داللة 

كامل، معهد الدراسات العربية العالية 1963م.

العربية- د. محمد بدوي 	  القلب املكاين يف  ظاهرة 

اإلمام  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  مجلة  املختون، 

محمد بن سعود اإلسالمية، العدد 11، سنة1401ه
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املقدمة:

يفيِ  والنَّْحـويِ  اأَلََدبيِ  بَْيَ   ُّ املَْعريِيفيِ التَّكَاُمُل 

. ِّ َاثيِ الَعَربيِ الرتُّ

العربية  اللغة  علوم  من  كثري  عالقة  اتَّسمت      

ما  يف  العضوي  واالرتباط  املعريف  بالتكامل 

املوضوعات  بعض  تباين  من  الرغم  وعىل  بينها، 

ذلك مل مينع  أنَّ  إال  علم آلخر،  من  واالهتاممات 

التكامل املعريف الواضح يف ما بينها. ومن العلوم 

العربية التي يتجىلَّ يف ما بينها التكامل املعريف 

التكامل  فأوارص  العربيني،  والنحو  األدب  علمي 

قدم  قدمية  جلية؛  ظاهرة  العلمني  بني  والتالقي 

نشأة العلمني وتطورهام. وآثرنا يف هذا البحث أن 

العلمني،  بني  املعريف  التكامل  مظاهر  نستجىل 

وتطورهام؛  العلمني  نشأة  يف  وأهميته  وتاريخه، 

لذلك جاء عنوان هذا البحث »التكامل املعريف 

بني األدب والنحو يف الرتاث العريب«.

يف  يبحث  أنه  يف  البحث  هذا  أهمية  وتأيت   

قطبني  مهمني  علمني  بني  املعريف  التكامل 

عىل  كنموذج  وحديثاًا،  قدمياًا  العربية  العلوم  يف 

العلوم  من  كثري  يسود  الذي  املعريف  التكامل 

تطور  أثر  رصد  وكذلك  وغريها،  اللغوية  العربية 

العلمني عىل التكامل املعريف بينهام.

التكامل  أغوار  سرب  إىل  الدراسة  هذه  وتهدف    

العريب،  الرتاث  يف  والنحو  األدب  بني  املعريف 

مكانته  ورصد  وحديثاًا،  قدمياًا  مظاهره  واستجالء 

يف  املعريف  التكامل  وتطور  للعلمني،  وأهميته 

عىل  لتُجيب  الدراسة  هذه  وجاءت  بينهام.  ما 

تساؤالت عدة، منها: 

التكامل املعريف بني الأدب والنحو 
يف الرتاث العربي

عائشة قاسم محمد الشامخي
أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية ، وكيلة الدراسات العليا ، جامعة جازان

امللخص
بينها، وعىل  بالتكامل املعريف واالرتباط العضوي يف ما  العربية  اللغة  اتَّسمت عالقة كثري من علوم 

الرغم من تباين بعض املوضوعات واالهتاممات من علم آلخر، إال أنَّ ذلك مل مينع التكامل املعريف 

الواضح يف ما بينها. ومن العلوم العربية التي يتجىلَّ يف ما بينها التكامل املعريف علمي األدب والنحو 

العربيني، فأوارص التكامل والتالقي بني العلمني ظاهرة جلية؛ قدمية قدم نشأة العلمني وتطورهام. وآثرنا 

يف هذا البحث أن نستجىل مظاهر التكامل املعريف بني العلمني، وتاريخه، وأهميته يف نشأة العلمني 

وتطورهام؛ لذلك جاء عنوان هذا البحث »التكامل املعريف بني األدب والنحو يف الرتاث العريب«.

َاِث الَعَريِبِّ التََّكاُمُل املَْعِريِفُّ بنَْي اأَلََدِب والنَّْحـِو يِف الرتُّ
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ما مظاهر التكامل املعريف بني األدب العريب 	 

والنحو العريب؟ 

ما دور األدب يف نشأة النحو وتطوره؟	 

ما مكانة النحو وأهميته لألدب العريب قدمياًا 	 

وحديثاًا؟

هل التكامل املعريف بني األدب والنحو يتزايد 	 

أم يتناقص؟ وما مظاهر ذلك وما أسبابه؟

الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  واتبعت      

االستقرايئ، وجاءت موجزة شاملة ملختلف اآلراء 

مل تقترص عىل رأي عامل دون غريه أو مدرسة دون 

غريها. وجاء هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة 

محاور، وخامتة فيها أهم النتائج والتوصيات، كام 

يأيت:

- املقدمة: وفيها أهمية البحث وأهدافه ومنهجه 

وتساؤالته وخطته ..الخ.

ومفاهيم  تعريفات  والنحو:  األدب  التمهيد:   -

واهتاممات.

- املحور األول: دور األدب يف نشأة النحو وتطوره.

- املحور الثاين: أهمية النحو ومكانته يف األدب 

العريب.

بني  املعريف  التكامل  تطور  الثالث:  املحور   -

األدب والنحو قدمياًا وحديثاًا.

- الخامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد: الأدب والنحو: تعاريف 
ومفاهيم واهتمامات.

أوالً: التعريف باألدب وأهميته:

النفس،  إنَّ األدب هو” فن اإلبانة عامَّ يف      

والتعبري الجميل عن مكنون الحس، والتصوير 

لصور  الصادق  والتسجيل  للطبيعة،  الناطق 

الوجود”)1(،  ومشاهد  الكون  ومظاهر  الحياة 

شعر  إىل  تقسيمه  هو  لألدب  تقسيم  وأكرب 

النفس  يف  يؤثِّر  ما  كل  هو  فاألدب  ونرث)2(، 

عن  التعبري  به  يُراد  جميٍل،  وشعٍر  رائع  نثـٍر  من 

الخواطر  وسوانح  والضامئر  العواطف  مكنون 

بأسلوب إنشايئٍّ أنيق، يُطلَق عىل الشعر والنرث 

الجرجاين  الرشيف  وعرَّف  فحْسب.  الفنيِّ 

الشعر بقوله:” كالم مقفاًى موزون عىل سبيل 

القصد”)3(، وقَاَل أَبُو َعيّل مسكويه:” إِن الّنظم 

َوالَْكاَلم   ، الَْكاَلم  تَحت  قسيامن  نَْوَعاِن  والنرث 

َا تصح الِْقْسَمة َهَكَذا: الَْكاَلم  جنس لَهام. َوإمِنَّ

َوغري  املنظوم.  َوغري  املنظوم  إِىَل  يَْنَقِسم 

فََكَذلِك  املسجوع...  إِىَل  يَْنَقِسم  املنظوم 

ُهَو  الَِّذي  الَْكاَلم  يِف  يَْشرَتِكَاِن  والنرث  الّنظم 

النرث ِبفضل  الّنظم َعن  يْنَفصل  ثمَّ  لَهام  جنس 

الَْوْزن الَِّذي ِبِه َصار املنظوم منظومااً. َوملا كَاَن 

الَْوْزن حلية زَائَِدة َوُصورَة فاضلة عىل النرث َصار 

 .)4(“ الَْوْزن  ِجَهة  من  النرث  من  أفضل  الّشْعر 

الغربيون يف تعريف األدب،  الكتّاب  ويختلف 

األدب  أن  يرى  )إمرسن(  األمرييك  فالناقد 

سجل لخري األفكار، كام يرى )برك( أن األدب 

أفكار األذكياء ومشاعرهم مكتوبة بأسلوب يلذ 

بيف(  )سانت  الفرنيس  الناقد  ا  أمَّ للقارئ، 

الذي  الجميل  األسلوب  هو  األدب  أن  فريى 

يصور الحقائق اإلنسانية)5(. 

  واألدب من العلوم الرئيسة املهمة يف حياة 

البرش، ويؤكد مصطفى صادق الرافعي أهمية 

كاألعصاب  العلوم  من  “واألدب  قائالاً:  األدب 

من الجسـم، هي أدق ما فيه، ولكنها مع ذلك 

هي الحيـاة والخلْق والقوة واإلبداع”)6(.

صورة  األدب   “ أنَّ  إىل  عامر  أحمد  ويذهب   
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النفس، أو ترجامن النفس، والشاعر أو األديب 

هو الذي يعرب عن نفسه، فيجيد التعبري .. إنه 

يرتك نفسه عىل سجيتها تنبض مبا يف داخلها، 

املتعـددة”)7(.  التجارب  بطاقات  مندفعة 

النرث  أو  الشعر  من  الجيد  الكالم  هو  واألدب 

ويحدث  السامع  أو  القارئ  شعور  يثري  الذي 

عند  يحسها  التي  كاللذة  فنية  لذة  نفسه  يف 

رؤية  أو  املوسيقى  توقيع  أو  األنشودة  سامع 

الجامل؛ وهو التعبري الجميل عن معاين الحياة 

النرث  أو  الجميل  الشعر  مأثور  وهو  وصورها، 

البليغ املؤثر يف النفس املثري للعواطف.

ثانًيا: التعريف بالنحو وأهميته:

ِبَها  يُْعرَُف  ِبَقَواننِْيَ  “ِعلٌْم  بأنَُّه  الجرَجاين  عرَّفَُه 

والِبَناِء  اإلِْعرَاِب  ِمْن  الَعَرِبيَِّة  َاكِيِْب  الرتَّ أَْحَواُل 

ُة الَكالِم  َها. َوِقيَْل: ِعلٌْم ِبأُُصْوٍل يُْعرَُف ِبَها ِصحَّ َوَغرْيِ

اْخِتاَلِف  »ِعلُْم  ــٌه  بأنَـّ حزم  ابن  وعرَّفه  َوفََساُدُه«)8(. 

ويرى  املََعايِن«)9(.  الْخِتالِف  الَواِقَعِة  الَحرَكَاِت 

“ِعلَْم  أّن  الفنون(  اصطالحات  )كشاف  صاحب 

ِبِه  يُْعرَُف  ِعلٌْم  وُهَو  اإلْعرَاِب،  ِعلُْم  ى  ويَُسمَّ النَّْحِو، 

َما  وكَيِْفيَُّة   ، وُسْقاماً ِصْحةاً  الَعَريِبِّ  كيِب  الرتَّ كَيِْفيَُّة 

يَتََعلَُّق ِباألَلَْفاِظ؛ ِمْن َحيُْث َوقُْوِعَها ِفيِْه ِمْن َحيُْث 

َعْن  االْحرِتَاُز  ِمْنُه  والَغرَُض   ... ِفيِْه  ِبُوقُْوِعَها  أَْو  ُهَو، 

واإلِفَْهاُم  فَْهِمِه  َعىَل  واالقِْتَداُر  التَّألِيِْف  يِف  اَلَْخطَأِ 

ِبِه«. )10( وعرَّفَُه اِبُْن ِجنِّي ِبَقْولِِه:” ُهَو اِنِْتَحاُء َسْمِت 

كَاَلِم اَلَْعرَِب يِف ترََصُِّفِه؛ ِمْن إِْعرَاٍب َوَغرْيِِه، كالتَّثِْنيَِة 

والنََّسِب  َواإلَِضافَِة  والتَّْكِسرْيِ  والتَّْحِقرْيِ  َوالَْجْمعِ 

أَْهِل  ِمْن  لَيَْس  َمْن  لِيَلَْحَق  َذلَِك؛  َوَغرْيِ  ْكِيِْب  والرتَّ

ِبَها  فَيَْنِطُق  اَلَْفَصاَحِة،  يِف  ِبأَْهلَِها  الَعَرِبيَِّة  اللَُّغِة 

ِبِه  رُدَّ  َعْنَها  بَْعُضُهْم  َشذَّ  َوإِْن  ِمْنُهْم،  يَُكْن  لَْم  َوإِْن 

اِْستَْخرََجُه  الَِّذي  اَلِْعلُْم  ُهَو  والنحو  إِلَيَْها”)11(. 

ُمْوَن ِمْن اِْسِتْقرَاِء كاََلِم اَلَْعرَِب)12(. ويرى ابُن  اَلُْمتََقدِّ

ُخلدون أنَّ النَّْحو ُهَو اَلِْعلُْم الَِّذي يَْهِدُف إِىَل َضبِْط 

اَلَْملََكِة اللَِّسانِيَِّة بالَقَواننِْيِ اَلُْمْستَْقَرأَِة)13(. 

النحو،  علم  ركيزة  وهو  اَلَْمْعَنى،  فرُع  اإلعراب  إنَّ   

ِد  تََعدُّ َدلِيُْل  أَْوُجِهِه  َد  وتََعدُّ اإلِْعرَاِب  اْخِتاَلَف  وإنَّ 

َوتََوالِدها يف الُجْملَِة الَواِحَدِة؛ يقوُل ابُن  اَلَْمَعانِـي 

ا:” أاََل تََرى أَنَّ َمْوُضْوَع اإلِْعرَاِب إِنَـّاَم ِجْيَء  جني أيضاً

ِبِه َداالاً َعىَل اِْخِتاَلِف اَلَْمَعايِن”)14(. 

َغـِة  الـلُـّ ِعـَمـاُد  أنه  يف  الـنـَّْحـو  علم  أهمية  وتكمن   

والـُعـلُـوِم  الـثّـَقـافَـِة  ِعـَمـاُد  ُهـو  بَـْل  والـبَـالغـَِة.  واألََدِب 

ـِة. فـَاَل ِفـْقـَه وال َحـِديْـَث َواَل ِعـْلـَم كَـالٍم  الـَعـَرِبـيَّـِة الـُقـحَّ

أَِبـي  ِبـَمكانَِة  النَّْحِو  ِعلَْم  أنَّ  الُعلامُء  َويََعترُب  ِبـُدْونِـِه. 

َعلَيِْه  ِبـَها  نَُعبِّـُر  اَلَِّتـي  اَلَْقْنطَرَُة  وُهَو  العربيَِّة،  الُعلُوِم 

َوَغرْيَِها،  ِعيَِّة  والرشَّ اللَُّغِويَِّة  ِبالُعلُوِم  ِد  التَّزَوُّ إِىَل 

اَلْـَحَمِوي:”  يَاقُْوُت  قَاَل  ِعْقِدَها)15(،  َواِسطَُة  فَُهَو 

َعىَل  ِعلٍْم  كُلَّ  أَنَّ  اَلِْعلِْم،  َهَذا  رَشَُف  َوَحْسبَُك 

اإَلِطاْلِق ُمْفتَِقٌر إِىَل َمْعرِفَِتِه، ُمـْحتَاٌج إِىل اِْسِتْعاَملِِه 

يِف ُمـَحاَورَتِِه” )16(..

والنحو  األدب  عىل  بإيجاز  تعرفنا  أن  وبعد 

وأهميتهام ومكانتهام، نوجز الحديث عن العالقة 

ا، حيث يقول العضوية التي تربطهام معاً

اَلْـَخاِمُس  اَلَْفْصُل  َمِة:”  اَلُْمَقدِّ ِفـي  ُخلدون  اِبُْن   

َواألَْربعون ِفـي ُعلُوِم اللَِّساِن الَعريب، أَْركَانُُه أَْربََعٌة: 

وَمْعرِفَتَُها  واألََدُب،  والبَيَاُن  والنَّْحو  اللَُّغُة  َوِهي 

أو  الكاتَِب  ألنَّ  األثري:”  ابن  ويقول  ْوِريٌَّة..”)17(.  رَضُ

اِعَر إذا كان عارفاًا باملعاين، ُمـختاراًا لها، قادراًا  الشَّ

بعلِم  عارفاًا  يَُكْن  ومل  فيها،  ا  ُمـجيداً األلفاِظ،  عىل 

َويَـْختَلُّ  الَكالِم،  ِمْن  يَُصْوُغُه  َما  يَْفَسُد  فإنَُّه  النَّْحِو، 

الشعر  ويرتبط  اَلَْمَعاين”)18(.  ِمْن  يَْقُصُدُه  َما  َعلَيِْه 

النحو  يرتبط  كام  باللفظ،  األدب  أنواع  أحد  وهو 

بدراسة اللفظ وحركة آخره، فهام يلتقيان يف هذا 

املوضوع، ويذكر عبد القاهر الجرجاين “أنَّ فضل 

َاِث الَعَريِبِّ التََّكاُمُل املَْعِريِفُّ بنَْي اأَلََدِب والنَّْحـِو يِف الرتُّ
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الشعر بلفظه ال مبعنـاه، وأنه إذا عدم الحسن يف 

لفظه ونظمه مل يستحق هذا االسم بالحقيقة”)19(.

بني  معرفيا  تكامال  هناك  أن  فيه  شك  ال  ومام 

يف  ذلك  مظاهر  تلمس  ميكننا  والنحو،و  األدب 

املحاور اآلتية:

املحور الأول: دور الأدب يف ن�صاأة 
النحو وتطوره 

العرب،  “ديوان  الشعر  أن  املشهور  من    

ومستودع  آدابها  ومستنبط  حكمتها  وخزانة 

علومها”)20(، وهو أحد األنواع الرئيسة لألدب، 

نرثاًا  أو  األدب شعراًا  أنَّ  ا  أيضاً معروف  وكام هو 

لدى العرب أسبق نشأة وتطوراًا من علم النحو 

والنحويون  اللغويون  رشع  وعندما  وقواعده، 

قاموا  العريب  النحو  قواعد  وضع  يف  العرب 

باستقراء كالم العرب شعراًا ونرثاًا، ولذلك يعرف 

مبقاييس  علم  إنه  بأنه”  النحو  علم  العلامء 

مستنبطة من استقراء كالم العرب”)21(.   

  وكان الشعر العريب هو املصدر األول يف وضع 

أَنَّ  الرَّاجحي:”  َعبُْده  ويرى  النحوية،  القواعد 

ُرْوَن أَنَّ ُهَناَك ُمْستََويَاٌت ُمْختَلَِفٌة  اَلَْوْصِفيِّنَي يَُقرِّ

َوقََوانِيُْنُه،  نِظَاُمُه  ُمْستََوى  لُِكلِّ  َوأَنَّ  اَلَْكالِم،  ِمْن 

ْعَر َعىَل َوْجِه اَلُْخُصْوِص لَُه نِظَاُمُه اَلَِّذي  َوأَنَّ اَلشِّ

اَللَُّغِة  ُمْستََويَاِت  ِمْن  َغرْيِِه  نِظَاِم  َعْن  يَْختَلُِف 

َهَذا  َعىَل  النَّْحِويِّ  رِْس  اَلدَّ َوقرَْصُ   ... اأَلََدِبيَِّة 

اَلُْمْستََوى أَفىَْض ِبِهْم إِىَل َوْضعِ قََواِعِد اَلَْعَرِبيَِة 

اَلُْمْختَارَِة،..”)22(.  اَلنُُّصوِص  ِمْن  أََساٍس  َعىَل 

بالشواهد  يعج  العريب  النحوي  الرتاث  ونجد 

العادية  االستعامالت  دون  والنرثية،  الشعرية 

للغة العربية يف الجاهلية.

نَُحاتََنا  نَْعُذَر  أَْن  ِمنَّا  يَْقتيَِض  اإَلِنَْصاَف  لكنَّ     

َعىَل  االقِْتَصاِر  ِمْن  اِنْتََهُجْوُه  َما  يِفْ  اأَلََوائَِل 

َوَذلَِك  األديب،  والنرث  الشعر  لغة  اأَلََدِبيَِّة  اَللَُّغِة 

اَلُْقرْآَِن  ِخْدَمُة  ِهَي  اَلنَّْحِو  نُُشْوِء  ِمْن  اَلَْغايََة  أِلَنَّ 

اَلَْكِريِْم، َوالُْقرْآُن نَزََل ِبلَُغٍة أََدِبيٍَّة رَِفيَْعِة اَلُْمْستََوى، 

َوتَرَاكِيِْبِه  أََسالِيِْبِه  َوتَْحلِيِْل  فَْهِمِه  إىَِل  َسِبيَْل  فاَل 

ِعْنَد  اَلرَِّفيَْعِة  اأَلََدِبيَِّة  اأَلََسالِيِْب  ُضْوِء  يِف  إاِلَّ 

اَلَْعرَِب، َوَهَذا يف ظنِّي َما َدَعاُهْم إِىَل االْعِتاَمِد 

ْعِر، كَْونَُها أَرْقَى  َعىَل لَُغِة اَلشِّ

ُمْستََويَاِت اأَلََدِب, َواتَِّخاِذَها َمْصَدرااً لَِقَواِعِدِهْم 

اعتامد  عن  اُن  َحسَّ مَتَّاُم  يقول  َوأَْحَكاِمِهْم. 

يف  والشعر  األدبية  اللغة  عىل  العرب  النحاة 

تقعيد قواعد النحو العريب:” إِنَّ اَلنَُّحاَة اَلَْعرََب 

لِِخْدَمِة  إاِلَّ  اَلَْجلِيْلَِة  ِة  اَلُْمِهمَّ لَِهِذِه  وا  يَتََصدُّ لَْم 

اَلنَّصِّ  َعىَل  ِبالُْمُحافَظَِة  ِعَناِيتُُهْم  فَلَْوال  اَلُْقرْآَِن، 

َما  اَللَّْحِن،  ظَاِهرَُة  إِلَيِْه  تَترََسََّب  أَْن  ِمْن  اَلُْقرْآيِنِّ 

فَكَُّروا يِف َذلَِك اَلزََّماِن ِبَعيِْنِه، َوالَْمَكاِن ِبَعيِْنِه يِف 

اأَلََدِبيَِّة،  ِباللَُّغِة  أُنْزَِل  نَصٌّ  َوالُْقرْآُن  اَلنَّْحِو،  إِنَْشاِء 

َولَيَْس ِبلَُغِة اَلتََّخاطُِب اَلَعاِديَِّة، فََكاَن َعىَل َمْن 

اَللَُّغَة  يَْدرَُس  أَْن  اَلُْقرْآِن،  َعىَل  اَلُْمَحافَظََة  يََودُّ 

اَلنَُّحاَة  أَنَّ  َولَْو  ا:”  أيضاً ِبَها”)23(.وقَاَل  أُنْزَِل  اَلَِّتي 

اِْستَْخرَُجوا النَّْحَو ِمْن لَُغِة اَلتََّخاطُِب لاََم َوَصلُوا 

إِىَل َما يُِريُْدوَن، َولََكاَن َذلَِك ِمْنُهْم ِخيَانَةاً لِلَْغايَِة 

اَلنَِّبيِْل  لِلَْغرَِض  َوإِْجَهاضااً  إِلَيَْها،  َسُعوا  اَلَِّتي 

اَلَِّذي َعِملُوا ِمْن أَْجلِِه”)24(.

 وعليه، فإنَّ األدب العريب بنوعيه الشعر والنرث 

كان العامد الرئيس الذي اعتمدت عليه قواعد 

النحو العريب عند نشأتها وتطورها، وهذا دليل 

قاطع وبرهان ساطع عىل تكامل األدب والنحو 

يف الرتاث العريب.

املحور الثاين: اأهمية النحو 
ومكانته يف الأدب العربي.

  إنَّ أهمية علم النحو ومكانته بني العلوم العربية ال 
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تخفى عىل أحد، كام يرى ابن خلدون:” أن األهم 

املقدم من علوم اللسان العريب، هو النحو إذ به 

يتبني أصول املقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من 

أصل  لجهل  ولواله  الخرب  من  واملبتدأ  املفعول 

:” علم النحو أهم من اللغة،  اإلفادة “)25(. ويرى أنَّ

ويقول  بالتفاهم جملة”)26(.  اإلخالل  إذ يف جهلة 

املعنى”)27(،  مييز  الذي  هو  اإلعراب  الزركيش:” 

يَـْجَعلُُه  النَّْحِو  أَْحَكاِم  َعىَل  الَكاَلِم  “َجَريَاَن  وإنَّ 

بنَْيَ  َولَيَْس  ا،  فَاِسداً يَـْجَعلُُه  َعْنُه  وبُْعُدُه  ا،  َصِحيْحاً

َعىَل  لِـَجَريَانِِه  َصِحيٌْح  ا  إمَّ فَالَكاَلُم  َواِسطٌَة،  َهاتنَْيِ 

يَتَِّبَعُه  الَِّذي  الَخاصِّ  تِيِْب  الرتَّ يف  اللَُّغِة  ُعرِْف 

النَّْحِو  أَْحَكاَم  اتِّباِعِه  لَِعَدِم  فَاِسٌد  ا  وإمَّ اإلْعرَاُب، 

َوِقيََمِه”)28(.

  وإن موضوع علم النحو هو الجملة العربية التي 

ولذلك  نرثاًا،  أو  شعراًا  بأنواعه  النص  أساس  هي 

يرتبط النحو باألدب ونصوصه ارتباطاًا عضويًّا قويًّا، 

وارتباطه  النحو  مفهوم  مصوراًا  القلقشندي  يقول 

ومسك  الكالم  ملح  أنا   ”: وفهاماً إبداعاًا  بالنص 

جهيل  يليق  وال  متكلٌم،  عني  يستغنى  ال  الختام، 

بعامل وال متعلم، يب تتبنيَّ أحوال األلفاظ املركبة 

عن  اللبس  ويرتفع  املقاصد  عىل  دالالتها  يف 

فلو  والعائد،  بالصلة  فهمها  من  فريجع  سامعها، 

أىت املتكلم يف لفظه بأجل معنى ولحن لذهبت 

حالوته وزالت طالوته، وعيب عىل 

اعتمد  هذا  أجل  من   )29( داللته”.  وتغريت  قائله 

األدبية  للنصوص  والرشاح  املفرسين  من  كثري 

غايتهم  تحقيق  إىل  سبيالاً  النحوية  املعرفة 

النصـوص.  أرسار  عىل  الوقوف  وهي  املنشودة، 

يقول الزمخرشي:” وذلك أنهم ال يجدون علاماً من 

العلوم اإلسالمية: فقهها وكالمها وعلمي تفسريها 

ال   ٌ –النحو-بنيِّ العربية  إىل  وافتقاره  إال  وأخبارها 

يدفع، ومكشوف ال يتقنع “ )30(.

من  النحو  قواعد  مراعاة  أن  فيه  ومام ال شك      

األمور الرئيسة يف األدب العريب بكل فنونه وألوانه، 

فاألدب العريب يسعى للتعبري عن املعنى وإظهاره 

وإمنا  املعنى،  فرع  )النحو(  واإلعراب  وتوضيحه، 

املعنى  عىل  للداللة  وعالماته  باإلعراب  جيء 

التكامل  درجة  يؤكد  جيل  أمر  وهذا  وتوضيحه، 

صاحب  يقول   .)31( والنحو  األدب  بني  املعريف 

لها  ينظر  علمية  صناعة  النحو  املستويف:” 

يتألف  ما  جهة  من  العرب  ألفاظ  يف  أصحابها 

صيغة  بني  النسبة  لتعرف  استعاملهم  بحسب 

النظم، وصورة املعنى”)32(.

اللطيف:  عبد  حامسة  محمد  الدكتور  ويقول    

النَّحو  فإنَّ  لغويًّا،  فنًّا  بوصفه  عر  الشِّ تناولنا  “وإذا 

التي  األساسية  األبنية  أحَد  يعدُّ  الحالة  هذه  يف 

العالقات  ينبغي االعتامد عليها يف تفسريه؛ ألنَّ 

التي  النَّحوية يف النص عىل مستواه األفقي هي 

مستواه  وعىل  والرَّمزية،  التصويرية  أبنيته  تخلُق 

الرَّأيس هي التي تُوِجد توازيَه وأمناط التَّكرار فيه، 

بنيَة  س  يؤسِّ كله  وهذا  واتِّساقه،  متاسَكه  وتُحكم 

اللية”)33(. النص الدَّ

    كام أنَّ للنَّحو قيمةاً كبرية يف تحليل النصوص؛ 

الظواهر  عىل  الوقوَف  النصِّ  ملحلِّل  يتيح  إنَّه  إذ 

الرتكيبيَّة لنصٍّ ما، ومن ثَمَّ الوقوف عىل ما تحمله 

تلك الظواهر الرتكيبيُة من إمكانات َدالليَّة وبالغية؛ 

ألن العالقَة بني النحو واملعنى عالقٌة وثيقة، حيث 

ال يتَّضح معنى نصٍّ ما إال من خالل تحديد وظيفِة 

، وعالقتها مبا قبلها وما  الكلمة يف تركيب النصِّ

بعدها، وكيفيتها من حيث التقديُم والتأخري، وأنَّ 

 ٌ تغريُّ يتبَعه  أن  بد  ال  الرتكيب  شكل  يف  تغريُّ  أي 

الدكتور محمد عبدالله  يف املعنى املراد. يقول 

َاِث الَعَريِبِّ التََّكاُمُل املَْعِريِفُّ بنَْي اأَلََدِب والنَّْحـِو يِف الرتُّ
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بأن  أوىل  النحوية  الرتاكيب  أن  ظنِّي  ويف  جرب:” 

علم  يقرِّره  ما  فإن  األسلويب؛  رس  للدَّ مجاالاً  تكون 

غرُي  قدٌر  األديب  أمام  املتاحة  البدائل  من  النحو 

متفاوتَة  تكْن  وإن  الصحيحة،  اكيب  الرتَّ من  قليل 

الدرجة من حيث القبوُل”)34(. وإذا كان النحو مليئاًا 

باألوجه النَّحوية الجائزة التي تُتيح ملنشِئ النص أن 

، عن طريق الحذف،  يأيتَ بُصَوٍر عدة لرتكيب معنيَّ

والتقديم والتأخري، فإنَّ من الرضوري الوقوَف عىل 

أو  كان  -شاعراًا  األديب  توجيه  يف  املعنى  دور 

ناثراًا -الختيار وجه نحويٍّ معنيَّ من بني عدة وجوه 

جائزة؛ نظراًا النفراد هذا الوجه بفائدٍة داللية.

    ويؤكد عبد القاهر الجرجاين أهمية أن يتوخى 

املتكلم أو األديب معاين النحو قائالاً:” وإنك إن 

ا من  عَمدت إىل ألفاظ فجعلَت تُتبع بعَضها بعضاً

غري أن تتوخَّى فيها معايَن النحو، مل تكن صنعَت 

ا”)35(.  شيئاًا تُدَعى به مؤلِّفاً

  ومام سبق وغريه تتَّضح إذاًا أهمية النحو يف بناء 

النصِّ  فُمنشُئ  تحليله،  يف  أهميَّته  ثم  الرتكيب، 

يستخدم النحَو يف بناء النص، ويوظِّف ما يقدمه 

من تراكيَب مختلفٍة ألداء املعاين املختلفة، وهو 

كيب اختياراًا عشوائيًّا، وإمنا يعِمد إىل  ال يختار الرتَّ

اختيار الرتكيب الذي يؤدِّي املعنى الذي يريده، 

ياَق الذي يُورده فيه، فقد يكون هناك  ويالئم السِّ

كلَّ  ولكن  ا،  واحداً معنى  يؤدي  تركيٍب  من  أكرثُ 

تركيب يحمل َداللة ال يحملُها غريُه من الرتاكيب، 

الرتكيَب  النصِّ  ُمنشئ  يختار  أن  بدَّ  ال  وحينئٍذ 

يكون  فقد  السياق؛  إغفاِل  عدم  مع  املناسب، 

لرتكيٍب ما داللة معيَّنة يف سياٍق ما، ثم يأيت نفُس 

الرتكيب يف سياق آخَر حامالاً َداللة أخرى، فداللة 

يقول  آلخر،  سياٍق  من  تختلف  الواحد  الرتكيب 

األشكال  عبداللطيف:”  حامسة  محمد  الدكتور 

النَّحوية ال يكون لها أهميَّة أسلوبية إال حني 

وليس  الكاتب،  فيه  يضُعها  الذي  بالسياق  تُربط 

اتفاق داللتها،  النحوية دليالاً عىل  اتِّفاق األشكال 

بل إنها تُشري إىل ظواهَر أسلوبيٍَّة مختلفة”)36(.  مام 

يجعل لكلِّ تركيب استعامالاً لغويًّا معيَّناًا يف مقام 

معني يختلف عن استعامل ما سواه من تراكيب؛ 

معناًى  األديب  التوظيف  يف  تركيب  لكل  إنَّ  “إذ 

أو  األوىل،  للوهلة  هن  الذِّ إىل  يتبادر  مام  أعمَق 

بالنظرة الرسيعة”)37(.

ة التي يختارها   كام أن: “لكل صورة داللتها الخاصَّ

تعود  ال  البيان  ففضيلة  األحوال،  بحَسب  البليغ 

إىل اللَّفظ من حيث اللفُظ؛ وإمنا تعود إىل النَّظم 

وترتيب الكالم َوفَْق ترتيِب معانيه يف النفس”)38(. 

إذ  النص؛  الدقيق هو وظيفُة محلِّل  التأمُّل  وهذا 

نحو  النَّْحوية  اكيب  الرتَّ من  ينطلق  أن  عليه  يجب 

يجعله  مام  ما؛  لنصٍّ  والبالغية  الدقيقة  املعاين 

يقف عىل رسِّ إبداع النص اللُّغوي.

املحور الثالث: تطور التكامل 
املعريف بني الأدب والنحو قدمًيا 

وحديًثا
ألفية  إىل  السالك  منهج  يف  األشموين  يعرِّف    

املستخرج  العلم  هو  بأنه:”  النحو  مالك  ابن 

العرب  كالم  استقراء  من  املستنبطة  باملقاييس 

املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها 

باألدب  العريب  النحو  ارتباط  ا  سلفاً ،وذكرنا   )39(  “

ارتباطاًا عضويًّا، حيث اعتمد النحو عىل األدب يف 

وضع قواعده. وألنَّ الَعرََب “كانْت تُعَنى بأَلَْفاِظَها 

أحكامها  وتاُلحظ  وتُراعيها،  وتُهذبها  فَتُْصلُِحَها 

ْعِر تارةاً وبالُخطَِب تارةاً أُْخَرى، و باألسجاِع التي  بالشِّ

أقـوى  املعانـي  فإنَّ  استمرارها،  وتتكلَُّف  تلتزمها 
عندها وأكرُم عليها، وأفخـُم قدراًا يف نفوسها” )40( 

،و لذلك نجد أن النحاة العرب قد أباحوا للشاعر 
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العريب ما مل يبح لغريه من املتكلمني، ومن أمثلة 

إباجتهم للشاعر مامل يبح لغريه قبولهم أن يرصف 

الشاعر للرضورة الشعرية اسام ممنوعا من الرصف 

قال الناظم:

وجائز يف صنعة الشعر، الصلف      
أن يرصف الشاعر ماال ينرصف “)41(   

عراُء أَُمرَاُء الَكالِم يرَصفُونه أىَنِّ َشاؤوا.  ألن:” الشُّ

ويجوُز لَُهْم ما ال يجوُز لغريهم من إطالِق املَْعَنى 

وَمدِّ  وتعقيِدِه،  اللَّفِظ  ترصيِف  ومن  وتقييِدِه، 

لغاته  بني  والجمعِ  املمدوِد،  وقرِص  املَقصوِر 

كلَّْت  ما  واستخراج  صفاته،  بني  والتفريق 

فهمه  عن  واألذهاُن  ونَْعِتِه  َوْصِفِه  َعْن  األَلُسُن 

بُون البعيَد ويُبِعُدوَن  وإيضاحه، فيقرِّ

الَقريَب، ويُحتَّج بهم وال يُحتجُّ عليهم، ويُصوِّرون 

ُصورِة  يِف  واَلَْحقَّ   ، اَلَْحقِّ ُصورِة  يِف  البَاطَل 

ٌة  عِر طبيعٌة لُغويٌَّة َخاصَّ البَاِطِل”)42( )كام أنَّ لِلشِّ

سبيِل  ويِف   ، َوالَقاِفيَِة  اَلَْوْزِن  من  به  يَتَِّسُم  مِبَا 

اِعِر أَْن يرتكَب َخطأاً  اَلُْمحافظِة عليهام يَُجوُز للشَّ

إمام  يقوُل سيبويه  أو رصفيًّا، ويف هذا  نحويًّا 

عُر«:”  النحاة يف باب »هذا باُب ما يحتمُل الشِّ

عِر ما ال يَجوُز يِف الَكالِم  اِْعلَْم أَنَّه يجوُز يِف الشِّ

“)43(، ويقوُل أيضااً:” وليس مبستنَكٍر يف كالمهم 

أْن يكون اللَّفُظ واحدااً واملعنى جميٌع حتَّى قال 

عِر من ذلك ما ال يُْستَْعَمُل يف  بعُضهم يف الشِّ

الكالِم” )44(  

بعِض  َعْن  عراِء  الشُّ ُخروِج  تسميَة  أَلِْفَنا  َولََقْد    

عريَّة” )45( ، وهي الُخروُج  ُورَة الشِّ الَقواِعِد »الرضَّ

والَقافيِة، ويف  الَوْزِن  إقامِة  الَقاِعَدِة ألجِل  َعْن 

يوطي:” إنَّ الُجمهوَر من  أِن يقول السَّ هذا الشَّ

ورَة هي: ما وقع يف  النُّحاِة ذهبُوا إىل أَنَّ الرضَّ

اعِر  عِر ِمامَّ ال يقُع يِف الِنرثِ، سواءاً كان للشَّ الشِّ

موضُع  عَر  “الشِّ ألنَّ  ال”)46(؛  أم  مندوحة  عنه 

فيه  تُحرَُّف  َما  وكثريااً  اعتذاٍر،  وموقُف  اضطراٍر 

أوضاِع  عن  املُثُُل  فيه  وتُحاُل  أبنيته  عن  الكلُم 

صيغها ألجله”)47(. 

املتينة  التكاملية  العالقة  هذه  وتطورت      

بني األدب والنحو، وبلغ األمر أن الغاية الحقة 

ومعرفة  والخطاب  النص  فهم  هي  النحو  من 

يقول  اختالفها  عىل  العربية  النصوص  معاين 

واشتقاقات،  أمثاٌل،  فللعرب  الجاحظ:” 

وأبنية، وموضع كالم يدل عندهم عىل معانيها 

ولها  آخر،  مواضع  األلفاظ  ولتلك  وإرادتهم، 

حينئٍذ دالالٌت أخر؛ فمن مل يعرفها جهل تأويل 

الكتاب والسنة، والشاهد، واملثل”)48(.

ويتتبع “ ابن جني “ هذا املعنى يف استعامل 

الشعراء فريى أن الكالم إذا أُريد به التأثري يف 

ا من  مؤلفاً يكون  أن  ينبغي  تأثرياًا حسناًا  سامعة 

جمل كثرية، لتمتع املتلقي وتؤثر فيه، فيقول:” 

ومعلوم أن الكلمة الواحدة ال تشجو، وال تحزن، 

وال تتملك قلب السامع إمنا ذلك فيام طال 

املفيد  يعني  إمنا  إذن  فالكالم  الكالم؛  من 

من هذه األلفاظ القائم برأسه املتجاوز ملا ال 

برأسه من جنسه، وال يكون إال  يفيد، وال يقوم 

جمال كثرية، فضال عن الجملة الواحدة “)49( .

من  متامسك  تتابع   “ برينكر  عند  النص  إن 

نحوية  مركبات من عالمات  أو  نحوية  عالمات 

ال تدخل -ال تحتضنها-تحت أية وحدة لنحوية 

ا  أيضاً عنده  آخر  تعريف  –أشمل-ويف  أخرى 

أو  القضايا  من  منظمة  مجموعة  هو:  النص 

مع بعض،  بعضها  ترتابط  القضوية،  املركبات 

جملة  أو  ـ  موضوعي  ـ  محوري  أساس  عىل 

أساس من خالل عالقات منطقية داللية”)50(. 

حتى  وال  املفردة  بالكلمة  يبدع  ال  واملبدع 

بالجملة الواحدة، وإمنا يصل إىل غرضه بنص 

وأسلوب  عنارصه  مبجموع  يستطيع  متكامل، 

أن  متسق  بناء  يف  العنارص  هذه  بني  تأليفه 

َاِث الَعَريِبِّ التََّكاُمُل املَْعِريِفُّ بنَْي اأَلََدِب والنَّْحـِو يِف الرتُّ



 112جملة كرياال يوليو 2020

ابن  يقول  املطلوب،  التأثري  املتلقي  يف  يؤثر 

جني إن التأثري:” ال يكون مع الحرف وال الكلمة 

الواحدة، بل ال يكون مع الجملة الواحدة، دون 

أن يرتدد الكالم، وتتكرر فيه الجملة، فيبني ما 

َنُه من العذوبة وما يف أعطافه من النعمة  ُضمِّ
واللدونة. )51(

الكالم  نحو  أحمد كشك إىل  الدكتور  ويدعو   

–النص-ال نحو اللغة، فالكالم “ تحقيق ِفْعيل 

حي لتلك الصورة املختزنة يف ذهن الجامعة، 

مجال  من  وأوسع  أرحب  مجاله  الكالم  وهذا 

اللغة؛ فحيث تختزن اللغة يف الذهن بعالقة 

عىل  يحتاج  مركباًا  أمراًا  الكالم  يبدو  تجريدية 

وموقٍف  ومشهٍد،  ومتلٍق،  متكلٍم،  إىل  األقل 

خاص، وزماٍن ومكاٍن، ودالالٍت تكون مقصودة 

وإيقاع  مرسح  هو  آخر  مبعنى  مرتجلة،  أو 

حياة”)52(.

النحو  كتب  يف  العريب  النحو  ينحرص  وال     

املعروفة عىل أهميتها ووفائها فام أكرث النحو 

املفرق يف كتب العربية املختلفة، كام يقول 

كتب  مجاز  إن  الطناحي:”  محمود  الدكتور 

كتب  ففي  الواحد  الكتاب  مجاز  العربية 

معاجم  كثري، ويف  نحو  القرآن  وعلوم  التفسري 

اللغة وكتب األدب والبالغة نحو كثري، بل إنك 

والتاريخ  والسري  الفقه  أصول  كتب  من  واجد 

واملعارف العامة من أصول النحو وفروعه ما ال 

تكاد تجده يف كتب النحو املتداولة )53(.

  وإن العدول عن األصل ال التمسك به هو رس 

هذه النظرة الخاصة للشعراء، وكأن الشاعر قد 

عدل عن األشهر إىل األخفى، إما اضطراراًا إىل 

ا إىل االفتنان يف معاين الكالم  ذلك أو قصداً

واالتساع ففي مذاهبه، فمن عادتهم أن يتالعبوا 

بالكالم عىل وجوه من الصحة “)54(. ويشرتط “ 

حازم القرطاجني “ يف من يتعامل مع نصوص 

الشعراء  مستوى  عىل  تجعله  أموراًا  الشعراء 

أن  ينبغي  اإلبداع فيقول:” وليس  أنفسهم يف 

رتبته  تزاحم  من  إال  أقاويلهم  يف  عليه  يعرتض 

رتبتهم  النظام  وإبداع  الكالم  تأليف  يف حسن 

فإمنا يكون

 فضل التأليف عىل قدر فضل الطبع واملعرفة 

بالكالم”)55(. ومن أمثلة أهمية النحو يف تحليل 

النص الشعري وترجيح رواياته قول البكري يف 

بيت زينب بنت الطرثية:

    . . كريم إذا القيته متبساماً

  وإما تويل أشعث الرأس جافله

هكذا رواه أبو عيل وغريه يرويه: )كريم إذا استقبلته 

قوله  ألن  وإعراباًا؛  لفظاًا  أحسن  وهذه  متبسم( 

توىل(.  )وإما  لقوله  مطابقة  أحسن  )استقبلته( 

وكذلك الرفع يف قوله )متبسٌم( أجود يف املعني؛ 

أنه ال يكون كرمياًا إال يف  إذا نصبته أوجبت  ألنك 

متي  ُمتبسٌم  كريٌم  فهو  رفعت  وإذا  تبسمه،  حني 

أهمية  عىل  دليٌل  وهذا  القيته”.)56(  أو  استقبلته 

العالمة اإلعرابية يف توجيه الشعر وتحليله وتجويد 

املعنى.

      ومن مظاهر الرتابط بني النحو واألدب »علم 

اللغوية يف  الظواهر  نحو النص« هو الذي يعالج 

عند  يقف  وال  كربى،  وحدة  بوصفه  النص  إطار 

عالقات  دراسة  يتم  إذ  فحسب؛  الجملة  حدود 

الربط بني الجمل املتعددة يف إطار النص الذي 

ظواهر  بدراسة  يهتم  النص  نحو  فعلم  يحويه)57(، 

النحوي  التامسك  عالقة  منها:  نصية،  تركيبية 

والرتاكيب  والتقابل،  التطابق،  وأبنية  النيص، 

الحذف،  وحاالت  املجزأة،  والرتاكيب  املحورية، 

والتحويل إىل ضمري، وغريها)58(. وعلم نحو النص 

ا هو: “تجاوز الدراسة اللُّغوية مستوى الجملة  أيضاً

واملوقف  اللُّغة  بني  والربط  النص،  مستوى  إىل 

وحدات  عن  عبارة  النص  ألن  االجتامعي”)59(؛ 
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الخطاب  وإن  متسقة،  منضدة  طبيعية  لغوية 

متسقة  منضدة  طبيعية  لغوية  وحدات  عن  عبارة 

منسجمة. ونعني بالتنضيد ما يضمن العالقة بني 

أجزاء النص والخطاب مثل أدوات العطف وغريها 

العالئق  أنواع  يحتوي  ما  وبالتنسيق  الروابط،  من 

بني الكلامت املعجمية، وباالنسجام ما يكون من 

ويشري  الواقع)60(،  وعامل  النص  عامل  بني  عالقة 

محمد حامسة عبد اللطيف إىل أن النَّصَّ ال يصبح 

ُمعيَّناًا،  حيزاًا  تشغل  لغوية  رسالة  كان  إذا  إال  ا  نصًّ

فيها جديلة ُمـحكمة مضفورة من املفردات والبنية 

سياقا  تؤلف  املضفورة  الجديلة  وهذه  النحوية، 

اللغوية  املرسلة  يف  يثبت  نفسه،  بالنص  خاصا 

كلها، فينبغي إذن أن يكون لكل نص هدف وبناء 

محكم وسياق خاص”)61(. 

يف  النحو  أهمية  توضح  التي  أيضا  األمثلة  ومن 

الفكري والوجداين يف  النصوص والرتابط  تحليل 

 “ للشعر  النيص  وترتيبها عرب متخيل  الداللة  فهم 

قول ابن املعتزِّ:

َوإِينِّ َعىَل إِْشَفاِق َعيِْني ِمَن الِْعَدا                 

            لَتَْجَمُح ِمنِّي نَظْرٌَة ثُمَّ أُطْرُِق 

يبنيِّ عبد القاهر الُجرجاين َدور توظيف الشاعر لاِم 

السابق  البيت  إخرج  يف  قواعد  من  النحو  مه  قدَّ

عىل ما هو عليه من ُحسن النظم والبالغة، يقول: 

الظُّرف إمنا هو ألن  أنَّ هذه الطالوَة وهذا  “فرتى 

جعَل النظر “يجمُح”، وليس هو لذلك، بل ألن قال 

يف أول البيت: )وإِين( حتى دخَل الالُم يف قولِه: 

“لَتَجمُح”، ثم قولُه: “مني”، ثم ألْن قاَل: “نظرٌة”، 

يف   ” “ثمَّ ملكاِن  ثم  مثالاً،  النَّظُر  يقل:  ومل 

أُطرِق”، ولِلَطيفٍة أخرى نرصْت هذه  قولِه: “ثم 

وخربِها  إِن  اسم  بنَي  اعرتاُضُه  وهي  اللطائَف، 
بقوله: “َعىَل إِْشَفاِق َعيِْني ِمَن الِْعَدا “ )62( 

اللغة  علوم  بني  املعريف  التكامل  “يعد  إذن   

إذ  املجال،  هذا  يف  واضحا  منوذجا  واألدب 

يتقاطعان  توأمني  العربية  الثقافة  اعتربتهام 

اآلخر  عن  مبعزل  أحدهام  يعمل  وال  ويتكامالن، 

لسانه،  يقوِّم  العريب  تراثنا  األديب يف  كان  حيث 

نحو،  اللغة من  باطالعه عىل علوم  لغته  ويصحح 

ورصف، وبالغة، وعروض، وقد كان اللغوي شديد 

الصلة بنصوص األدب يتفحصها، وينمي بها ذوقه 

ليصبح قادرا عىل بالغة األداء. بل مل تنشأ علوم 

وال  وأدبيتها،  النصوص  جاملية  إلدراك  إال  اللغة 

ميكن تصور الخوض يف نقد النصوص، ومقاربتها 
دون التسلح بهذه العلوم “ )63(

لهم  واملحدثني  القدماء  أن  القول  وخالصة 

اللغوية  الظواهر  من  انطالقاًا  للنص  معالجات 

والنحوية املتوفرة لديهم، كالشعر والخطب.

أهم النتائج

يف  مهامن  أساسيان  علامن  والنحو  1-األدب 

عن  أو  عنهام  االستغناء  ميكن  ال  العربية  العلوم 

أحدهام.

من  نشأة  أسبق  الشعر  خاصة  العريب  2-األدب 

النحو، وكان العامد الرئيس يف وضع قواعد علم 

النحو العريب.

لغتهم؛  يف  الشعراء  مع  العرب  النحاة  3-ترخص 

وضوابط  رشوط  وله  اضطرار،  موضع  الشعر  ألن 

خاصة.

وتحليل  املعنى  لفهم  رضوري  وقواعده  4-النحو 

النصوص األدبية.

5-النحو وقواعده هي املرجح الرئيس بني روايات 

النصوص األدبية وبالغتها.

الظاهر  من  الحديثة  الدراسات  من  النص  نحو   6

التي تؤكد التكامل املعريف بني األدب والنحو.

َاِث الَعَريِبِّ التََّكاُمُل املَْعِريِفُّ بنَْي اأَلََدِب والنَّْحـِو يِف الرتُّ
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وقواعده  النحو  عن  يستغني  ال  العريب  7-األدب 

قدمياًا وحديثاًا يف كل أنواعه وصوره.

أهم التوصيات:

الحداثة  أثر  تتناول  التي  الدراسات  من  1-اإلكثار 

يف التكامل املعريف بني األدب والنحو العربيني.

2-املقارنة بني دور األدب العريب يف نشأة النحو 

قواعد  نشأة  يف  الغربية  اآلداب  ودور  العريب 

لغاتها.

يكون  يك  العريب؛  النحو  تعلُّم  عىل  3-الحرص 

سبيالاً لفهم النصوص العربية الفصيحة

4-إلتامس اللغة يف العالقة التواشجية بني النحو 

الحديثة؛  والنقدية  األدبية  الدراسات  واألدب يف 

خصائصها  بقاء  يف  حياة  من  التواشج  لهذا  ملا 

كيبية ونظمها وقوانينها. الرتَّ

الكتاب  دار  خفاجي،  محمد  الجاهيل،  الشعر   1

ط1،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  اللبناين 

1986م.  ص :13.

مرص  نهضة  ط1،  مندور،  محمد  وفنونه،  األدب   2

ص:  2006م.،  القاهرة،  الفجالة،  والنرش،  للطباعة 

.41 ،25

التعريفات، الرشيف الجرجاين، دار الكتب العلمية،   3

بريوت، ط1، 1983م.ج1، ص:167.

تحقيق:  مسكويه،  عىل  أليب  والشوامل،  الهوامل   4

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  كرسوي،  سيد 

2001م.، ص: 347.

أصول النقد األديب، أحمد الشايب، مكتبة النهضة   5

املرصية، القاهرة، ط10، 1994م، ص: 17.

تحت راية القرآن، مصطفى صادق الرافعي، مطبعة   6

ص:  1376هـ-1956م،   ،4 ط  القاهرة،  االستقامة، 

.130

فتحي  والشاعر،  الشعر  العريب:  الرتاث  قضايا  من   7

املعارف،  منشأة  اإلسكندرية،  عامر،  أحمد 

1405هـ/1985م.، ص:95.

التعريفات، للرشيف الجرجاين، ص:240.  8

اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، تحقيق: أحمد   9

اآلفاق  دار  عباس،  إحسان  وتقديم:  شاكر،  محمد 

الجديدة، بريوت،1403 – 1983م، ج5، ص: 126

ينظر: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ملحمد   10

بن عيل التهانوي، ج1، ص: 23.

محمد عيل  تحقيق:  البن جني،  الخصائص،  ينظر:   11

للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  ط4،  النجار، 

القاهرة، 2006م   ج1، ص: 35.

ينظر: املقرب، البن عصفور اإلشبييل، تحقيق عادل   12

أحمد عبد الجواد وعيل محمد معوض، دار الكتب 

العلمية، بیروت، ط1، 1998م.ج 1، ص: 45.

ينظر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عيل عبد الواحد   13

ج2،  القاهرة،1962م،  الشعب،  دار  ط1،  وايف، 

ص: 296.

14  املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها.

بعلوم  العريب  النحو  صلة   029 ينظر:  لالستزادة   15

الكريم،  جاد  الله  عبد  واللغة،  اإلسالمية  الرشيعة 

العربية  اململكة  األديب،  جازان  نادي  منشورات 

السعودية، 1424هـ، ص :173.

إحسان  تحقيق:  الحموي،  لياقوت  األدباء،  معجم   16

عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1993م، 

ج1، ص: 54.

17  ينظر: املقدمة، البن خلدون ج2، ص: 294.

والشاعر،  الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل  ينظر:    18

طبانة،  وبدوي  الحويف،  أحمد  تحقيق:  األثري،  البن 

القاهرة، 1959م.، ج 1،  الفجالة،  دار نهضة مرص، 

ص:44.

تحقيق:  الجرجاين،  القاهر  عبد  اإلعجاز،  دالئل   19

محمود محمد شاكر، مطبعة املدين بالقاهرة، ودار 

املدين بجدة، ط3، 1992م، ص: 197.

تحقيق:  العسكري،  هالل  أبو  الصناعتني،  كتاب   20

الهوامـــــش
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إبراهيم،  الفضل  أبو  البجاوي، ومحمد  محمد عيل 

ط1، املكتبة العرصية، بريوا، 1419هـ. ص :104.

عبد  تحقيق:  الرساج،  البن  النحو،  أصول  ينظر:   21

بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الفتيل،  الحسني 

واالقرتاح   ،35 ص:  ج1،  لبنان،1420هـ-1999م، 

يف أصول النحو، للسيوطي، تحقيق: محمد حسن 

ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي، 

1981م، ص:33.

الراجحي،  لعبده  الحديث،  والدرس  العريب  النحو   22

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  العربية  النهضة  دار 

القاهرة، 1986م.، ص: 49-48.

العامة  املرصية  الهيئة  حسان،  لتامم  األصول،   23

للكتاب، القاهرة، ط1، 1982م، ص: 103 -104.

24  السابق، ص: 104. 

املقدمة ج2، ص:294.  25

26  املقدمة، ج2، ص:294.

27  الربهان يف علوم القرآن، الزركيش، تحقيق: محمد 

إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، 1391هــ.  أبو الفضل 

ج1، ص301.

تحقيق:  للزجاج،  النحو،  علل  يف  اإليضاح  ينظر:   28

1979م،  ط3،  بريوت،  النفائس،  دار  مبارك،  مازن 

ص :41.

للقلقشندي  اإلنشاء،  صناعة  يف  األعىش  صبح    29

الفكر،  دار  ط1،  الطويل،  يوسف  تحقيق 

دمشق،1987م، ج14، ص:241.

تحقيق:  للزمخرشي،  اإلعراب،  املفصل يف صنعة   30

عيل بو ملحم، ط1، مكتبة الهالل، بريوت، 1993م.، 

ص:18.

جاد  الله  عبد  والنحو،  املعنى  ينظر:  لالستزادة   31

الكريم، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1، 2002م.   

االقرتاح، للسيوطي، ص :31.  32

محمد  للشعر(،  النيص  )التحليل  املوازي  اإلبداع   33

حامسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، 2001م، 

ص:10.

عالقة  يف  تطبيقية  )دراسة  والنحو  األسلوب   34

النحوية(،  الظاهرات  ببعض  األسلوبية  الخصائص 

والنرش  للطباعة  الدعوة  دار  جرب،  الله  عبد  محمد 

باإلسكندرية، الطبعة األوىل، 1988م، ص:7.

-370: ص  الجرجاين،  القاهر  عبد  اإلعجاز،  دالئل   35

.371

وينظر:   .27: ص  حامسة،  محمد  املوازي،  اإلبداع   36

السيد  األديب،  النص  وتحليل  فهم  يف  النحو  دور 

عبد الرايض، موقع شبكة األلوكة.

محمد  مروان  الكهف،  سورة  يف  أسلوبية  دراسة   37

النجاح  جامعة  ماجستري،  الرحمن،  عبد  سعيد 

الوطنية بنابلس، فلسطني، 2006م.، ص :74. 

أسلوبية(،  )دراسة  الكريم  القرآن  يف  العطف  الغة   38

بريوت،  العربية،  النهضة  دار  الرشقاوي،  عفت 

1981م.، ص:18.

رشح األشموين عىل ألفية إبن مالك منهج السالك،   39

عبد  الدين  محي  محمد  مالك،  ابن  ألفية  إىل 

الحميد، ج1، دار الكتاب العريب بريوت-لبنان، ط1، 

1945م، ص :5.

الخصائص، ج1، ص:1237.  40

تشويق الخالن حاشية عىل رشح األجرومية العالمة   41

بايب معرفة عالمات اإلعراب، محمد  أحمد دحالن 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  السفاطوين،  معصوم 

لبنان، 1971م، ص :183.

القرطاجي،  لحازم  األدباء،  ورساج  البلغاء  منهاج   42

الكتب  دار  الخوجة،  بن  الحبيب  محمد  تحقيق: 

 .144-143: ص  1966م.   ط1،  تونس،  الرشقية، 

السيد  تحقيق:  فارس،  البن  الصاحبي،  وينظر: 

صقر، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1977م، ص:275، 

السيوطي،  الدين  لجالل  اللغة،  علوم  يف  واملزهر 

الكتب  إحياء  دار  ورفيقيه،  املوىل  جاد  تحقيق: 

العربية، ط2، القاهرة، د.ت.، ج2، ص:471.

43  الكتاب، لسيبويه ج1، ص:26.

الكتاب، لسيبويه ج1، ص:209.  44

القزويني،  للقزاز  الرضائر،  يف:  التفاصيل  ينظر    45

والرضورة الشعرية، ملحمد حامسة عبد اللطيف.

46  االقرتاح، للسيوطي، ص :12.

الخصائص، البن جني ج3، ص :188.  47

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  للجاحظ،  الحيوان،   48

ط2، 1424هـ. ج1، ص:102.

49  الخصائص، ابن جني ج1، ص: 29-28.

واللسانيات  العربية  البالغة  بني  البديع  ينظر:   50

لغة  وعلم  ص:71،  املجيد،  عبد  جميل  النصية، 

النص، سعيد البحريي، ص: 79، وتحليل الخطاب 

األديب، عبد القادر رششار، ص:47.    
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51  الخصائص، البن جني، ج1، ص32.

النهضة  مكتبة  كشك،  أحمد  والكالم،  اللغة   52

املرصية، القاهرة، 1995م، ص:10.  

مكتبة  الطناحي،  محمود  الشجري،  ابن  أمايل   53

الخانجي، القاهرة، 2014م.، ج 1، ص:11-10.
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البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، جميل 	 
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القاهرة، الطبعة األوىل، 2002م.   

تحقيق: 	  للزمخرشي،  اإلعراب،  صنعة  يف  املفصل 

عيل بو ملحم، ط1، مكتبة الهالل، بريوت، 1993م.

مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عيل عبد الواحد وايف، 	 

ط1، دار الشعب، القاهرة،1962م.

عادل 	  تحقيق  اإلشبييل،  عصفور  البن  املقرب، 

أحمد عبد الجواد وعيل محمد معوض، دار الكتب 

العلمية، بیروت، ط1، 1998م.
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َاِث الَعَريِبِّ التََّكاُمُل املَْعِريِفُّ بنَْي اأَلََدِب والنَّْحـِو يِف الرتُّ
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اأمناط املكان يف رواية “ �سيدات احلوا�س اخلم�س” 
جلالل برج�س: درا�سة حتليلية

د. منتهى طه الحراحشة
 األستاذ املشارك يف األدب الحديث ونقده ،  قسم اللغة العربية وآدابها، 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة آل البيت، املفرق، األردن

&

 األستاذ املشارك يف األدب الحديث ونقده، مركز اللغات - 

جامعة آل البيت، املفرق، األردن

د محمود سلامن القضاه

امللخص
تتناول هذه الدراسة أمناط املكان يف رواية )سيدات الحواس الخمس( للروايئ األردين جالل برجس، 

آليات الخطاب الرسدي املعارص؛ ومفيدة من معطيات املنهجني  مستندة يف ذلك عىل معطيات 

ية، واملكان وأمناطه يف النقد األديب، وتبنّي أمناط  النفيس واالجتامعي؛ ليك توضح رؤية الرواية النصِّ

املكان  وأمناط  املركزي،  واملكان  العريض،  أو  اآلين  واملكان  األصل،  املكان  مثل  الرواية،  املكان يف 

املفارقة، مثل املكان الواقعي واملتخيل، واملكان املفتوح و املغلق -  األليف والعدواين-؛ وتحديد 

هذه األمكنة وتحرصها، ومعرفة موقعها الرسدي يف عالقاتها مع الشخصيات والزمان يف دفع عجلة 

الرسد، وتغليفه بإشارات داللية ورموز متعددة.

      وخلصت الدراسة إىل جملة من النتائج، أهمها أن الرواية متيّزت بعمق رؤيتها النّصة، وأن للمكان 

لألحداث  يعطي  الحيك، حيث  عليه  يقوم  التي  الجوانب  أهم  من  يعّد  إذ  األديب؛  النقد  أهميته يف 

الواقعي القريب من األفهام، ويرتك ظالله عىل الشخصيات، فالشخصية تتأقلم مع املكان،  سمتها 

األماكن  وتنوعها، فكانت  املكان  أمناط  توظيف  فرداةالساردة يف  التحليل  وبنّي  فيها.  ويؤثر  فيه  فتؤثر 

مقصودة لذاتها وتحمل فلسفات معينة، إذ استطاع الروايئ توظيف هذه األماكن مبا لها من رموز واقعية 

يف أذهان الناس يف اختصار الرشح املعرب عن ثقافة الشخصيات، مثل: البيلفارد، والغالريي، وهي 

أماكن ارتبطت بالطبقة الغنية واملثقفة، كام أن لهذه األمكنة تأثريها املبارش عىل شخصيات الرواية مام 

أزّم الرسد وزاد من تعقيده، وأجج الرصاع نحو العقدة ثم الحل.

الكلامت املفتاحية:) املكان،الرواية، سيدات الحواس الخمس، جالل برجس، الرسد(.
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املقدمة 

 “ رواية  عىل  الوقوف  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

عن  الكشف  بغية  الخمس”؛  الحواس  سيدات 

عاملها الروايئ ورؤيتها النّصية وأهميتها، واستجالء 

أمناط املكان فيها، والوقوف عىل داللتها، وأثرها 

ورغباتها  وسلوكها  الشخصيات  فكر  تشكيل  يف 

عرب  باآلخر،  وعالقتها  وانحرافاتها  ورؤيتها  وميولها 

حركة الرسد يف الرواية. وال شك أنَّ الروايةتنهض 

ليك  فيها؛  توافرها  من  بّد  ال  أساسية  مبقومات 

تُعّد عمالاً فنياًا راقياًا مستوفياًا أركانه الرسدية، ويُعدُّ 

الرسد،  عملية  يف  املهمة  العنارص  من  املكان 

فبتضافره مع الزمان والشخصية يتشكل الحدث، 

الروائية،  والحدث هو الشكل املنجز من العملية 

معني  زمان  لها  أحداث  مجموعة  هو  الروايئ  فالعمل 

ومكان معني، وأشخاص معينني.

واملكان عنرص متطور ومتغري بأمناطه وصورته من 

ويسهم  رواية،  إىل  رواية  ومن  كاتب،  إىل  كاتب 

املكان بأمناطه املختلفة بوصفه عنرصا فنيّا رئيسا 

1970، وحصل عىل  عام  ء يف  مأدبا  إلىمحافظة  قرى   حنيناإحدى  قرية  ولد يف  أردين،  وُصحفي  وشاعر  كاتب   *

البكالوريوس يف هندسة الطريان من روسيا، مدير مخترب الرسديات األردين ، توىل العديد من املناصب الحكومية 

يف بلدةاألردن، كاتب مقالة وقصة ورواية، حصل عىل جائزة كتارة للرواية العربية يف عام 2015م عن روايته )أفاعي 

النار/حكاية العاشق عيل بن محمود القصاد(، وجائزة رفقة دودين لإلبداع الرسدي 2014 عن روايته )مقصلة الحامل، 

العرب،  الكتاب  ، واتحاد  الكتّاب  رابطة  عضو  القصصية )الزلزال.  مجموعته  عن  العزيزي  زائد  بن  روكس  ( وجائزة 

وأفاعي  2013م،  الحامل  هي:مقصلة  الروايات  من  مجموعة  له  العامل .صدر  شعراء  كتاباإلنرتنت، وحركة  واتحاد 

النار/حكاية العاشق عيل بن محمود القصاد2015م، وسيدات الحواس الخمس2017م،و حكايات املقهى العتيق 

شجر  عىل  غصن  كأي  هي:  شعرية  وداوين  2012م  الزلزال  بعنوان:  قصصية  ومجموعة  2019م.  مشرتكة(  )رواية 

2008م، وقمر بال منازل 2011م، ومؤلفات يف أدب املكان، هي:  رذاذ عىل زجاج الذاكرة 2011م، وشبابيك مادبا 

تحرص القدس عام 2012م. كام أسهم يف تطور الحركة الروائية يف األردن، وإحداث تطور واضح فيها، وما زال يدير 

منصة الندوات واللقاءات التي لها أثر واضح يف تطور الحركة الروائية يف األردن.  ينطر: جالل برجس، ويكيبيديا، 

https://ar.wikipedia.org/wiki .مقابلة مع الكاتب جالل برجس، رابطة الكتَّاب األردنيني، عاّمن،  بتاريخ 

2020/2/2م

أمناط املكان يف رواية “ سيدات الحواس الخمس” لجالل برجس: دراسة تحليلية
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وحيويّا يف بناء النص الروايئ، فيؤثر ويتأثر بعنارص 

ومتفاعلة  متداخلة  عالقات  بواسطة  الرواية،  بناء 

الرواية، وفق تشكيل هنديس يتصف  بني عنارص 

بالتآزر والتناغم والرتابط يحقق وحدة الرواية، فتربز 

ومتنوعة  بواسطته مجسدة دالالت عديدة  الرواية 

عرب دوائر الرسد . 

ومن هذه األهمية للمكان، أرادت الباحثة أن تجلو 

الروايةالقامئة  يف  واملتداخلة  املتنوعة،  أمناطه 

بتنوع  عىل املكان من أولها حتى آخرها، ومتيّزت 

رؤية  وفق  تشكَّلت  والتي  فيها،  املكان  أمناط 

رؤية  تشكيل  يف  أسهمت  للكاتب،  فلسفية 

الرواية، وفكرتها املحورية بغية الوصول إىل غايتها 

الحواس  تتعلّق  العنوان  الجاملية، فعىل مستوى 

مستوى  وعىل  الجسد،  يف  محددة  بأماكن 

اإلجراء فإن “الغالريي”- مرسح األحداث- مكان 

مهيمن عىل التفاصيل العظيمة والدقيقة يف 

الرواية، فهو املكان الذي أنشئ كردة فعل عىل 

الحالة النفسية التي عاىن منها البطل،ليتحول 

إىل مكان لتصفية الحسابات مع عدو غري موجود، 

بل هو عدو مخرتع جراء الحالة النفسية التي مر بها 

البطل يف عالقته الزوجية التي انتهت باالنفصال، 

فاملكان أمر مقصود لذاته يف هذه الرواية، وشكل 

ا قاراًا فيها، عىل مستوى تطور الشخصيات،  أساساً

وعىل مستوى تطور األحداث، وتطور حركة الزمن، 

الرواية،  يف  املكان  توظيف  الكاتب  أجاد  فهل 

ورسم أمناطااً مختلفة له يف الرواية؟

من  عديدة،  تساؤالت  تثري  هذهالرواية  كام 

أهمها: ما  هي فكرة الرواية وقضيتها املحورية؟ 

الشخصيات  عىل  أمناطه  وتنوع  املكان  أثر  وما 

يف  دينامييك  دور  للمكان  وهل  واألحداث؟ 

النفسية  الحالة  دور  وما  العكس؟  أم  األحداث 

وهل  املكاين؟  التشكل  يف  الرئيسة  للشخصية 

ميكن تعميم تجربة البطل وإحساسه باملكان عىل 

الرئيسة ضحية  الشخصية  أنَّ  أم  الناس،  غريه من 

موقف اجتامعي وفيزيولوجي؟

 ضمن هذا السياق سارت الدراسة يف ضوء هذه 

يف  وتبحث  املكان،  أمناط  األسئلة؛لتستجيل 

الشخصيات،  يف  وحضوره  وأشكاله  خصوصياته 

وحركة هذه األخرية داخله بني الحرية والكبت والتأثر 

النفسية  العالقات  عن  الكشف  بهدف  والتأثري، 

والجغرافية الظرفية بني األمكنة والشخوص، وبني 

أرض  عىل  املكان  فِصفات  واألحداث،  األمكنة 

دالليا  لتوظيفها  الرواية  إىل  أيضا  تنقل  قد  الواقع 

أو  للشخصيات،  نفسانية  صفات  عن  للرتميز 

فاألمكنة عالمة  للشخصيات،  ثقايف  إعطاء طابع 

عىل ثقافة أصحابها ورؤيتهم األيديولوجية.

مشكلة الدراسة، ومنهجها. 

مشكلة الدراسة

تتجسد مشكلة البحث يف الرواية بوجود نوع من 

الصعوبة يف الكشف عن أمناط املكان يف رواية 

واضحة  ظاهرة  تشكل  التي  الخمس”،  الحواس   “

أهمية  وذات  وغنيّة،  ومتنوعة  ومتشعبة  وعديدة 

يف البنية الرسدية، لها دالالت عديدة مل يلتفت 

مام  والتحليل،  بالدرس  والدارسون  النقاد  إليها 

النقدية؛  األدبية  الدراسة  لهذه  قوياًا  ا  دافعاً شكل 

وأثره  وأنواعه ودالالته،  للكشف عن املكانوأمناطه 

األحداث،  وتطور  الشخصيات  فكر  تشكيل  يف 

وصوالاً إىل جاملياته الفنية.

منهج الدراسة

معطيات  من  االستفادة  عىل  الدراسة  تقوم 

املعارص؛  الرسدي  الخطاب  تحليل  آليات 
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ورموزه  ووظائفه  املكان  أمناط  استكناه  بغية 

الخطاب  نسيج  يف  املحيطة  وعالقاته  وسامته، 

الخمس”  الحواس  “سيدات  رواية  يف  الرسدي 

بني  تربط  التي  الداللية  العالقات  اعتامداعىل 

االتساق  مستوى  عىل  والرتاكيب  املفردات 

من  واإلفادة  الرتكيبي،  واالنسجام  املعجمي 

لبيان  واالجتامعي؛  النفيس  املنهجني  معطيات 

النفيس  السلوك  عىل  أمناطه  وتعدد  املكان  أثر 

وميولها  وانفعاالتها،  ورغباتها  للشخصيات، 

االجتامعية  وعالقاتها  وانحرافاتها،  الجنيس 

وقدرتها عىل التعايش واالنسجام مع اآلخر.

الدراسات السابقة

تناولت  التي  األوىل  العلمية  الدراسة  هذه  تعدٌّ 

الحواس  “سيدات  رواية  يف  املكان  أمناط 

مل  الرواية  هذه  والتحليل؛ألن  بالدرس  الخمس” 

تدرس دراسة نقدية جادة ومستقلة، سوى بعض 

املقاالت املحدودة واملخترصة والعامة، مثل:

 “قراءة نقدية يف رواية سيدات الحواس الخمس” 

مقالة  وهي  2018م(،  )الزيات:  برجس”،  لجالل 

الكاتب  شكَّل  كيف  الكاتبة  فيها  رسدت  صحفية 

روايته من أحداث متنوعة يحذر فيها من القادم، 

رساج  شخصية  عىل  الرواية  عدسة  مسلطااً 

بواقعها  الخالصة  الوجدانية  بابتكاراته  الدين 

أن  ميكن  التي  الداخلية  املضطرب،وفنتازيتها 

وتنقسم  وتتعدد  بسهولة،  فيها  الشخصية  تتحول 

وتتضاعف، ومتتزج بحواسها الخمس مع املادة.

برجس..  لجالل  الخمس”  الحواس  “سيدات   

)الحراحشة:2019م(،  التفاصيل،  تشكيل 

تشكيل  عىل  قامئة  الرواية  أّن  الباحثة  فيها  بيَّنت 

بتفاصيلها وشعريتها  الرواية  تزدحم  إذ  التفاصيل، 

عديدة  حكايات  تجسد  التي  العميقة،  الرسدية 

متضاربة يف إيقاعها الرسدي، وشعريتها وفضائها، 

الطابع  ذات  الشعرية  ولغتها  الزمني،  وتشكيلها، 

الحكايئ املتناغم.

أزمات  عىل  إطاللة  الخمس”  الحواس  “سيدات 

وهي  2019م(،  )محمود:  املعارص،  اإلنسان 

التغيريات  أثر  الباحث  فيها  بنّي  صحفية،  مقالة 

التي طرأت عىل الشخصية واملكان العريب خالل 

العقود األخرية، وكذلك ما يتعلق بحقيقة الوجود 

والهزائم  الخيبات  عن  تحّدث  كام  اإلنساين، 

النفسية والروحية للفرد والجامعات أمام روح عرص 

يؤمنون  كانوا  ما  بهشاشة  الناس  يفاجئ  متقلب، 

إشكالية  مرحلة  باب  قد عرب  فالعامل  قيم،  من  به 

اإلنسان،  يشء،  كل  فيها  تبّدل  التعقيد  شديدة 

مرهونة مبدى  مواجهة املستقبل  وباتت  ومكانه، 

القدرة عىل الحدس، وقراءة القادم حتى يتسنى 

لآلدمي تخطي الكثري مام قد يواجهه يف معرتك 

الحياة. 

الحواس  سيدات  يف  الروائية  املغامرة 

تتحدث  مقالة  وهي  الخمس،)حمود،2019م(، 

يعيشها  التي  املدهشة،  الروائية  املغامرة  عن 

املتلقي يف رواية )جالل برجس( سيدات الحواس 

والتشوه،  والبشاعة  الخيانة  مواجهة  يف  الخمس 

بني  تقتسم  ثنائية  من  روايته  الكاتب  شّكل  فقد 

إرهاب السفاح وثقافة تواجه مع ) غالريي الحواس 

يف  الكاتب  رؤية  الرواية  جسدت  كام  الخمس(، 

بناء النفس البرشية من جديد عرب الفن.

جالل  جديد  الخمس”  الحواس  “سيدات  رواية 

مخترصة  مقالة  وهي  فاروق:2020م(،   ( برجس، 

تبنّي أهمية الحواس وتحفيزها لغايات استرشاف 

مبا  تنبؤنا  مل  إذا  لوجودها  قيمة  وال  يحصل،  ما 

اإلنسان  المتلك  استغاللها  تم  ولو  سيحدث، 

أمناط املكان يف رواية “ سيدات الحواس الخمس” لجالل برجس: دراسة تحليلية
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أطلق عليها  أن ميتلك حاسة إضافية،  بوساطتها 

اسم الحاسة املضيئة. كام تسلط املقالة الضوء 

عىل شخصية رساج املحب للعاصمة عاّمن التي 

تجسد املعنى الحقيقي للوطن بأكمله.

جامليات املكان يف تجربة جالل برجس الروائية، 

)الزغايبة: 202م(، وهي رسالة ماجستري تناولت 

جامليات املكان يف روايات الكاتب جالل برجس 

وأثره  باملكان  فاهتمت  آخر،  منظور  من  جميعها 

أمناط  تناول  دون  عام،  بشكل  الشخصية  عىل 

املكان يف رواية “ سيدات الحواس الخمس”.

عامل الرواية، رؤية نّصية 

عام  الخمس”  الحواس  سيدات   “ رواية  صدرت 

“جالل  األردين  والشاعر  للكاتب  )2017م( 

وتسعني  ومثاٍن  ثالمثائة  من  وتتشكل  برجس”، 

صفحة من القطع املتوسط، ودخلت يف القامئة 

لعام)  العربية  للرواية  العاملية  للجائزة  الطويلة 

2019م( يف دورتها الثانية عرشة، املعروفة باسم: 

تدور  )رمضان:2019م(.  العربية”.  بوكر  “جائزة 

أحداثها يف عاّمن العاصمة األردنية، وبعضها 

بطل  عودة  بعد  األحداث  وتبدأ  أمريكا،  يف 

هيكل  وبنائه  أمريكا  من  الدين  عز  رساج  الرواية 

برؤية  يتصل  مغزاه  له  حدث  وهو  “الغالريي”، 

الرواية وفكرتها املحورية، إذ تسلط الرواية عدستها 

جديدة  وبعضها  ومتنوعة،  عديدة  أمكان  عىل 

الشخصيات  فكر  تشكيل  يف  أثَّرت  ومدهشة 

الفنية، من  وتطور األحداث، وصوالاً إىل جاملياته 

مثل فكرة التصميم الهندسيلشكل بناء الغالريي، 

تلة مرتفعة  القديم فوق  بيته  إقامته مكان  وسبب 

بعد  اشرتاه  الذي  ذلكالبيت  اللويبدة،  جبل  يف 

إليه  أشار  الذي  العلو  ولعل  أمريكا،  من  عودته 

املكانة  إىل  راجع  التلة  لهذه  اختياره  يف  الروايئ 

إليها  يصل  أن  الغالريي  يطمح صاحب  كان  التي 

بعد أن عاد من اغرتابه.

الخمس،  الحواس  بغالريي  تسميته  عالقة  وتعود 

هو اندماج هذه الحواس مبجموعة من الطقوس 

االنتقامية من األنثى عموما، ومن األنثى التي يف 

فأراد  ذلك،  قبل  خانته  والتي  خصوصا،  داخله 

مرة  وينتقم كل  بحاسة جديدة،  مرة  أن يحب كل 

أشار  التي  الخمس  الحواس  وما  جديدة,  بحاسة 

روايته  الكاتب يف  أراد  وقد  هو،  إال حواسه  إليها 

الَعاّمين  املجتمع  لطبقات  شاملة  رؤية  تقديم 

وردود  وتاريخها،  وحكاياتها  وعالقاتها،  املختلفة، 

يف  حدثت  التي  الرسيعة  علىالتغريات  فعلها 

تشكيله  إعادة  يف  وأسهمت  املجتمع،  هذا  بنية 

سلوك  يف  الطبقة  هذه  ظهور  وأثر  جديد،  من 

الضوء  الرواية  تسلط   كام  ووعيها؛  الشخصيات 

الثقايف املتمثل بغالريي  الدائر بني  عىل الرصاع 

الحواس الخمس، الجاثم عىل جبل اللويبدة، وبني 

“سليامن  مبجموعة  املتمثّل  املتسلّط  املادي 

)بوليفارد(  برج  من  آخر طابق  الكائنة يف  الطالع” 

قامئة  قدمية  عالقة  فيه  تربطه  والذي  العبديل، 

يكشفها  العدائية واستغالل املنصب، كام  عىل 

وسليامن  والد رساج  بني  وقع  الذي  اآليت  الحوار 

الطالع: 

ذنب  ال  األوالد،  عىل  ينسحب  األمر  تجعل  ال   -“

تحدث  ملاذا  ا  جيّداً تعلم  أنت   يحدث.  مبا  لهم 

أشياء مثل هذه. أم أنَّ الكريس أعامك إىل هذه 

الّدرجة  يا سليامن الطّالع!  

وعيناه  قال  ثّم  أيب،  بوجه  الطالع  سليامن  حّدق 

تضيقان وتتّسعان كأنه يحّدق بضوء ساطع:

هذه فرصتي ألجعلك تعرف قيمتك يا عز الدين”. 

) برجس: 2027(.
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 يكشف مجرى الرسد يف الرواية بأنَّ  الكاتب يقيم 

حواراًا رسدياًا مع حواس اإلنسان، وذلك يف فصول 

ستة، كانت فيها شخصية “رساج عز الدين” هي 

واملحركة  الفاعلة  واألساسية  املحورية  الشخصية 

التي  الشخصية  هذه  الرواية،  أحداث  لجميع 

أُجهضت أحالمها، وأحالم الكثري من الشخصيات 

ميثل  الذي  الطالع”  “سليامن  يد  عىل  الروائية 

الطبقة الفاسدة يف املجتمع، والتي تسعى لنهب 

شبابه،  بأحالم  والعبث  وخرياته  الوطن  مقدرات 

واألخذ بأيديهم إىل الهالك، لفرض سيطرتها عىل 

وأرواح  ومقدرات  خربات  من  عاّمن  تحويه  ما  كل 

العيش  يف  أحالمها  تحقيق  إىل  تسعى  برشية، 

بهدوء وسكينة وكرامة يف ظل األم عاّمن وربوعها، 

فام كان من شخصية رساج إال البحث عن كيفية 

فاعلية  من  تحد  التي  القيود  هذه  من  الخالص 

رحم  فأنشأ يف  الفكرية،  قيمته  وتفقده  الشباب، 

عاّمن األم هذا الرصح املعامري الضخم غالريي 

هيئة  الخمس( يف خمس طوابق عىل  )الحواس 

امرأة تنظر إىل يديها الفارغتني...حاكت كّل مالمح 

“ألقى  السارد:  يقول   ، املرأة  جسد  وتفاصيل 

بقلمه عىل أوراق كان يعمل عليها، ثم راح يحدق 

مبجسم الغالريي، وهو يقف عىل الطاولة، شاهدااً 

رساج  القديم  صديقه  ابتكرها  غريبة  فكرة  عىل 

ثريااً، حتى  أمريكا  إن عاد من  ما  الذي  الدين،  عز 

اشرتى البيت القديم الذي كان يسكنه يف جبل 

اللويبدة، وقطعة أرض حوله، وبنى عليها غالريي ) 

الحواس الخمس(. بناية أثارت استغراب ودهشة 

املتواصل  العمل  من  عامني  فبعد  رآها.  من  كّل 

طوابق،  خمس  من  بناية  عاّمن  يف  الّناس  وجد 

اللويبدة، عىل  تنهض من ذلك املرتفع من جبل 

هيئة امرأة تنظر إىل يديها الفارغتني...حاكت كّل 

مالمح وتفاصيل جسد املرأة “. )برجس: 2017، 

ص20(.   

حواس  من  حاسة  طابق  كل  يف  حاىك  وقد 

لهذه  النهاية  يف  لينترص  ميتلكها،  التي  اإلنسان 

دون  بوضوح  تريد  ما  رؤية  من  ولتتمكن  الحواس، 

أن يغشاها ما غيش حواسه من قبل، فكان فريسة 

جيب  إىل  يداه  امتدت  الذي  الطالع  لسليامن 

رحم  من  فهرب  ودفأه،  حبه  منه  واجتثت  قلبه، 

أمريكا،  يف  )ماديسون(  الغريب  إىل  عاّمن  األم 

باحثاًا عن ذات مبعرثة متشظية، ُخذلت وهي يف 

أعاق  ما  فصادفت  أحالمها  لتحقيق  سعيها  أوج 

استقرارها وأمانها وما استلب منها حبها ودفأها.

مدينة  وهو  واحد  مكان  يف  الرواية  أحداث  تدور 

جبل  يف  رساج  الشخصية  رأس  مسقط  عاّمن، 

يف  كثيف  ظهور  املدينة  لهذه  كان  إذ  اللويبدة، 

تخلو صفحة وال مشهد وال حوار  الرواية، وال  ثنايا 

طرفاًا  أو  محوراًا  عاّمن  وكانت  إال  الشخصيات  بني 

فرح  مصدر  كانت  وداللة،  رمزاًا  أو  الحديث  يف 

ا، فاملكان يف سيدات الحواس الخمس  وحزن معاً

ا يف بنائها الرسدي. يقول السارد:  كان عنرصاًا رئيساً

جبل  يف  هرقل  معبد  عند  تجلس  حني  كنت   “

من  يوجعك  ما  قلبك  كاهل  عن  تلقي  القلعة 

أنَّ  تدري  كنت  فيها.  تحبّه  مبا  وتحتفي  عاّمن، 

ن ال ذنب لها، الذين مل يفهموا  فكرة الوطن هم  عامَّ

الذي أوجعوك، اللصوص، الرشهون، املتآمرون، 

شهوانّيو السلطة. كنت تحلم بامرأة حضنها وطن، 

مثلام كنت ترى الوطن حضن حبيبة”. ) برجس: 

2017، ص31(.

وقد أتيح للمكان املتخيل أن يتجسد يف مادي 

وبالتايل  الرسد،  لغة  ضمن  وذلك  محسوس 

أبعاد  ذا  واقعياًا  ليغدو  املكان؛  مبالمح  اإلحاطة 

له أهمية  بأمناطه املختلفة، كان  مادية، فاملكان 

أمناط املكان يف رواية “ سيدات الحواس الخمس” لجالل برجس: دراسة تحليلية



 124جملة كرياال يوليو 2020

القيم  من  إذ جّسد مجموعة  الرواية  نص  بناء  يف 

وبيئتها  الشخصيات  فعل  عن  فكشف  والرؤى، 

به  تتحرك  الذي  “الوسط  فكان  أيضا،  وصفاتها 

1996م،  الشخصيات”)املايض:  خالله  ومن 

يف  أساسياًا  جزءاًا  بوصفها  فالشخصية  ص37(، 

طابعها  املكان  عىل  أضفت  الروايئ،  العمل 

الخاص، وهذا بالضبط ما نتج عن شخصية رساج، 

إذ  الروايئ،  العمل  هذا  يف  املحورية  الشخصية 

طوابق  من  املؤلف  الغالريي  يف  طابعها  فرضت 

خمسة، والقرص يف الغرف الست املجهولة التي 

تنّم عن شخصية مشوشة ومضطربة، ومتأزمة نتيجة 

بنى  لذلك  ريفال(”؛   (“ والحبيبة  الزوجة  خيانة 

األنثوية،  مالمحها  بكل  امرأة  هيئة  عىل  الغالريي 

رسٌّ  البناء  لهذا  فكان  الفارعتني  يديها  إىل  تنظر 

مه رساج، جعل كل  قرارة نفس مصمِّ وهدفٌّ يف 

من رآه يحتار من مقصدية البناء عىل هذا الشكل. 

ا شخصية وداد مديرةقرص رساج  يقول السارد واصفاً

تلك  تكرس  أن  مرة  من  ألكرث  “حاولت  الدين:  عز 

العزلة بتقّربها منه، إال أنَّ محاوالتها باءت بالفشل، 

متامااً مثل فشلها مبعرفة رّس الغرف الست، التي 

ُمنعت من دخولها، وإرصاره عىل أن يغادر الجميع 

القرص كّل جمعة، دون أن تفهم سبب ذلك”. ) 

برجس: 2017، ص19(.

املكان وأمناطه يف النقد األديب

بناء  يف  املهمة  الفنية  العنارص  من  املكان  يُعد 

العربية  النقدية  الدراسات  زالت  وما  الروائية، 

الرواية  يف  وأمناطه  املكان  لدراسة  أهمية  تُويل 

الرواية  املكان يف  أهمية  تأيت  هنا  ومن   ، العربية 

من تحوله “ ىف بعض األعامل املتميزة إىل فضاء 

يحتوى كل العنارص الروائية، مبا فيها من حوادث 

ومينحها  عالقات،  من  بينها  وما  وشخصيات، 

املناخ الذى تتفاعل فيه، وتعرب عن وجهة نظرها، 

ويكون هو نفسه املساعد عىل تطوير بناء الرواية، 

املؤلف،  واملمثل ملنظور  البطل،  لرؤية  والحامل 

القامش  كقطعة  املكان  يكون  ال  الحالة  وبهذه 

الذى  الفضاء  يكون  بل  اللوحة،  إىل  بالنسبة 

 .)2005 زياد،  أحمد  )محبك:  اللوحة”  تصنعه 

الرواية  عنارص  مع  واحدة  وحدة  يشكل  فاملكان 

وهو  والزمان،  والشخصيات  كاألحداث  األخرى 

ويتضمن  أشكاالاً  يتخذ   “ الرواية  يف  فاعل  عنرص 

بعض  ىف  يكون  قد  إنه  بل  عديدة،  معاىن 

األحيانهو الهدف من وجود العمل كله”)بحراوى: 

1990،ص 33(.

املوظفة  األمكنة  عىل  املكان  مصطلح  يدل 

الجغرافية،  أبعادها  مبختلف  الروايئ  النص  يف 

والنفسية  والتاريخية  والهندسية  والفيزيائية  

واالجتامعية.  والجاملية  والفلسفية  واملوضوعية 

اد يف تحديد  )الرشيف: ص42(. وقداختلف النقَّ

أمناط املكان وسامت أمناطه، وما يصدر عنها من 

منطلقات، كام اختلفوا يف تحديد أنواع األمكنة، 

إال أنَّ شاكر النابليس وجدها  أكرث من ثالثني نوعااً 

من األمكنة. )النابليس: 1994،15(. 

أهم  من  يعدُّ  املكان  إنَّ  إال  االختالف  هذا  ورغم 

عالقة  اإلنسان  مع  فعالقته  الرسدية،  العنارص 

حميمية، الرتباطه بأحداث اإلنسان الواقعية التي 

مّر بها طيلة حياته، باعتباره “من أهم العوامل التي 

اإلنسانية”)باشالر:  وأحالم  وذكريات  أفكار  تدمج 

األمكنة  عالقة  كانت  هنا  من  ص38(،  2006م، 

األهمية  هذه  وانتقلت  جوهرية،  عالقة  باإلنسان 

أيضا عىل املكان األديب، فال غنى عن املكان يف 

التي  االستيعابية  “الحاضنة  ألنّه  روايئ؛  عمل  أي 

معه”)عبود:  وتتفاعل  الشخصيات  تتحرك فيها 
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2009م، ص22( علاماً أن املكان الروايئ يختلف 

لغة  تضفيه  مبا  وذلك  الجغرايف؛  املكان  عن 

النص عىل املكان فتنقله من مكان له أبعاد مادية 

إىل كونه عاملا بحد ذاته يعطي للرواية بعدا طافحا 

بالقيمة والداللة)عزام: 2005م، ص38(. 

بأمناطه  األديب  العمل  عنارص  أحد  واملكان 

املتنوعة، “إذ ينفتح الفضاء الروايئ عىل كلهذا، 

جارياًا  معناه  يكون  أن  الرضورة  من  الفضاء  “ألن 

إىل  استعامله  والفراغ...وينرصف  الخواء  يف 

والشكل... والحجم،  والثقل،  والوزن  النتوء 

املكان  فارتباط  ص13(،   ،2004 )حسنني: 

والقياسات  األشكال من املدركات  بكل هذه 

باعتباره  الروايئ،  الفضاء  ا يف  هاماً عنرصاًا  جعله 

حيزاًا محددااً  وال  مرئياًا،  بناءاً خارجياًا  “ليس  املكان 

املساحة، وال تركيباًا من غرف وأسيجة ونوافذ، بل 

تاريخ  الفعل املغري واملحتوي عىل  هو كيان من 

والظلمة”  الضوء  بتواريخ  أبعاده  خة  املضمَّ أو  ما، 

)بسام: 2007، ص273(.

وال ينفصل املكان بوصفه ركنا أساسيّا يف الرسد، 

عن فلسفة خاصة يف اختياره ووصفه، “بل واعتباره 

الكاتب،  رؤية  لتحديد  ا  عامالاً مساعداً الرواية  يف 

الدرامية  أبعادها وتحديد معامل الخطوط  وإجالء 

ومع  واقعها،  مع  الشخوص  رصاع  وبيان  كلها، 

 ،2000 نفسه”)الحراحشة:  الوقت  يف  ذواتها 

ويسهم  األحداث،  مرسح  ص63(،فاملكان 

بشكل أو بآخر يف تعقيد الرسد أو انحالله، وال 

الفني جزافااً،وإمّنا يأيت لوظيفة  يأيت يف العمل 

فنية. 

و”املكان يف الرواية يك ال يكون عنرصااً محايدااً وال 

يكرتث به، فإننا نراه يعرّب عن نفسه من خالل أشكال 

معينة ويتّخذ معايَن متعددة بحيث يؤسس أحيانااً 

ص92(.  ريال:1992،  )روالن،  األثر”  وجود  علّة 

عن  املكانللتعبري  الروائييوظف  بأنَّ  القول  وميكن 

ليصبح  بل  الرواية،  تزييني يف  ألنَّه عنرص  رؤيته؛ال 

يختلف  الرواية  يف  فاملكان  ذاته،  بحد  هدفا 

“املكان  هو  الرواية  يف  واملكان  الواقع،  يف  عنه 

اللفظي املتخيّل، أي الذي صنعته اللغة انصياعا 

وحاجاته”)الفيصل:  الروايئ  التخييل  ألغراض 

تنقله  الرواية  يف  فاملكان  ص75(،  2003م، 

الرسدية،  ولغته  الروايئ  كلامت  للمتلقي 

بأن  للقارئ   يخيل  الوصف، حتى  مستعمالاًتقنية 

ملموس  مكان  هو  الرواية  يف  املوصوف  املكان 

محسوس، واقعي بكل أبعاده، فيخلق عنده رغبة 

يف استكامل األحداث التي جرت يف مكان عاينه 

بالصور  يرسم  الذي  الروايئ  غاية  وهذه  واقعا، 

ا..  ا معيشاً واللغة املكان الروايئ ليجعله واقعاً

يحتوي  الذي  االجتامعي  “الكيان  املكان  ويعدُّ 

ومجتمعه،  اإلنسان  بني  التفاعل  خالصة  عىل 

يحمل  آخر  اجتامعي  نتاج  أي  شأن  فشأنه  لذا 

جزءااً من أخالقية وأفكار ووعي ساكنيه”. )نصري: 

النص  يف  يتشكل  ال  لذا   .)16 ص:   ،1986

فراغات  يحمل من  أجوف  بناء  أو  “كيشء معزول 

وجدان وغرف وسقوف، إمنا يظهر كنشاط إنساين 

مرتبط بالسلوك البرشي يحمل عواطف ومشاعر، 

إنه  يسكنوه،  الذين  وانفعاالت  وهموم  ومواقف 

يحمل أرسارهم الصغرية والكبرية ما هو معلن، وما 

هو مختف، إنَّه تاريخ اإلنسان”. ) النصري: 1986، 

ص22(.

وظائف  تؤدي  ومتنوعة  مختلفة  أمناط  وللمكان 

وفلسفية  ونفسية  واجتامعية  تاريخية  عديدة 

ذاكرة  تخزن يف  حيّة  تجرية برشية  وجاملية، متثل 

صاحبها، يستحرضها يف مواقف عديدة، فتشكل 
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الكاتب  يعيد  ا،  ومتوافقاً متناغاماً  ا  خاصاً عاملاًا 

رؤيته  ليجسد  إنتاجه؛  يف  جديد  من  صياغته 

للواقع املعيش. 

منظوره  يقدم  أن  برجس”  “جالل  حاول  وقد 

لرؤيته،  حاضناًا  غدا  الذي  املكان  ورؤيتهبوساطة 

لإليواء  مكان  أو  أثاث،  أو  ديكور،  مجرد  يكن  ومل 

وهموم،  وآمال  وذكريات  حياة  مثل  بل  والعيش 

وفق أمناط ارتآها لألمكنة التي شكلت الحيز يف 

الفضاء الروايئ برمته.

أمناط املكان يف رواية “ سيدات الحواس 
الخمس”

يف  يؤثر  ُمعاشة،  حقيقة  الرواية  يف  املكان  يُعدُّ

البرش ويؤثرون فيه، فال يوجد مكان دون أن يفرض 

سلوكا  هو  يفرض  أن  أو  ما،  سلوكاًا  مرتادوه  عليه 

السارد يستعمله  إن  إذ  إليه،  يلجأ  معينا عىل من 

انطباعات  لتكوين  ويستخدمه  املتلقي،  إلثارة 

بنى  الشخصيات. ومن هذا املنطلق  خاصة عن 

الحواس  سيدات   “ روايته  برجس  جالل  الكاتب 

هنديس  تشكيل  عدد  عىل  متكئااً   الخمس” 

من  شكلها  عديدة  مكانية  أمناط  بتوظيف  متيّز 

مزدحمة  الرواية  فجاءت  والخيال،  والتاريخ  الواقع 

بالتعدد والتنوع واالختالف،  بأمناط مكانية تتسم 

املكان  أمناط  بتنويع  اهتاممه  الكاتب  أوىل  فقد 

روايته  يف  بينها  مقارنة  وعقد  والحديثة،  القدمية 

بأحداث  كبري  بشكل  ترتبط  روايته  أحداث  ألن   ؛ 

ووقائع حدثت يف أمكان متنوعةالتقطها من الواقع 

ليشكل  بخياله  ومزجها  والذاكرة  والتاريخ  والخيال 

لإليهام  فنية  أبعادا  الخاصة، وأضفى عليها  رؤيته 

وحققت  متنوعة  دالالت  بالواقعية،فجسدت 

متعة القراءة معا؛ ألّن بناء الرواية يتطلب من كاتبها 

“مكانا معينا ميكن من خالله تقديم كل التفاصيل 

واملكونات الثقافية املحددة له ) الضمور:2006، 

لرسم  مكانية  الكاتبأمناطااً  وظّف  وقد  ص23(”. 

بيئة الرواية، كام استعان بجملة من العنارص الفنية 

“فالروايئ  الشخصيات،  رسم  أو  الحوادث  لرسد 

يلتقطها باملالحظة واملشاهدة أو ينسجها بخياله 

نسجا مسلطا عليها قوة االخرتاع واإلبداع، معتمدااً 

نجم:   ( الحياة  يف  تجاربه  أثناء  يلتقطه  ما  عىل 

1966، ص108(.

إلىتوظيفكألمناطامل برجس  جالل  جهد  لقد 

يف  الرسد  دوائر  كاناملمكنة،فظهرتعلىامتداد 

الروية.”فالغالريي” يف الرواية مكان قد أثار دهشة 

واستغراب كل من رآه بهذا الشكل الهنديس الذي 

املجسم  هذا  رأى  شخص  كل  فكّون  عليه،  بُني 

الضخم فكرة أو انطباعا مبدئيا عن هذه الشخصية 

عليها  قام  التي  املجنونة  الفكرة  صاحبة  الغريبة، 

تطور  من  فيه  وما  القرص،  وكذلك  الغالريي 

فوقعن  زائراته  دهشة  أثار  قاطنيه،  براحة  واهتامم 

خلوه  من  رأوه  ما  جراء  وقلق  وارتباك  دهشة  يف 

يحدق  راح   “ السارد:  يقول  والحراس.  الخدم  من 

مبجسم الغالريي، وهو يقف عىل الطاولة، شاهد 

رساج  القديم  صديقه  ابتكرها  غربية  فكرة  عىل 

ثرياًا، حتى  أمريكا  إن عاد من  ما  الذي  الدبن،  عّز 

اشرتى البيت القديم الذي كان يسكنه يف جبل 

اللويبدة، وقطعة أرض حوله، وبنى عليها غالريي 

)الحواس الخمس(. بناية أثارت استغراب ودهشة 

كلِّ من رآها. 

الناس  وجد  املتواصل  العمل  من  عامني  فبعد 

يف عاّمن بناية من خمس طوابق، تنهض من ذلك 

تنظر  امرأة  هيئة  عىل  اللويبدة،  جبل  من  املرتفع 

يف  متثال  أكرب  إنَّها  قالوا  الفارغتني...  يديها  إىل 

بناية  وجودوها  فضولهم  أخذهم  وحني  العامل، 



127 

بطوابق خمس، عىل هيئة امرأة، استخدم لبنائها 

وتفاصيل جسد  مواد عديدة، حاكت كل مالمح 

املرأة” . ) برجس: 2017، ص20(.

أمناط املكان.

دتها  جسَّ كام  الرواية،  يف  املكان  أمناط  تنوعت 

وقد  الرسد،  دوائر  حركة  عرب  الحكائيّة  النصوص 

الشخصيات  عامل  للكشف  الكاتب؛  وظفها 

املعيش  الواقع  وتجريد  وحكاياتها،  وحركتها 

ساكنيه  وطبيعة  الجديد،  العاّمين  للمجتمع 

وحياتهم وطبيعة عالقتهم، وتطلعاتهم املستقبلية، 

ين  العامَّ باملجتمع  ماضيهمومقارنته  واستحضار 

القديم، وذلك لبيان مدى انعكاسه عىل حياتهم 

واستجالء  ومغامراتهم،  وحكاياتهم  الجديدة 

الرواية  رؤية  فرضت  وقد  الداخل.  من  واقعهم 

أمناطااً مكانية عديدة ومتنوعة يف رواية “سيدات 

طبيعة  وفق  تقسيمها  وميكن  الخمس”،  الحواس 

الرواية إىل قسمني أثنني :

أوالاً - أمناط املكان وفق تقسيم  )فالدميري بروب( 

.) )VladimirProprp

ثانيااً: أمناط املكان املفارقة.

)فالدميريبروب(  تقسيم  وفق  املكان  أمناط   - أوالً   

)Proprp(، والتي قّسمها املكان إىل ثالثة أمناط ) 

دراستها  ميكن  والتي  ص59(:،  1986م،  املرزوقي: 

كام يف الشكل اآليت:

ومحل  الرأس  مسقط  ميثل  الذي  األصل  املكان 

يف  والبيت  عاّمن  الرواية  يف  )ومتثله  العائلة، 

اللويبدة قبل أن يبنى الغالريي عىل أنقاضه(. وقد 

رسم الكاتب هذه األماكن بدقة؛ ليبني أثرها عىل 

فعلها  وردود  ومعاناتها  فكرالشخصيات  تشكيل 

إىل   - دقيقااً  وصفااً  املكان  فيصف  اآلخر،  اتجاه 

حدود ميكن معها اعتباره مكانااً خياليااً بامتياز، ملا 

حظي به من اهتامم كبري جاء عىل لسان السارد، 

اللويبدة  جبل  يف  يقول:”ولدت  جعلته  لدرجة 

سوداء  دامية  أيام  يف   ،1970 عام  أواخر  يف 

اسم رساج  أطلق عيّل  لهذا  آنذاك،  بالبالد  مرّت 

تلك  أحزان  خلّفتها  التي  بالعتمة  نكاية  الدين، 

املرحلة...”) برجس: 2017، ص86(.

الدالالت  من  األماكن  هذه  تختزل  فالشخصية 

الحواس”؛  “سيدات  لرواية  الرسدي  البناء  يف 

األوىل  الدين  عز  رساج  لحياة  املكان  تؤطِّر  ألنها 

من  مجموعة  عالقات  عن  وتكشف  جهة،  من 

وقد  ثانية.  جهة  من  املكان  بهذا  الشخصيات 

الدين  عز  لرساج  الوحيد  املتنفس  البيت  شّكل 

الحياة  حركة  يراقب  منه  فكان  األوىل،  حياته  يف 

يف  إليه  ينتمي  الذي  املجتمع  بنية  طبيعة  ويقرأ 

الذي  بيتنا  “شيّد  يقول:  إذ  األوىل،  حياته  مرحلة 

يقع يف شارع  )كلية الرشيعة( من الحجر القديم، 

يتكون من غرفة ضيوف  الصفرة،  الذي مييل إىل 

يتوسطها عقد حجري، زودت جدرانها بنوافذ من 

خشب طيل باللّون األخرض، إضافة إىل غرفتي نوم 

إضافة إىل فسحة  وغرفة معيشة ومطبخ وحاّمم، 

والورد  الياسمني،  أشجار  فيها  البيت منت  قبالة 

الحديقة  وعرب  األمر،  بادئ  يف  ودالية.  الجورّي 

منطقة  اللويبدة.  أراقب  كنت  نومي،  وغرفة 

القلب”. كان  إيقاع لذيذ عىل  له  يسودها هدوء 

ترشع  تباعاًا  ينتابني  املحاّل  تلك  أصوات  صدى 

للزبائن... حيث ترصد ريشة ذاكريت وجوه املارّة 

أثر  الصباح بأصوات رحيمة  يتبادلون تحيّات  وهم 

النوم” ) برجس: 2017، ص86(. 

املكان اآلين أو العريض، وهو املكان الذي يتبلور 

الغالريي  )وميثله  للبطل  الرتشيحي  االختبار  فيه 
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عىل هيئة املرأة(، وتَّم تصميمة وتشكيله الغريب؛ 

ليجسد رؤية رساج عز الدين للمجتمع أوالاً وللمرأة 

طريقة  يف  االختالف  كله  هذا  من  واألهم  ثانياًا، 

بنائه، واستغرابهم الكيل من الصورة الخارجية التي 

هو عليها، وذلك عرب ملفوظ رسدي جاء فيه:”عند 

وقد  العريضة  الخمس-  -الحواس  غالريي  بوابة 

توّسطت شكل يدي تلك املرأة التي ُصّمم املبنى 

عىل هيئتها إذ تنحدران إىل األسفل فتتّكئان عىل 

األرض؛ ليمر عرب تجويفهام سلم كهربايئ... أحس 

يف  تخفق  بقيت  التي  فكرته  رأى  ما  بعد  بغبطة 

حقيقة”.)  أصبحت  والتي  لسنني  مخيِّلته  رحم 

برجس:2017، ص27، 28(.

يعيشه  هاجسااً  الغالريي  املكان  ظل  وقد   

الشخصية البطل سريج عز الدين يف هذه الرواية 

من  حياته  صياغة  يعيد  حتى  حياته،  مراحل  عرب 

فقره  من  وتخلصه  أمريكا،  يف  اغرتابه  بعد  جديد 

وعودته إىل عاّمن وخيانة زوجته، ومل يعد له أمالاً 

يف العودة إليها، فقد كان دامئا مينِّي نفسه بعمل 

بناء خيايل يثري الدهشة والغرابة ملن يراه، يضاهي 

بناء سليامن الطالع الذي ضحَّت به زوجته ألجله، 

مستعينااً بحواسه يف تصميمه وتشكيله هندسيااً، 

فأصبح الغالريي املكان الحلم بالنسبة إليه الذي 

يسعى لتحقيقه، رغم وجود عوائق قد تحول أمام 

مدينة  تعهده  مل  الذي  البناء  إنجاز  يف  رغباته 

عاّمن، فأصبح املكان يتشكل يف خيال شخصية 

رساج عز الدين وأحالمه ومرتبطااً بتقييمه له، فهو: 

املشاعر  ببعض  الرمزي  املستوى  عىل  “يرتبط 

واألحاسيس، بل ببعض القيم السلبية أو اإليجابية. 

بناء  شكل  أثار  لقد  ص168(.   )أسعد:1928، 

الغالريي دهشة وإعجاب الكثري يف من الناس يف 

ن، خاصة أصدقاء رساج يف املدرسة،  مدينة عامَّ

كام بنيَّ الحوار بني رساج وصديقه القديم عدنان 

الغالريي جميل،  تصميم    -  “ قوله:  البادي: يف 

لكّنه غريب، وكأنّك عربه توّد أن تقول شيئاًا.

عىل  يديه  وعقد  ساق،  عىل  ساقاًا  رساج   وضع   

صدره وقال.

 (  . الجامل”  ن  بها  بأس  ال  مساحة  الغرابة  يف 

برجس: 2017، ص 281(.

فيه  يحصل  الذي  املكان  وهو  املركزي،  املكان 

يف  ويتمثل  اإلنجاز،  أو  للبطل،  الرئيس  االختبار 

الست  بالغرف  الخمس  الحواس  سيدات  رواية 

الدين.وهو  عز  رساج  قرص  يف  العلوي  والطابق 

مكان مغلق عىل األخرين وغامض، ال ميكن ألحد 

الدخول إىل غرف القرص الست، حتى العاملني 

بل  منه،  القريبة  وداد  املنزل  ومدبرة  القرص،  يف 

الجمعة؛ ليك ال يعرفوا  عليهم مغادرة القرص يوم 

بناء رساج عزالدين  رّس هذه الغرف املغلقة منذ 

لقرصه بعد عودته من أمريكا، التي هاجر إليها هرباًا 

من الفقر وخيانة زوجته له.

النموذج  الدين  عز  لرساج  ميثّل  املكان  هذا  كان 

العادات  يف  يشء،  كل  يف  الصارخ  واالختالف 

العيش  ومستوى  والخصوصية،  والتقاليد 

حياته  مراحل  يف  العيش  مستوى  عن  املختلف 

األوىل، إذ متيّز القرص بجامله وخصوصيته، وكيف 

بني هذا املكان، وذلك كام جاء يف الحوار الذي 

دار بينه وبني صديق عدنان بادي: “وسمعت أيّضا 

أّن حتى قرصك فيه املساحة الغريبة الجميلة.

 ( الراحة”.  متنحنا  التي  بالطريّقة  مخادعنا  تنجز 

برجس: 2017، ص281(.

ثانياً: أمناط املكان املفارقة.
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لرسمها  الكاتب  سعى  وقد   ، الخمس”  الحواس 

عرب حركة الرسد يف الرواية، مبا يتوافق مع رؤيته، 

الروايئ،  نصه  دها يف  التي جسَّ املحورية  وفكرته 

مشكِّلة هذه األمناط تقاطبات مكانية متنوعة تظهر 

الشخصية،  طباع  عن  لتكشف  الرواية؛  فضاء  يف 

الحياة،  يف  اليومي  وسلوكها،  تفكريها  ومستوى 

فسلوك رساج اليومي كان االهتامم بأناقته وسعيه 

حواسه  جميع  تفقد  بعد  الئق  مبظهر  للظهور 

من  يكّنه  مبا  ييش  سالمتها،  من  للتأكد  يوميا، 

بطوابقه  الغالريي  وبناء  الحواس،  لهذه  االهتامم 

من  معينة  بحاسة  طابق  كل  وتخصيص  الخمسة 

الذي  املكان  من  رساج  توحد  عن  ينم  الحواس، 

أراد  مخيلته،  يف  حلام  كان  أن  بعد  واقعا  تحقق 

خانت  التي  الحواس  لهذه  االنتصار  خالله  من 

العهد معه بعد أن كانت رساًا من أرساره وميزة من 

ميزاته، جعلت كل من لقيه يعرتف بفعالية حواسه 

املكان  أمناط  صغره.ومن  يف  يوما  تخنه  مل  التي 

املفارقة يف الرواية كام تشكَّلت عرب دوائر الرسد:  

أوالاً- املكان الواقعي واملتخيل.

األليف   / واملغلق  املفتوح  املكان  ثانيااً- 

والعدواين.

املكان الواقعي و املتخيل

الواقعي األكرث شهرة  الغالريي( املكان  د )   يجسِّ

كشف  إذ  الروايئ،  الرسد  حركة  عرب  الرواية  يف 

الرواية  يف  وأبعاده   تفاصيله  بكل  املكان  هذا 

وهو  الدين،  عز  ومالكه رساج  مديره  عن شخصية 

معلم بارز يف الرواية، متخيّل، ولكنه ُجّسد بطريقة 

يبدو من خاللها للقارئ بأنه مكان واقعي معاش، 

ففيه خمسة طوابق حاكت حواّس اإلنسان، يتميز 

طابق  وكل  مضاعفة،  ومساحة  بارتفاع  طابق  كل 

املضاعف  االرتفاع  هذا  معينة،  لحاسة  مخصص 

واملساحة املضاعفة مل تُخلق عبثااً؛ إذ أراد رساج 

من ورائه أن يعطي للحواس قدرة وقوة أكرث حتى 

يتسنى لها معرفة الواقع دون خداع، فهو صاحب 

الحواس املميزة، ُخدع واستُلب، فكانت حواسه 

-رغم ما يتمتع به من فرادة- مغشوشة، وتعيش يف 

عتمة ومل تسمح له برؤية ما يدور حوله وما يحاك 

ضده من خيانة الزوجة والحبيبة “) ريفال(” التي 

رآها مع رجل غريه.

يتجىل املكان يف الرواية مبكان إطاري عام، وهو 

ذات  مجاورة  أمكنة  عنه  وتتفرع  )عاّمن(  مدينة 

األحداث،  وتشابك  الرسد  عجلة  دفع  يف  أهمية 

فالوظيفة الفنية األوىل للمكان الروايئ أن يشكل: 

إن  فهو  كلّه،  العمل  تشد جزيئات  التي  “األرضية 

بعناية  وإن درس  الروايئ،  الزمن  َوُضح  فقد  وّضح 

بصدق  الروايئ  تناوله  وأن  الشخصية،  فُهمت 

أن ميتد يف  من  عمله  مكَّن  فني  تاريخي وصدق 

أن  فرنى  ص6(،   ،1980 التاريخ”)النصري: 

عاّمن قد حوت تجربة الشخصية املحورية يف 

اإلحساس  ذي  الشاب  الدين”  عز  “رساج  الرواية 

ربوع  الذي ترىب يف  التشكييل  والفنان  املرهف، 

عاّمن، ومارس الفن، آمال بأن يصبح فنانا تشكيليا 

معروفا، وبحياة متلؤها السعادة والهناء مع زوجة 

أحبها، إال أنه رسعان ما اكتشف خيانتها، بحثا عن 

طاردا  مكانا  عاّمن  بذلك  فغدت  الشهرة  مفاتيح 

الذات  عن  البديل،  عن  بحثاًا  فسافر  ولذاته،  له 

إلىجضن  بذلك  ويعود  أشالءه  ليلملم  املبعرثة، 

عاّمن الدافئ الذي طُرد منها عنوة، حينام امتدت 

يد سليامن الطالع إىل جيبها، واستنفذت خرياتها 

واستلبت حبيبته التي يراها تتامهى مع الوطن يف 

الدفء واألمان.
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ا  واسعاً حضوراًا  نلمح  الرواية  يف  فاحصة  وبنظرة 

تجربة  حوى  الذي  العام  اإلطار  هي  إذ  للمدينة؛ 

يف  بدا  الذي  )رساج(  املحورية  الشخصية 

رساج  واسع،  وخيال  مرهف  بإحساس  الرواية 

تاركا  أن غادره  املرير فكان  بواقعه  الذي اصطدم 

إىل  سفره  يف  معه  رافقه  عميقا  جرحا  نفسه  يف 

وممراتها  املدينةبشوارعها  حرضت  أمريكا!فقد 

وبيوتها وحدائقها، وآثارها التاريخية، وبيته املبنّي 

ومالحظة  املدينة  إىل  النظر  له  أتاح  الجبل  عىل 

تفاصيلها اليومية وضجيجها وحيوتها “بدت عاّمن 

واضحة من مكان إقامته يف الجنوب الغرب لها، 

سامئها،  يف  تتصعد  واألبراج  الجبل،  ذلك  عىل 

أدخنة  خلفتها  اللون  رمادية  سحابة  تعلوها  بينام 

العربات واملصانع”)برجس: 2017، ص15(.

وقد أظهر السارد عاّمن مدينة مسكونة باإلسمنت 

الناشئة يف عاّمن غطت عىل  فاألبراج اإلسمنتية 

مالمحها  وضاعت  التاريخي،  الحقيقي  جاملها 

املساكن  تلك  تحولت  ما  رسعان  إذ  األصيلة، 

الخرضاء التي كانت تزيد من روعتها وجاملها إىل 

الجامل،  مالمح  إىل  تفتقد  إسمنتية  مساحات 

الهنديس  الفحش  ذات  البيوت  بتسلق  وذلك 

األصالة  برائحة  العابقة  جبالها  أكتاف  البناء  يف 

وبيوتها  لعاّمن  صورة  “استعاد  املدينة  وعنفوان 

املساحات  تلك  وتذكَّر  جبالها،  اكتاف  تتسلّق 

الغريبِّ،  شقها  يف  الحمراء،  الرتبة  ذات  الِّزراعيِّة 

السكنية  والشقق  البنايات  فيها  منت  وقد 

املساحاتوالرشقية  تذكَّر  الجديدة.  واملشاريع 

وقد  للزراعة  تصلح  ال  التي  الصفراء  الرتبة  ذات 

تُركت خالية”)برجس: 2017م، ص17-16(.

   مل تتغري األماكن وحدها فقط، فالسارد 

عربَّ عن نظرته الجديدة للمدينة برأيه بالناس الذين 

حولوا املدينة القدمية للمدينة الجديدة قامئة يف 

بنائها عىل الشكل العمودي، ورمبا يعود ذلك إىل 

منها  تعاين  باتت  التي  الكبرية  السّكانية  الكثافة 

ن، تلك الكثافة التي حّدت من التوسع  مدينة عامَّ

األفقي للبناء، فرضت فحش هنديس يف البناء، 

بجاملها  عاّمن  سامء  يف  العمودية  األبراج  بظهور 

وأناقتها”كيف أخذت عاّمن للتو تتحول إىل مدينة 

والبنايات  األبراج  سامئها  يف  تصعد  عمودية، 

هذا  العديدة.  الطوابق  ذات  واملتاجر  الشاهقة 

فحش هنديس، جعلنا نفتقد لعاّمن كمدينة 

أن  أحٌد  يلحظ  وال  البيوت،  فيها  تتشابه  أفقية 

فيها فوارق طبقية، لكنها أبنية جميلة، بل هي 

العمران  جامل  بني  فرقااً  هناك  لكن  أنيقة،  أبنية 

وجامل البناء. كلام توغلنا فيها نكشف أنَّ هندسة 

رشهة باتت تقوم عىل إنجاز شكلها الجديد. حتى 

وجبل  واللويبدة  البلد  وسط  التّقليديّة  مراكزها 

عاّمن آخذه باالختفاء جرّاء تلك الهندسة القاسية 

أيضااً”)برجس: 2017م، ص61(.

فالتغري الحاصل الذي يراه ما هو إال سبب للتغري 

ومعيشتهم،  حياتهم  وطرق  الناس  أصاب  الذي 

فلسفتهم  عن  وتعرب  قاطنيها،  ظالل  فاألماكن 

الضمنية  فاإلشارة  الطبقي،  ووضعهم  الحياة  يف 

الرشقية  واألحياء  الخصبة،  الغربية  لألحياء 

الصفراء، هي إشارة إىل الحياة واملوت، إشارة طي 

التي  فاملفارقة  والبدء بعرص جديد،  عرص ماض 

تكمن بني العاّمنيتني هي مفارقة تكمن يف البرش 

الذين كانوا يف عاّمن األوىل وعاّمن الثانية، والحد 

الفاصل بينهام صنعته الغربة التي ألفت بظاللها 

قبل  الناس  وغدر  أمريكا،  من  القادم  رساج  عىل 

سفره، فرأى عاّمن بوجه جديد، لكنه وجه إسفلتي 

الهنديس  والفحش  بالحديد  مفعم  إسمنتي، 
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للامل  املالكة  املتسلطة  الطبقة  عن  يعرب  الذي 

وتقيم  فيها،  الجميل  فتهمش  البلد،  أمور  وتسرّي 

بدال عنه أسوارا إسمنتية، يف حني يبقى اإلنسان 

فاللون  امليتة،  الصفراء  الرتبة  يف  املسحوق 

األصفر لون الشحوب والنزع األخري، وهي رؤية قد 

ال نذهب معها كثريا، لكنها عربت عن حالة البطل 

يف تلك الفرتة، وأظهرت حدود نفسيته التي نظر 

بعيونها إىل لعامل، عامل عاّمن الجديد، الذي كان 

أخرَض ثم حّوله البرش إىل مكان إسمنتي ال جامل 

فيه، وكذلك قلب رساج األخرض الذي تحول إىل 

قلب يابس بفعل غدر زوجته”) ريفال(”.

ملكان  منط  هي   رساج  رآها  التي  املدينة  إنَّ 

طبقي منغلق عىل ذاته باإلسمنت، عىل حساب 

واملفتوحة  الواحد  الدور  ذات  البيوت املسطحة 

للشمس، بسكانها البسطاء الجميلني، فمنهم من 

بأفكار  بيوتاًا جديدةاً  الغربية  وبنى يف عاّمن  تغري، 

جديدة وعالقات إنسانية جديدة، ومنهم من ظل 

عىل بساطته يف عاّمن الرشقية التي انتقىلهاالسارد 

من األلوان اللون األصفر، لون املحترض قبل موته 

بقليل. فاملكان كالواقع النفيس لشخصية رساج 

جامله،  فتهمش  األيدي  تغزوه  قد  أخرض،  جميل 

وتحوله إىل أبنية إسمنتية قاسية بلهاء، إن خضار 

بالغدر  ودمارها  يقطنها،  الذي  بالحب  القلوب 

لحظة،  بأي  جاملها  املدينة  تفقد  فقد  والخيانة، 

كام يفقد القلب يخضوره بأية غدرة أو طعنة ممن 

وثقنا فيهم.

طاردة  بيئة  بانها  املدينة)عاّمن(  اتصفت  كام 

ألبنائها أيضا، األبناء الذين يحلمون باملستقبل 

“ففي  وتقتله،  تخنقه  عاّمن  لكن  املرشق، 

املدن ال متوت األحالم فقط”)برجس: 2017م، 

أنه  تظهره  بطريقة  املكان  السارد  وينسج  ص95( 

مكان سلبي مستلب، فجامعة من األيادي الخفية 

إىل  املدينة  وتحول  الشباب  مبستقبل  تعبث 

سجن كبري، ليظهر السارد من جديد صورة املدينة 

املستلبة يف املفارقة املبنية عىل تهميش بعض 

من  أكرب  فرصا  اآلخر  البعض  وإعطاء  الشباب 

البعض  تخنق  التي  نفسها  فاملدينة  أحالمهم، 

تحتوي شبابا آخرين “ترسم لهم دروبا تأخذهم إىل 

أحالمهم،  تتعبهم  وآخرين  به،  يحلموا  مل  ما  حتى 

األحالم”)برجس:  تلك  تتحقق  أن  قبل  فينتهون 

2017م، ص95(.

ولعل املكان املفارق الذي رسمه السارد يف هذا 

الذين  الناس  من  استمد صفاته  مكان  هو  النص 

سيطروا عليه، وميزوا بني الناس عىل أساس طبقي 

رأساميل، فكان للغني املتسلط حضوره وللفقري 

املعدم الهامش الضيق يف الحياة، إذ يعيش بال 

هدف أو بأحالم مبتورة، فتضخم األحالم وتقزميها 

بني  الطبقي  التفاوت  عىل  قامئة  معيارية  مسألة 

التي  اإلنسان،  يد  اخرتعته  أمر  والتفاوت  الناس، 

وهذا  وأشباح،  أوهام  مدينة  إىل  املدينة  حولت 

ما يفرس سبب وصف الكاتب لعاّمن بانها مدينة 

الوهم يف أكرث من مكان يف الرواية.

ظهرها  تدير  التي  املدينة  هي  الوهم  مدينة  إّن 

ألبنائها وتطردهم منها بقتلها ألحالمهم، يف حني 

يكرب فيها من هم قامئون عىل أوهام ال حقيقة لها، 

يكربون وتكرب أوهامهم التي تعايشوا معها، وهذه 

تأقلموا  قد  الوهميون  األناس  أو  الوهمية  املدن 

والبذخ  بالرتف  حياتهم  وعاشوا  أنفسهم،  مع 

الحقيقي  وجههم  يرى  وال  وقهرهم،  الناس  وظلم 

إال املسحوقون الذي سحقتهم أقدام الرأساملية 

املقيتة، التي عبأت املدينة باإلسمنت والحديد 

علىاملقهورين،  وانترصت  الناس  عىل  وضيقت 
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الرشهون،  اللصوص،  هم”  سحقهم  ومن 

2017م،  السلطة”)برجس:  شهوانيو  املتآمرون، 

الوجوه  وتلك  املدينة  وهذه  ص31(، 

املمسوحة بالخداع واالبتزاز والغش هي مدينة 

وهمية، فيها أناس يرتدون األقنعة التي تأقلموا 

يتخلوا  لن  أنهم  لدرجة  هويتهم  وأصبحت  معها، 

الحياة،  يف  أمله  عن  يدافع  مسحوق  ألي  عنها 

مع  عينيه  بأم  زوجته  خيانة  رأى  الذي  املسحوق 

فلم  الوهم  مدينة  أما  املتسلطني،  األثرياء  أحد 

فهاجر  بعده،  وال  الجرح  قبل  تحتويه  ان  تستطع 

حامالاً أوجاعه إىل دولة “ أمريكا”.

وصفه  يف  رصاحة  السارد  عنه  عربَّ  ما  وهذا   

لشخصية ) ) ريفال(( التي خرجت من املقهورين 

صاحبة  املتنفذة  الطبقة  إىل  لزوجها  بخيانتها 

استطاعت  التي(  ريفال(   (  ( والعقد،  الحل 

وارتدته  بل  هؤالء،  يرتدونه  الذي  القناع  تلحظ  أن 

أيضا وسارت مع النخبة املتنفذة، فهي اآلن امرأة 

تعيش مع محيطها بقناع، قدمها السارد بأن أجرى 

الحديث عىل لسانها يف املقابلة التلفزيونية مع 

رساج زوجها الذي خانته قبل عرشين عاما، لتقول 

رصاحة “يخطر ببايل وأنا عىل الهواء يف برنامجي 

وأقول  القناة  عيل  تفرضه  الذي  القناع  أخلع  أن 

كل يشء، ما الذي يحدث لو قلت إن الوهم هو 

سيد املدينة؟ وأننا محض كومبارس يف جوقتها 

)برجس: 2017م، ص102( أظهر السارد شخصية 

املقابلة  يف  متناقضني  بوجهني  ريفال(   (

كل  من  يعريها  من  مع  جلست  ألنها  التلفزيونية؛ 

األقنعة التي علقت بها، فرساج املطلع عىل أيام 

وقد  اآلن  يراها  الذي  نفسه  هو  األوىل،  حياتها 

ترف بعد دخولها  إليه من  تحولت إىل ما صارت 

األقنعة  عامل  والجاف،  البارد  اإلسمنتي  العامل 

أيضا  املدينة  تشبّه  ريفال(   ( الوهم،  مدينة  يف 

قبل التمدد العمراين وبعده، وبكل سهولة تجري 

املقارنة، وتحاول ) ريفال( أن تتخلص من قناعها 

وظَّف  وقد  رساج.  زوجها  بخيانة  به  ظفرت  الذي 

مدينة  القناع عن  لكشف  الوصف؛  تقنية  الكاتب 

الشخصيات،  حياة  عىل  وأثرها  ومالمحها  الوهم 

ذكر  يتناول  إنشايئ  “أسلوب  الوصف  باعتبار 
للعني”. ويقدمها  الحيس  مظهرها  عىل  األشياء 

)قاسم:  1984، ص79(. 

مكانية  أمناط  وجود  للمكان  قرأتنا  يف  ونلحظ 

الواحد  املكان  بنية  داخل  ومعادية  أليفة  عديدة 

فنجد  املحورية،  وفكرتها  الرواية  رؤية  فرضتها 

متقلبة  باتت  عاّمن  املدينة  “وكأن  يقول:  السارد 

املدينة  بصورة  فرؤيتها  يراها  من  عيني  أمام 

املعادية، ورؤيتها بصورة املكان األليف املالئيك 

البذخ  ومظاهر  أصالته  عن  خروجه  رغم  الذي 

زال  ما  أنه  إال  شوارعه،  اجتاحت  التي  والحضارة 

ميلك تلك السجايا والخصال الطيبة بأنه رسعان 

فعاّمن  والطأمنينة،  األمان  لطالب  أبوابه  يفتح  ما 

مكان،  كل  يف  الحروب  واسع،  وصدرها  جميلة 

إنها  النريان،  طالتهم  ملن  مرشعة  تزال  ما  أبوابها 

أن  من  تتأكد  أبنائها،  بني  تحوم  التي  كاألم  تبدو 

ضيق  رغم  بفراشه،  وتدثر  طعامه  تناول  الجميع 

اليد، ورغم الظلم”)برجس: 2017م، ص194(، 

إن التناقض الواضح الذي يظهر يف رؤية املكان، 

وصف  كام  ألبنائه،  طارداًا  سلبياًا  مكانا  كونه  بني 

ناشئ  تناقض  هو  حاضناًا،  إيجابياًا  ومكاناًا  سابقا، 

أحاسيسه  تتغري  الذي  لرساج  الضيقة  الرؤية  من 

مزاجياته،  لتغري  وفقا  الرواية  طيات  أثناء  للمكان 

لكنه ال يلبث أن ينظر حوله لريى الوجه الحقيقي 

العام  املكان  داخل  الفرعية  ولألمكنة  للناس، 

معرتضا  عاّمن  صديقه  له  قال  لذلك  عاّمن، 

“عاّمن  لعاّمن:  مدحه  يف  السابق  كالمه  عىل 
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تحنو  مام  أكرث  تخيفك  أنها  تغريت...ستكتشف 

“عاّمن  ص194(،  2017م،  عليك”)برجس: 

وتدخن  قصرياًا،  جوب  ميني  ترتدي  قروية  فتاة 

وتتبخرت يف  ا فرنسياًا،  نبيذاً سيجاراًا كوبياًا، وترشب 

لكنها  ذهبية،  بسلسلة  كلباًا  تقتاد  وهي  الشارع 

حينام تعود إىل بيتها، تدرك أنها ما تزال تحلم بأن 

تتغري”)برجس: 2017م، ص120(.

عن  كشفت  واألحداث  املواقف  هذه  فلعل 

وأنها  رساج،  يعيشها  التي  املتأزمة  الشخصية 

جعلته يناقض نفسه، وينظر إىل الكثري من األشياء 

بوجهة نظر مختلفة بل ومتناقضة، إذ إن “املكان ال 

يظهر إال من خالل وجهة نظر شخصية تعيش فيه، 

أو تخرتقه وليس لديه استقالل إزاء الشخص الذي 

املنظور  فإن  الرسد  مستوى  وعىل  فيه،  يندرج 

أبعاد  يحدد  الذي  هو  الشخصية  تتخذه  الذي 

الروايئ، ورسم طوبغرافيته ويجعله يحقق  الفضاء 

داللته الخاصة، ومتاسكه األيديولوجي”)بحراوي: 

يعيشون  الذين  واألشخاص  ص32(،  1990م، 

ويظهرون  املكان  يصفون  املكانية  بؤرهم  ضمن 

الحياة،  يف  ونهجهم  أفكارهم  خالل  من  صفاته 

تعيشها  التي  الحياة  مرآة  املكان  وصف  فيغدو 

الشخوص الروائية.

املكان املفتوح و املغلق / األليف و العدواين

  وهي األمكنة التي احتوتها الرواية بحضور أقل عرب 

حركة الرسد، وكان لها تأثري يف سرب أحداث الرواية 

وسلوكها  الشخصيات  حركة  عن  والكشف  فيها، 

وأفعالها وهواجسها وأحالمها ومامرساتها ورؤيتها 

للواقع املعيش، وأهمها:

1- املكان ال مفتوح / األليف والعدواين 

املكان املفتوح هو املكان الذي ال تحده الحدود 

كلهم  للناس  مكان  هو  بل  الناس،  بني  الفاصلة 

عليه  “ويرتدد  للجميع،  وملك  عامة،  قوانني  له 

اإلخالل  عدم  مع  رشط  أو  قيد  دون  من  الفرد 

بالعرف االجتامعي أي مامرسة سلوك غري سوي 

والعدوانية، وهو عنرص  كالرسقة  املجتمع  يرفضه 

الروائية،  الشخصيات  خالله  من  تتحرك  أساس 

معه  يتعامل  الذي  الزمن  عضيد  كونه  عن  فضال 

ومتثله  ص80(،   ،2003 الكاتب”)حسني: 

الحدائق  وأشجار  واألنهار  والساحات  الشوارع 

عدوانية  أحيانا  األمكنة  هذه  وتأيت  واملنتزهات، 

مستأنسة  أليفة  أخرى  وأحيانا  موحشة،  طاردة 

مملوءة باأللفة والقيم الجاملية وذلك عىل حسب 

عالقة الشخصية بها.

وأول ما يطالعنا من األماكن املفتوحة األليفة يف 

الجامل  عىل  دال  مكان  وهي  )الحديقة(،  الرواية 

والحيوية والتفاؤل واالتساع؛ ألنه يعرب عن الصفاء 

والتناغم  األلفة  وإشارات  والروعة،  والخرضة، 

والجامل، فهو مكان راحة وسكينة، والحديقة كام 

ظهرت يف الرواية مل تخرج عن كونها مرتع الجامل 

وتبادل الكالم واللقاءات الودية بني الناس، فكان 

رساج يخرج إىل الحديقة كلام أحس بالضيق جراء 

يف  مكوثه  أثناء  تنتابه  التي  السوداوية،  األفكار 

الغرفة وجراء الكوابيس واألحالم، التي تنهال عليه 

فتجعل منه ضائعا غارقا يف ذكريات ماضية آملته.

والحديقة ولدت يف الرواية يف فرتتني، األوىل قبل 

سفر البطل إىل أمريكا، وكانت الحديقة يف هذه 

ا، حيث تعرف  الفرتة قدمثّلت عنرصاًا إيجابياًا أليفاً

عىل حبيبته وزوجته ) ريفال( يف الحديقة، وتزوجا 

الحديقة  فظهرت  فيهاجر.  بعدها  تخونه  أن  قبل 

هنا مكان عطاء ومحبة، ارتبطت بأول زواج وعالقة 

فأظهر  ريفال(،   ( وبني  البطل/رساج  بني  صادقة 

أمناط املكان يف رواية “ سيدات الحواس الخمس” لجالل برجس: دراسة تحليلية



 134جملة كرياال يوليو 2020

مفتوحا  جاذبا  مكانا  الحديقة  الخارجي  السارد 

لقاء لعالقة  بكونه مكان  أليفا، واستكمل جاذبيته 

زوجية مستقبلية.

محل  كانت  فقد  الثانية  الفرتة  يف  الحديقة  أما 

إذ  أمريكا،  من  رساج  عودة  بعد  السكينة  إيجاد 

قرصه  داخل  من  لينظر  النافذة  ستار  يُنهض  كان 

انثالت  وكلام  بالضيق،  شعر  كلام  الحديقة  إىل 

نريان  إن   “ بالوجع  وشعر  رأسه،  عىل  الذكريات 

لكنها  لزمن،  ألسنتها  تسرتيح  تخبو،  ال  الذاكرة 

تنهض مجنونة ترتاقص كبدائيني ال يعرفون معنى 

فتظهر  ص178(،  2017م،  الخوف”)برجس: 

الحديقة أمامه لرتيحه مام اعرتاه.

لحركة  “مرسح  إىل  الحديقة  تتحول  ثانية  ومرة 

تجد  التي  الفضاء  ومتثل  وتنقالتها  الشخصيات 

أماكن  غادرت  كلام  نفسها  الشخصيات  فيها 

إقامتها الثابتة”)بحراوي: 1990، ص40(، فهي 

التي  الجديدة  الفتاة  كندة،  مع  ثان  لقاء  مكان 

يتعرف عليها رساج يف الغالريي، “ثم َعرَبَ متجهااً 

إىل حيث تجلس كندا يف مقعد يف الحديقة التي 

2017م،  وامرأة”)برجس:  رجل  سوى  يرتدها  مل 

مكاناًا  لكندا  بالنسبة  الحديقة  لتتحول  ص186(، 

الهموم والرتويح  ا جاذباًا، مكانا للبوح، وتفريغ  أليفاً

عن النفس. 

أجمل  وجاملها  بخرضتها  الحديقة  احتوت  هكذا 

يف  دورها  أدت  كام  الحب،  وهو  الوجود  يف  ما 

التنفيس عن الشخصيات القلقة التي ظهرت يف 

الرواية، الشخصيات الخائفة املرتجفة من الحب، 

ومن مصائب الحياة التي كانت تعاين منها، لقد 

اختار الكاتب الحديقة، ليعرب لنا عن وحشة املكان 

شخصيات  منه  هربت  الذي  املكان  املعاكس، 

الرواية)رساج، ) ريفال(، كندا( وهو مكان سلبي 

طارد، فاملالمح التي ظهرت فيها الحديقة جعلتها 

تتفرد بها عىل حساب سلبها من األمكنة املجاورة 

لها، يف البيت، ويف مكان العمل، ويف الشوارع 

ظهرت  التي  النسيج  بهذا  فالحديقة  املتعددة، 

فيه تعد مكانا له ثقله يف ميزان التوازن بني األمل 

والخيبات، وبني االنكسار واالنطالق، وبني الحياة 

واملوت.

ونجد من األماكن املفتوحة أيضا مكان أخذ أهميته 

من رمزيته التاريخية، وهو جبل القلعة، وهو مكان 

إيجايب يف الرواية رافق رساج يف وحدته وغربته، 

إذ  قبل هجرته،  أمريكا،  بعد عودته من  وخصوصا 

كان جبل القلعة مكان اللقاء بالصديق سعيد عبد 

الباري، وفيه حلم االثنان فتح معرض للرسم، فكان 

“حينام  رسهم،  ومستودع  أحالمهم  محّل  الجبل 

تجلس عند معبد هرقل يف جبل القلعة تلقي عن 

مبا  وتحتفي  عاّمن،  من  يوجعك  ما  قلبك  كاهل 

ويظهر  ص31(،  2017م،  فيها”)برجس:  تحبه 

رساج يف الرواية أنه معتاد منذ صغره عىل أن 

االعتبار  هذا  عىل  فاملكان  الجبل،  هذا  يرتاد 

الطفولة  ذكريات  فيه  امتزجت  مكانا  يعد 

الشاهق  االرتفاع  فتوازن  الشباب،  وذكريات 

التي  الشباب  أحالم  سقف  مع  الجبل  لهذا 

متتاز بالعنفوان والشموخ، وطلب المعايل يف 

كل أمر، “حيث تلوح جبال عاّمن وهي متأل املدى 

ببيوت متفاوتة األحجام واأللوان واألشكال...ونبقى 

نرسم ما تراه أعيننا متنقلني بني األماكن”)برجس: 

عاّمن  عىل  يطل  فالجبل  ص92(  2017م، 

الشعبية  بالبيوت  املرتبط  جاملها  ويكشف 

الجبال  وعىل  القلعة  بجبل  املحيطة  الجميلة 

املحيطة، فتبدو املدينة حية متحركة.

وقد ظهر الجبل أيضا بصورة املكان األليف، فهو 



135 

املستمرة؛ليك  ولقاءاتهم  الشباب  اجتامع  محّل 

لقاءاتهم  عىل  وليشهد  أحالمهم،  لريسموا 

جبل  صعدنا  “يومها  حبيباتهم،  مع  وعشقهم 

التي  لها إين أمقت جو املقاهي،  القلعة، قلت 

2017م،  النارجيلة”)برجس:  بأدخنة  تعج  باتت 

ص100(.

الشوارع  أيضا  الرواية  يف  املفتوحة  األماكن  ومن 

األحداث،  لبعض  ا  مرسحاً كانت  التي  واألسواق 

لتأمني  الناس  يلتقي  فيها  تفاعلية،  أماكن  وهي 

ليشهد  الرواية  يف  الشارع  جاء  وقد  الحاجيَّات، 

حركة املارة، والسيارات، وكأنه مكان أليف بالنسبة 

أحمد،  الطفل  عىل  تعرف  الشارع  ففي  لرساج، 

هبط  “فحينام  القدمية  طفولته  فيه  رأى  الذي 

املناديل  علبة  الطفل  ومد  السيارة،  نافذة  زجاج 

من  ا  مندهشاً فمه  رساج  فغر  بصمت،  يعرضها 

ذلك الشبه الكبري بينه حينام كان طفال”)برجس: 

الطفل  أحمد  فشخصية  ص143(.  2017م، 

إشارة  عند  بسيطة  أشياء  يبيع  الذي  الصغري 

تشبهه  مالمح  من  فيها  رآها رساج مبا  املرور، 

يف  متثلت  التي  ذاته،  عن  معربة  صغري  وهو 

الشخصية القوية عزيزة النفس، وتلك الخربات 

الخاصة لحواسها يف الصغر حينام كانت دامئاًا ما 

تخنه مثلام فعلت معه يف عالقته مع   مييزه ومل 

) ريفال(.

الذي  املفتوح  املكان  وهو  للسوق  بالنسبة  أما 

فقد  التجارية  الناس  عالقات  معظم  فيه  وقعت 

معرفة  عن  الحديث  معرض  يف  الرواية  يف  جاء 

عاّمن  أمكنة  أكرث  يف  القرص،  حارس  بكنان  رساج 

البلد،  وسط  منطقة  وهو  إنسانياًا  ا  وعمقاً تراثاًا 

األجداد،  برائحة  املحملة  الرتاثية  األسواق  حيث 

رساج  يف  يثري  الذي  السوق  وهو  األصالة،  وعبق 

عاّمن  يف  معدومة  باتت  التي  لألصالة  الحنني 

األحاسيس  السارد عن هذه  يعرب  أن غادرها  منذ 

والزحام،  واألصوات  الروائح  “أخذتني  بقوله: 

معينة  جهات  ال  مسري  إىل  الخفي  واإليقاع 

يقصدها”)برجس: 2017م، ص199(.

للموت  ومكانا  للحياة  مكاناًا  السوق  ظهر  لقد   

مصالحهم  بأناس  يعج  إنساين  مكان  ألنَّه  أيضا؛ 

بني  كثرية  تفاعالت  أحياناًا،  ومتناقضة  مختلفة 

فيه  نجحوا  ألناس  إيجايب  فهو  والضجيج،  الناس 

وعدواين ألناس رأوا الجانب اليسء فيه، ونلتمس 

هذا بشكل جيل يف الرواية، ومن ذلك: “كان للتَّو 

فجأة  عليه  بضاعته، حني هجم  يعرض  أخذ عيلَّ 

ومن الخلف ثالثة شبان وأوسعوه رضبا بهراوة إىل 

أن سقط عىل األرض مغمى عليه، والذوا بالفرار”.

)برجس: 2017م، ص199(، فجراء هذا املوقف 

يكسب رساج صديقه كنان، فيتحول املوقف من 

موقف سلبي يف مكان عام، إىل موقف إيجايب.

ت األماكن املفتوحة األليفة والعدوانية  وهكذا عربَّ

األحداث وصفات  اكتناز  األحيان عىل  بعض  يف 

حركة  سهلت  بانفتاحها  فهي  الشخصيات، 

أكرث سهولة يف  األحداث  الشخصيات، وجعلت 

التطور والنمو، ألنها-أي األمكنة املفتوحة- “أماكن 

االنتقال  فيها بوضوح  يتجىل  اتصال وحركة حيث 

والحركة”)دحامين: 2008، ص88(.

2- املكان املغلق / األليف والعدواين 

وخصوصيتها،  حميميتها  لها  املغلقة  األماكن 

تضفيه  ملا  بالشخصية،  مبارشة  صلة  ذات  فهي 

أعباء  من  التخلص  من  ورغبة  وسكينة  ألفة  من 

مرتبطة  املغلقة  فاألماكن  الخارجي،  العامل 

نقيض  عىل  اإلنسان،  من  الشخيص  بالجانب 

وتفاعل  عبور  أماكن  تعد  التي  املفتوحة  األماكن 
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األماكن  بينام  بينهم،  عامة  وملكية  الناس،  بني 

عىل  وتنغلق  معينة،  جهات  تحدها  املغلق 

أرسارها الخاصة، فتشعر الشخصية وهي بداخلها 

باألمان كالبيوت أو بالخوف كالسجون، فقد يكون 

املكان املنغلق بغرفة تحقيق يعاين منها املعتقل 

األمرين، فيكون املكان عدوانيا منغلقا، وقد تكون 

األماكن املنغلقة أماكن للرتويح عن النفس والراحة 

وهي خاصة: كالبيوت، وعامة: كدور العبادة التي 

يعتكف فيها الناس متخلصني من العامل الخارجي 

فام  األماكن،  بهذه  وثيقة  ولإلنسان صلة  وأعبائه. 

عىل  ا  مغلقاً ا  خاصاً مكانا  وميتلك  إال  إنسان  من 

أرساره، إذ تنشأ الثقة بني األماكن املغلقة األليفة 

وميارس   ، فيها  بأرساره  يبوح  الذي  اإلنسان  وبني 

فيها أدق تفاصيل حياته بال خوف من فضيحة أو 

رقيب. 

كام يقيض اإلنسان جّل وقته فيها، إذ تقع أغلب 

يبدأ الرصاع بني املكان   تفاصيل حياته، ومن هنا 

فيه،  الساكن  اإلنسان  وبني  فنياًا  عنرصاًا  باعتباره 

والذكريات  باألفكار  “مليئة  األمكنة  هذه  وتكون 

واآلمال والرتقب حتى الخوف والتوجس، فاألماكن 

املغلقة مادياًا واجتامعياًا تولد املشاعر املتناقضة 

اإلنسان  لدى  وتخلق  النفس،  يف  املتضاربة 

رصاعا داخليا بني الرغبات وبني الواقع”)حفيظة: 

2000، ص134(، فإن استطاع اإلنسان أن يوفِّق 

بني الرغبات ومعطيات املكان تحّول املكان إىل 

غري  عدوانيا  مكانا  يبقى  فإنه  وإال  أليف،  مكان 

أليف، تحاول الشخصية الهروب منه كلام سنحت 

األماكن  ومتثلت  بتعيريه،  الحلم  أو  الفرصة،  لها 

يف  الخمس  الحواس  سيدات  رواية  يف  املغلقة 

وقد  والبيت  الست،  بغرفه  والقرص  الغالريي 

الشخصيات  تكوين  يف  دورها  األماكن  لهذه  كان 

الروائية، وتأثريها املبارش يف سلوك الشخصيات.

فالغالريي منط من البناء اتسم بالغرابة والدهشة 

كام وصف السارد إذ يقول: “فالغالرييبناية أثارت 

استغراب ودهشة كل من رآها”)برجس: 2017م، 

ص20(، فالغالريي املكان املغلق الذي انبهرت 

فيه جميع الشخصيات التي رأته مل يكن إال مكانا 

ورغبة  رساج،  به  يضيق  الذي  الواقع  من  للهروب 

ما،  يوما  خانته  التي  لحواسه  االنتصار  يف  منه، 

الخمس  الحواس  من  حاسة  لكل  يصمم  جعله 

واالتساع،  االرتفاع  يف  مضاعفا  بها،  ا  خاصاً ا  طابقاً

وعمل من خالل هذا البناء عىل تخصيص معاهد 

لدى  الحواس  استخدام  تنمية  تعيد  ودورات 

الذي  الغالريي  يف  املتضمن  املعهد  طالب 

جل طالبه من أطفال اإلشارات الضوئية أي ممن 

يف  حقهم  لينالوا  املناسبة  الفرص  لهم  تتوفر  مل 

التعليم، ويف مامرسة ما يحبونه من هوايات، فجاء 

الغالريي داعام لهم ودافعا بهم ليؤهلهم للخوض 

بدا  وبذلك  املستقبل،  أمل  فهم  الحياة،  غامر 

وحتى  رواده  لكل  أليفا  مكانا  بغموضه  الغالريي 

ألطفال املعهد، فهو مكان مؤهل ومؤمن بكل ما 

يجلب الرسور والراحة واالطمئنان، فقد أراد رساج 

ليثبت  له  حصل  ما  مرارة  من  الهروب  خالله  من 

عن  والقفز  املايض،  تخطي  عىل  قادر  أنه  لذاته 

العقبات التي باتت تؤرقه ردحا من الزمن؛ ليكّون 

تكون  أن  للمدينة  أراد  من  وجه  يف  عتيدا  رصحا 

تحت سطوة متنفذيه وأطامعهم، لتمتد إىل جيب 

بأقدارهم  ويعبثوا  الشباب،  حلم  فيرسقوا  الوطن 

لتحقيق مصالح تزيد من فحشهم وثرواتهم.

ورغم غموض هذا املكان إال أنَّه كان املكان األليف 

ملموس،  مجسم  له  تحقق  فقد  لرساج،  بالنسبة 

مخيلته  رحم  يف  تخفق  فكرة  محض  كان  أن  بعد 

أثناء وجوده يف أمريكا.
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لسليامن  بالنسبة  معادياًا  مكاناًا  كان  وباملقابل 

تجاه  ألفة  أوصال  أي  ميتلك  ال  الذي   الطالع 

يف  مجموعته  بفكرته  يناهض  الذي  املكان  هذا 

“بوليفارد العبديل”؛ لذلك سعى إىل امتالكه أكرث 

من مرة كام رود عىل لسان رساج “سليامن الطالع 

أنه  اعرف  كنت  سعيد،  يا  يشء  كل  التهام  يريد 

لن يصرب طويال حتى يقدم يل مثل هذا العرض، 

اخليت  سأكون  فعلت  لو  ألين  أبيع،  لن  لكني 

لقد  ص283(  2017م،  له”)برجس:  الساحة 

السارد،  قدمه  الذي  املفهوم  بهذا  املكان  اتخذ 

بعدا ناجزا يف النص من خالل الرصاع القائم بني 

األناس  وبني  فقط،  له  ناجح  مرشوع  أي  يريد  من 

بأفكارهم  البلد  ببناء  قاموا  الذين  الطموحني 

وابتكاراتهم، واجتهدوا ليك يصنعوا ألنفسهم مكانة 

يف هذا العامل.

إنَّ هذا الرصاع الطبقي قائم عىل املال والسلطة، 

االنتصار  من  والسلطة  املال  ميتلك  ملن  بد  وال 

سنوات  سعوا  اللذين  املساكني،  أحالم  وسحق 

طويلة لتحقيقها، وبهذا الواقع املؤمل من الشعور 

يف  رساج  يستمر  وشخوصه،  وأفراده  باملكان 

به يف شبابه عىل  الذي حلم  املكان  الدفاع عن 

جبل القلعة.

    ومن األماكن التي كان لها حضورها يف الرسد 

الرواية  الروايئ،وأدت دورها يف جعل شخصيات 

)البيت(،  هو  غريها  دون  الصفات  هذه  تحمل 

الذي أثّر كثرياًا يف شخصيات قاطنيه، والبيت من 

األماكن التي يحس فيه اإلنسان باألمن واالطمئنان، 

فيه  وتتحقق  اإلنسانية  العالقات  تتكون  وضمنه 

ببعضهم،  األرسة  أفراد  تربط  التي  املحبة  أوارص 

هو”  ألنه  األليف؛  املكان  البيت  يكون  وبذلك 

إنّه   ، الطفولة  بيت  أي  فيه  ولدنا  الذي  البيت 

املكان الذي مارسنا فيه أحالم اليقظة وتشكل فيه 

خيالنا، فاملكان يف األدب هو الصورة الفنية التي 

تذكّرنا وتبعث فينا ذكريات بيت الطفولة ومكانية 

األدب العظيم تدور حول هذا املحور”. )باشالر: 

1987، ص6(. 

وإزعاج  قلق  مكان  املكان  هذا  يكون  قد  لكن 

بالنسبة للشخصية، وذلك كله يتجسد من خالل 

عالقة الشخصية بهذا املكان، وما يثريه فيها من 

الشخصيات  عانت  فقد  وآالم،  وذكريات  أحزان 

يف الرواية من وجودها ضمنه، ومنهم كندا حينام 

قالت: “غادر البيت بعد أن كال يل الشتائم دون 

أن يجيبني ولو بكلمة واحدة عىل ما سألت عنه، 

والشتائم  للخالفات  ملعب  إىل  حياتنا  تحولت 

واإلهانات”)برجس: 2017م، ص65(، لقد جاء 

هذا امللفوظ الرسدي عىل لسان كندا أثناء اعرتافها 

الجليل، فهي  بفشل العالقة مع زوجها رعد عبد 

مل تشعر باألمان يف بيت الزوجية؛ ألنَّ الزوج أراد 

أن يجعل منها امرأة عادية تقوم بواجباتها الزوجية 

والبيتية، دون النظر إىل مشاعرها وإىل اهتامماتها 

بوصفها امرأة مثقفة تسعى إىل إثبات ذاتها خارج 

املنزل كعضو فعال، فغدا البيت مرسحا للشتائم 

التي  الزوجة،  والخالفات واالنتقاص من شخصية 

بأنه تخىل عن مبادئه بعد  الزوج أمام نفسه  عرت 

أن أصبح من منارصي سليامن الطالع واملدافعني 

الطالع  ملدح  قلمه  يف  الحق  صوت  ووجه  عنه، 

رأيها،  صحة  اكتشف  ما  رسعان  ولكنه  وإنجازاته 

وأدرك قيمتها باختفائها، فعاش غربة جراء الفراغ 

الذي تركته يف البيت.

فالبيت مهد دافئ للمرأة ومهام وصلت إليه من 

تبقى تبحث عن رجل  أنها  إال  شهرة وصيت ذائع 

ال  واطمئنان  أمان  من  عنه  تبحث  ما  لها  يحقق 
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يتوافران إال يف بيت تحيطه السكينة والهدوء ألداء 

رسالتها يف الحياة، فالبيت عند دعد سامي غدا 

العدائية  سبب  الزوج  مع  والعالقة  معادياًا،  مكاناًا 

يعود إىل  البيت “أصبح  التي ملستها يف رحاب 

البيت مثال يهشم كل ما تقع عليه عيناه، ويعتدي 

عيّل”)برجس: 2017م، ص235(.

من  عانت  التي  رساج  ضحايا  من  )دعد(  كانت 

مضطرب  لبيت  وقلق  إزعاج  مصدر  الزوج  كون 

برساج،  فوثقت  السلبية،  املشاعر  عليه  طغت 

وأخذت تحيك له عن حياتها السابقة، يف محاولة 

منها للتطهر من كل ما اجرتأت عىل فعله يف ظل 

جعلها  األنثوية  املشاعر  فإهامل  الزوج،  غياب 

رجال  مع  عابرة،  بعالقات  نقصها  إلرواء  تسعى 

متعددين، ال تدوم طويال، وكان البيت قبل ذلك 

ميثل لها دفئا وحنانا وألفة، يف أيام الزواج األوىل.

أّما وداد فقد عانت ما عانته الشخصيات النسائية 

يف الروايةجميعها، من نفور من البيت والرغبة يف 

سجن  من  لتتخلص  تنشدها  حرية  عن  البحث 

ماّم  عليها  رقيبا  نفسها  نصبت  التي  الذكورة، 

جعلها تحدث رساج عن سبب مجيئها إىل أمريكا 

إىل  يب  تدفع  فرصة  عن  بحثا  هنا  إىل  آت  “مل 

عامل الرثاء، بل أتيت إىل هنا ألعيش يف مجتمع 

ضمها  الذي  املجتمع  وكأن  حريتك”  يحدد  ال 

عليه،  التمرد  إىل  بها  دفع  هومن  أحضانه،  بني 

حينام جعل للذكور الحق يف تقرير مصري األنثى، 

به  مّنت  الذي  الوهم  أدركت  ما  رسعان  ولكنها 

األمان  حيث  لعاّمن  العودة  قررت  لذلك  نفسها 

واالطمئنان.

وأما غادة وأوالدها فإنَّ البيت بالنسبة لهم يجسد 

يف طياته كّل أثر للمعاناة والقهر والخوف والقلق، 

يكون  أن  ينبغي  كان  أنه  مع  أليف  غري  مكان  فهو 

عكس ذلك، وذلك بسبب عجز الوالد عن تحقيق 

احتياجات أبنائه من طعام ورشاب ما اضطره بعد 

أن ضاقت به سبل الحياة إىل حرق نفسه، هربا من 

وجع بات يقّض مضجعه يف ظل عدم قدرته عىل 

تأمني احتياجاتهم، مام دفع أم أحمد ألن تستخدم 

جسدها إلطعام صغارها “سكب الكاز عيل وعىل 

األطفال دون أن يبايل برصاخنا، وأشعل ورقة، وهم 

بحرقي”)برجس: 2017م، ص344(.

هو  السارد  أرادها  التي  الفلسفة  بهذه  فاملكان 

سجن خانق عىل الشخصيات، تضافرت أمور عدة 

يف ترسيخه والدفاع عنه بهذه الطريقة، فهو مكان 

سجن  إىل  فجأة  ينقلب  لكنه  والتعايش،  للحب 

مكان  فهو  لذا  للشخصيات،  قلق  ومصدر  دام، 

معاٍد، ال يرغب اإلنسان العيش فيه؛ ألنَّه “ يشكل 

تشعره  فال  الوغى،  كساحات  حياتِه  عىل  خطرااً 

هذه األماكن باأللفة والطأمنينة والراحة، بل يشعر 

نحوها بالعداء والكراهية “.) الخفاجي: 2012، 

ص 426(. لكن الطريقة التي دافعت فيها هذه 

لهذا  رفضها  عن  معربة  نفسها،  عن  الشخصيات 

واقعية؛  وغري  فيها،  مبالغ  طريقة  هي  السجن، 

فيها  متتاز  التي  مجتمعاتنا  يف  مطردة  غري  ألنها 

وداخل  األرسة  داخل  واملركزية  باملحورية  املرأة 

املركزية  هذه  أهمية  عىل  فتخىش  املجتمع، 

وسمعتها وسمعة أهلها.

الكاتب  من  املطروحة  املعادلة  أن  كام   

يف تربير خيانة هذه السيدات هي أنهن كنَّ يعشن 

يف سجن األزواج، وعندما أردن التمرد عىل ذلك 

مل يجدن إال الخيانة وارتكاب الفاحشة يف عالقات 

مع األجانب، هي معادلة غري متوازنة، وال متكافئة، 

الزوجة  ارتياح  ونحن ال نعرف ما العالقة بني عدم 

وملاذا  الخيانة؟  وبني  الزوج،  مع  املشاكل  وكرثة 
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خيانة  الرواية يف  الخمسة يف  السيدات  اتَّحدت 

األزواج؟ هل ألنهن يفتقدن للراحة واالستقرار يف 

مطروحة  أسئلة  فحسب؟  هذا  الزوجية؟  بيت 

عىل هامش النهوض باملنطقية الفنية، والطريقة 

وردود  الشخصيات  بناء  يف  النفسية  الفلسفية 

فالعامل  والحيك،  الرسد  دوائر  داخل  األفعال 

لنا  ويقدم  ينقدها،  أو  الحياة  يعالج  عامل  الروايئ 

تحدث  بأنها  تشعرنا  إنسانية  بطريقة  األحداث 

أمامنا.

ا  ا مصنوعاً وظهر البيت يف الرواية أيضا بيتاًا مهمشاً

تلك  الثعالب  صائد  بيت  مثل  الصفيح،  من 

الخطر  تجابه  باتت  التي  شة  املهمَّ الشخصية 

يتَّقي  العائلة؛يك  ها مع  بيت يضمُّ للحصول عىل 

أبناء  الناس،  عيون  يف  يراها  التي  النظرات  مرارة 

هذه املدينة، وقد سلط الكاتب من خالل هذه 

التي  املهمشة  الطبقة  عىل  الضوء  الشخصية 

تعيش يف بيوت الصفيح؛ ليكشف عن معاناتهم 

وواقعهم املرير، بينام غريهم من أبناء عاّمن يعيش 

لفظوه خارجا  بنايات حجرية،وقد  حياة مرتفة يف 

تذمرا من شكله ومهنته، فأصبحت النفوس قاسية 

وادي  بيادر  إىل  جاء  لذلك  أبنيتها؛  قساة حجارة 

القاممة،  وامتهن جمع  الصفيح  بيت  وبنى  السري 

مذلة،  من  فيهام  مبا  بعد  فيام  الثعالب  وصيد 

وحّدث نفسهبرشاء بيت متواضع يقيه بدفئه مرارة 

األحالم  ولكن  مدينته،  أبناء  من  حوله  من  نظرات 

يف هذه املدينة محالة عىل الفقراء، فرسعان ما 

البيت  صاحب  الرجل  من  خداعه  بأمر  اكتشف 

املزعوم.

ارتبطت  الذي  الخاص  املكان  -وهي  الغرفة  أما 

امتداداًا  الرواية  يف  فبدت  رساج-  شخصية  به 

شخصية  وراء  القابعة  الهّشة  املهزوزة  للشخصية 

إال  هو  ما  شخصيته  يف  فالهدوء  مزيفة،  متزنة 

غضب كامن سينفجر وقتا ما؛ لذلك كان الطابق 

فيه  ميارس  مكان  وهو  به،  خاصا  مكانا  العلوي 

طقوسه اليومية، من االطالع عىل سالمة الحواس، 

يوم  نومه، فكل  يؤرق  املوضوع  بات هذا  أن  بعد 

األمر  وتحول  مفزوعة  المرأة  نفسه  الكابوس  يرى 

فيلام لريافق تلك املرأة ثعلبا تضخم، وراح يدمر 

مزودة  به  الخاصة  فالغرفة  فيها،   ما  بكل  املدينة 

الجدران والسقف،وبرسوم  أربعة عىل كافة  مبرايا 

فكلام  تائهة،  وكأنها  تبدو  الشعر،  متناثرة  المرأة 

أرجاء  يف  دار  الفزع  وهذا  الكابوس  هذا  انتابه 

الغرفة بفزع يتأكد من حواسه وسالمتها.

والشعور  والهدوء  الراحة  مكان  الغرفة  إّن 

الذي  الطفولة  بيانو  عىل  اشتملت  بالخصوصية 

أهدته إياه جارتهم وقت سفرها إىل كندا، فُشغف 

الست  والغرف  الهوس،  حد  إىل  باملوسيقى 

وجميع  الشخصيات،  لجميع  جذب  مركز  كانت 

كانت  الغرف  هذه  دخلت  التي  الشخصيات 

 (“ وكأنهن  ما  بطريقة  األزواج  متزوجات خّن  نساء 

لها، فخانت  تبال بحب رساج  التي مل  ريفال(”، 

حبه مع سليامن الطالع؛ لتحقق شهرة زائفة عىل 

مع  بعالقته  فهو  الخيانة،  أوجعته  قلب  حساب 

نفسه  خنق  الذي  الطوق  يكرس  أن  أراد  النساء، 

به، وهو حب “) ريفال(” وخيانتها لذلك سعى 

لالنتقام، من خالل االنتقام من نساء أثرن فيه تلك 

األحاسيس التي باتت عىل جفاء معه طوال سني 

النسوة،  تلك  مع  عالقته  وأثناء  أمريكا  يف  غربته 

ولكن ال جدوى من ذلك فحب ) ريفال( مل ميح 

الخيانة، فكل غرفة من الغرف  أثره من نفسه رغم 

مضت،ولكلامت  أليام  حنينا  فيه  تبث  كانت 

حميمية دافئة، وخياالت عتيقة فتحولت من مكان 
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أليف إىل مكان معاد لجميع النسوة الاليت زرنها.

العظمة  كنهر  الرسالة  طيات  يف  الغرف  ظهرت 

ذنوبه،  من  ليتطهر  املذنب  فيه  يغتسل  الذي 

سيغرق  وأنه  السباحة  يجيد  ال  أنه  يكتشف  لكنه 

والحقيقة  األخرية،  اللحظات  يف  فينسحب  أكرث 

بني طريف  الكاتب  نسجها  التي  الطريقة  إن هذه 

الفعل النامي داخل الرواية وهام)خيانة زوجة رساج 

زوجاتهم عشيقات  من  األزواج  و)وخيانة  أوال(  له، 

رساج، ثانيا(، هي عالقة مدمرة لكل األطراف عىل 

املستوى األرسي واألخالقي، وهذا ما يعلِّل كرثة 

عىل  يشهد  أن  يريد  غرفة؛فرساج  كل  يف  املرايا 

يكون  الخائنات؛ يك ال  النساء  يقتنص  بأنه  نفسه 

من  بكثري  أكرب  الخيانة(  )أمل  أمله  لكن  ا،  وحيداً

عىل  يظهر  حيث  مغامراته،  تكتمل  فلم  االنتقام، 

حقيقته املتأثرة من زواجه األول، الحقيقة املتوترة 

بأّن  التعميم  أحكام  فيطلق  النساء،  من  العصبية 

ريفال( يف كل  باسم )  النساء خائنات، ويتلفظ 

مرة.

البطل مل يستطع داخل  بأنَّ  القول  من هنا ميكن 

األمكنة / الغرف الستة أن يُشفى من مرضه املرير، 

من قتل حواسه الخمس حاسة حاسة، برؤيته لكل 

امرأة تعلَّقت بهذه الحواس تخون زوجها، بل كان 

بزوجته  وثقت  التي  حواسه  ليقتل  النساء  يتصيد 

األوىل رمز الخيانة بالنسبة له.

الخامتة

شكَّلت الدراسة، فيام سبق، مطارحة نقدية لرواية 

من  جزئية  وأخذت  الخمس”،  الحواس  “سيدات 

الفضاءات الروائية، وهي املكان وأمناطه، وحللت 

ورصدت  الرواية،  يف  أمناطه  من  متنوعة  مناذج 

والشخصيات،  وبالبطل  بالسارد  وعالقته  صفاته 

تطور  يف  أثره  وبيّنت  الرواية،  أحداث  وبتضخم 

حركة الرسد بغية الوصول إىل رؤية الرواية النّصية 

نتائج  ة  عدَّ إىل  وخلصت  الجاملية.  وفلسفتها 

أهّمها:

وفنية  إدراكية  خصائص  الروايئ  للمكان  أوالً:   

يف  الحقيقي  املكان  عن  مختلفا  تجعله  متنوعة 

يُعدُّ  املتنوعة  بأمناطه  فاملكان  الذهنية،  قراءته 

يف  واألحداث  الشخصيات  مع  متطورااً  عنرصااً 

أنَّ  كام  فيه،  وتؤثر  بها  يؤثر  لها،  وعاء  وأنَّه  الرواية، 

محوري  عنرص  ألنَّه  باملكان؛  ترتبط  الشخصيات 

سواء،  حدِّ  عىل  الرواية  ويف  والواقع  الحياة  يف 

فيؤثر فيها املكان بأمناطه اإليجابية والسلبية.

ثانياً: خلصت الدراسة الحالية، يف تحليلها إىل 

أنَّ الكاتب وظَّف أمناطااً مكانية متنوعة ومتداخلة 

الرسد  دوائر  عرب  رؤيته  دت  جسَّ ومتفاعلة، 

اآلين  واملكان  األصل،  املكان  مثل:   ، املتالحقة 

املكان  وأمناط  املركزي،  واملكان  العريض،  أو 

واملتخيل،  الواقعي  املكان  مثل:  املفارقة، 

والعدواين،   األليف  املغلق،  و  املفتوح  واملكان 

التي شّكلت  بالشخصيات  وتأثري  لها عالقة  وكان 

كام  الرئيس،  ومحورها  الرواية،  يف  الرسد  مجرى 

وانفعاالتها  سلوكها  وآالمها،  افكارها  عكست 

وأحالمها، وقد وظَّفها الكاتب، لتجسد رؤيته يف 

الكشف عن الرصاع املكاين والثقايف واالجتامعي 

تحدياته  بكل  الحديث  العاّمين  املجتمع  يف 

ومتظهراته.

ثالثاً: أظهر تحليل أمناط املكان يف الرواية رشاسة 
األمكنة بفعل البرش، إذ أنَّ هذه األمكنة من شأنها 

املجتمع  فواعد  مخالفة  إىل  اإلنسان  توصل  أن 

ال  أموراًا  عليه  تفرض  ألنها  قوانينه؛  عىل  والتمرد 
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إقامة  مكان  فشكل  لها،  مضطر  لكنه  يرضاها، 

العائلة وهو البيت منحنى فاعالاً وعنرصااً ضاغطااً 

عىل الشخصيات، فربز دوره يف الرسد، من خالل 

بيت  ظهر  كام  قاطنيه،  عىل  الخيارات  تضييق 

بيت رساج  فمن  الرواية  يف  متناقضا  بيتا  السكن 

التي  الصفيح  بيوت  إىل  الطالع  سليامن  وبيت 

تعيش فيها الناس.

من  كالًّ  أّن  املكان  ألمناط  التحليل  بنيَّ  رابعاً:  

الشارع والسوق يف الرواية، هو خيط وصل لتعالق 

ينتقل  ثم  الحبكة،  خيوط  تتشابك  إذ  األحداث، 

األكرث فعالية، وهي  األمكنة  للحديث عن  السارد 

والحديقة  والبيت  القلعة  وجبل  هرقل،  معبد 

الاً هذه األمكنة جملة من التفاصيل  والجبال، محمِّ

بني  معناها  ووقع  شهرتها  بفعل  فيها  الكامنة 

طبيعة  صاغت  التي  هي  األماكن  وهذه  الناس، 

الشخصيات التي جاءت متالمئة معها، كشخصية 

سلامن الطالع، الشخصية الرأساملية املتسلطة، 

الجديدة  الشخصية  الدين،  عز  رساج  وشخصية 

وحرمان،  فقر  بعد  من  وشهرة  ثروة  حققت  الني 
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تقول:  التي  االجتامعية  النظرية  وفق  بيئتها  وليدة 
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املقــــدمة:

إّن الّشعور باالنتامء إىل الرّقعة الجغرافيّة هو جزٌء 

الخاصة  هويته  له  شعب  كل  وألّن   ، الهويّة  من 

بـناءاًعىل بعض املــميزات والّسامت التي مُتيزُه عن 

اآلخر ، ومـــادام هذا االنتامء هو حّق من حقوق كّل 

فرد  فإّن التّشبَث بهذه الهويّة لهو حامية بل واجب 

عىل كّل مسلم وعريّب يؤمن بأّن له دينا وتراثا ولغة 

يف  واالندثار  الضياع  من  يحــفظها   أن  عليــه  ا  لزاماً

ظل الرصاع الفكري اإليديولوجي ، ويف ســياق هذا 

ضـرورة  عىل  الّدارسني  من  الكثري  نادى  التقديم 

واالنسياق  اإلسالمّي  الـعريّب  الرّتاث  إغفال  عـدم 

تجاهل  أّن  اعتربوا  هؤالء  ألّن  الـغريّب  الرّتاث  وراء 

الرّتاث هو نسيان بل إلغاء لهويّة عربيّة إسالمية .

الحساسة  املســائل  الهويّة من  باتت مســألة  لقد 

اإلسالمّي  وخاصة  العريّب  الوطن  مستوى  عىل 

مقومات  عىل  للحفاظ  األساس  العــمود  كونها 

 ، الرّتاث  والحفاظ عىل   ، اإلسالميّة  العربيّة  األّمة 

ولهذا ساهم  املفكر العريب الدكتور “ محـمد عابد 

جامعة امحمد بوقرة كلية اآلداب واللغات ، بودواو، بومرداس، الجزائر

الهوّية العربّية الإ�سالمية بني الن�سالخ عن الرّتاث واخل�سوع 
 لثقافة الآخر قراءة يف القـ�سم الثاين من كتاب

  م�ساألة الـــهوية العروبة والإ�سالم والغرب
 للّدكتور حمـمد عابد اجلابري  

د. بن ضحوى خرية & د. مرناس مصطفى

ملخص املقال:
العريب  الرتاث  مستوى  عىل  يحصل  فيام  العميق  النــظر  تستدعي  التي  املواضيع  من  الهويّة  الزلت 

اإلســــالمي كونه أحد مقومات هذه األّمة ، ولهذا كيف نظر الكثري من الّدارسني إىل الرتاث ، وكيف اعتـربه 

البــعض ، وأي طـــريق نهجه آخرون عندما أهـــملوا التّــراث فنـتج عنه انسالخ عن الهويّة العربية اإلسالمية 

عندما جردوا هذا الرتاث من وجوديته الحـقيقية ، فكانوا فريســـة لبعض املسترشقني الذين حاولوا  بناء 

األنا األورويب عىل حساب اآلخر )الرّشق ( فكان البّد لهذا األخري أن يضع تخطيطا ذكيا للمـعرفة اآلخر 

حّق املعرفة ومن ثّم الّسيطرة عليــه دون أن يحس أّن هذه املحاوالت لدراسة الرّشق هي حرب فكرية 

إيديولوجية هدفها تحـــقيق مصـــالح األنا األورويب عىل حــساب املجتمع الرشقي .

الكلامت املفتاحية:

الهويّة،الرّتاث،اإلسالم،العروبة،االنسالخ،مقومات،األنا،اآلخر،الرّشق،الغرب.

الهويّة العربيّة اإلسالمية بني االنسالخ عن الرّتاث والخضوع لثقافة اآلخر ...
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الجابري “ مساهمة فّعالة   يف بث الوعـي القومي 

 ، الراهن  العرص  يف  الكربى  بالقضـــايا  منشغال 

وماله  الرّتاث  يف  مقـــاربة  وضـع  يحاول  دامئا  فــهو 

عالقة باملجتمع ، ومايحملُه من قيم متوارثة ، ومن 

جهة فهو يُصور املجـــتمع العريب يف ظـــل األوضاع 

املتمرد  بالوضع  الواقع  هذا  ويصـــف   ، الرّاهنة 

ثم  ومن  واإلدراك  الوعي  فيه  يُسلُب  يكاد  الذي 

موت الّضمري العريّب 

  وبناءاً عىل ما سبق سنحاول يف هذا املـــقال تقديم 

قراءة يف كتاب الّدكتور “ محمـد عابد الجابري “ 

املوســــــوم بـمسألة الهويّة العروبة واإلسالم والغرب 

من خالل القسم الثاين من املَُؤلَف الذي عنوانه “ 

نحن واآلخر واملــــستقبل “ محاوال اإلجــابة عن بعض 

التّساؤالت التي هي كاآليت:

مامفهوم الهويّة عند الّدارسني العرب؟	 

خالل 	  من  الهويّة  مسألة  الجابري  عالج  كيف 

كتابه هذا؟

ماذا يقصد الجابري باملستقبل املايض وما 	 

عالقة ذلك باألناواآلخر؟

بني 	  املستقبل  إىل  املفكر  هذا  نظر  كيف 

طعام املوىت وسعادة املعرفة؟

 وهل االسترشاق يف الحقيقة إقصاء للرّشق 	 

وبناء للغرب؟

املفاهيم 	  ساهمت  كيف  أخرى  وبعبارة 

الّسابقة يف ترسيخ فكرة الحفاظ عىل الرتاث 

وجعله محطّة لالنطالق يف بناء املستقبل؟	 

أن  وددنا  الّسابقة  التساؤالت  عن  اإلجابة  قبل 

نقدم نبذة مخترصة عن هذا الرّجل الذي ترك لنا 

لترُبز  جديد  من  والّنظر  الـــقراءة  تستـحق  مـــؤلفات 

من  النابعة  اإلنسانية  والفلسفة  الفكر  مدى عمق 

واقع املجتمع العـــــريب، الذي عاىن ومازال يعاين 

األّمة  أوساط  الغرب يف  يبثها  التي  الّسموم  تلك 

من  الخالصة  النواة  هذه  تجريد  محاوال  العربيّة، 

تراثها الرثي.

املفكرين  كبار  من  واحد  الجابري  عابد  محـمد 

الّشقيـــق ،  أنجبتها أرض املغرب  التي  والفالسفة 

ولد يوم االثنني الســـابع والعرشين من شهر ديسمرب 

سنة 1935 م ببلدة سيدي لحسن مبدينة فكيك 

رشق املغرب وسط أرسة مفككة بسب الطالق ، 

نشأ نشأته األوىل عند أخواله حفظ بعض السور 

بالكتاب  وألحقه  ألّمه  جّده  مبساعدة  واألدعية 

املدرســــة  يف  درس   ، ثلثالقرآن  مايقارب  فحفظ 

الشهادة  عىل  حصـــل   ، عامني  ملّدة  الفرنسية 

عىل  حصـــل  وبــــعدها   ، م   1949 سنة  االبتدائية 

دبـــلوم الّدراسات الـــعليا يف الفلـــسفة سنة 1967 

م  ثم دكتوراه دولة يف الفلسفة سنة 1970 م .

يف  معلمـا  منها  مناصب  عّدة  الجابري  تقلّد    

االبتدائيّة، ثّم أستاذاًا يف الفلـــسفة والفكر العريّب 

اإلسالمّي يف كليّة اآلداب بالّرباط، كام كان عضوا 

وعني  الّدميقراطيّة،  العربيّة  املؤسسة  أمـــــناء  مع 

ا من كبار القيادات لحزب االتحاد االشرتايك،  واحداً

أّما بالّنسبة للمــسار الفكرّي فقد حلّل هذا األخري 

يف سلسلة نقد العقل العريّب طريقة تفكري العقل 

الثّقافيّة واللّغوية، كام يعترب  بناه  العريّب بتفكيك 

يعني  الذي  املستقبل  العقل  مصطلح  مبتكر 

القضايا  يف  النقاش  عن  يبتعد  الذي  العقل  بع 

الحضاريّة الكربى.

والّدولة،  العصبيّة  والرّتاث،  نحن  مؤلفاته:  من 

العريّب،  العقل  بنــــية  العريّب،  العقل  تكوين 

باملغرب وغريها من  التّعليم  أضواء عىل مشكلة 

املؤلفات أضف إىل ذلك أّن هذا املفكر حصل 
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عىل عّدة جوائز وأوسمة كثرية منها: جائزة بغداد 

الّدراسات  جائزة  باليونيسكو،  العربيّة  للثّقافة 

اليونيسكو  العريّب تحت رعاية  العامل  الفكريّة يف 

وغريها من الجوائز.

 تويف رحمة الله عليه سنة 2010 م بالّدار البيضاء 

بعد معاناة طويلة مع املرض.

مصطلح الهوية:

   انترش مصطلح الهويّة مع نهاية القرن التّاسع عرش 

وبداية القرن العرشين، ويف هذه الفرتة بالتّحديد 

وعي  عن  تُعرّبُ  أخــرى  مصـــطلحات  أيضا  ظهرت 

الحريّة،األّمة،املواطنة،   “ وهي  العريّب  املجتمع 

يف  كان  جديد  هو  كموضوع  والهويّة   « الوطنيّة 

جديد،  مبفهوم  أصبح  واليوم  مبفهوم،  القديم 

مصادفة  إشكايّل  سياق  يف  يُطرح  مل  إنّه  حيث 

العوملة،  أفرزته  قديم  فكرّي  نتيجة لرصاع  جاء  بل 

وهكذا فإّن مشكل الهويّة أدى إىل رصاعات حادة 

األحيان  من  كثري  يف  وأدى  مختلفة،  أجناس  بني 

إىل حروب أهليّة.

عند  الهويّة  ملصطلح  التّعريفات  تعّددت  لقد   

حنفي  حسن  يقول  العرب  الّدارسني  من  كثري 

قديم،  ترايث  لفظ   “ الهويّة  تـــعريفه ملصــــطلح  يف 

التّعريفات  مثل  املــــصطلحات  موجــــود يف كتب 

هوهو،  اليّشء  يـــكون  أن  ومعناه   “ للجرجاين 

Identity ثبات  عىل  يدل  مام  مقابل  له  وليس 

وهو  الُهويّة،  Identitéيف مصطلح   باإلنجليزية، 

وأحيانا  املعاجمبالفرنسيّة،  يف  أيضا  موجود 

“ بنفس  أنا   “ اإلنيه “ املشتق من   “ يف مصطلح 

املعنى “ 1، وبذلك فإن وقوعه تحت دائرة تعريفية 

واحدة يحرص من تشعبه االصطالحي إذا ما قورن 

مبصطلحات أخرى يف مجاالت علمية مختلفة. 

يعترب محي الّدين صابر الهويّة “ االسم الّسيايّس 

للّشخصيّة التّاريخيّة، أو الّشخصية الثّقافية أو هي 

التي  املجموعة  ابتدعتها  التي  الحضارّي  الكيان 

األخالقيّة،  والقيم  والّدين،  اللغة  من  إليها  تنتمي 

يعرّفها  حني  “2،يف  االجتامعية  العالقات  وأمناط 

رشاد عبد الله الشامي “ بأنّها الّشفرة التي ميكن 

عالقته  يف  نفسه  يعرف  أن  طريقها  عن  للفرد 

فيها  تتجمع  وهي شفرة   ... االجتامعية  بالجامعة 

من  الجامعة  تاريخ  مدار  عىل  العرفية  العنارص 

خالل تراثها اإلبداعّي”3، املتقبلة بالتعود والتكرار 

تقال  الهويّة   “ أن  يرى  رشد  ابن  لكن  واملامرسة، 

اسم  عليه  أطلق  الذي  املعنى  عىل  بالرتادف 

تُشتق  كام   ، الهو  من  مشتقة  وهي   ، املوجود 

من  أعم  فهي  وبالتايل   ،4“ اإلنسان  من  اإلنسانية 

أن تكون شفرة وهي أشد التصاقا بكينونة اإلنسان 

وتحقيق وجوديته وفرضها وفق ما تقتضيه قوانني 

ككل،  اإلنساين  العامل  إىل  املنتمية  الجامعة 

العـــــربية  اللغة  يف  مباوجد  مرتبطة  بذلك  وهي 

صناعي  مصدر  الهــوية  أّن   “ اللغوية  الّناحية  من 

مركب من “ هو “ الضمري املفرد الغائب املعرف 

الياء  يف  املتمــثلة  املــالحقة  ومن  التــعريف  بأل 

هذا  يتوزع  )ة(5،  أي  التّأنيث  وعالمة  املشّددة 

التعريف اللغوي عىل مجموعة التعاريف السابقة 

من  الهوية  ترى  رؤية  زاوية  منها  كل  حدد  والتي 

خاللها وتحدد.

اإلشارة  تجدر  صيغت  التي  التعريفات  كل  ومع 

من  متداخلومركب  مفهوم  الــــهويّة  مفهوم  أّن  إىل 

خلفيات سابقة ومـــــــــشرتكة جمـعت بني املاضـــــــــي 

أن  املصــــــطلح  هذا  استــــــــــــطاع  والحارض،بحيث 

تــراث كّل أّمة،  يُجــسد كل ماله عالقة بالرّتاث أي 

وهـذا الرّتاث قد حــمل الكـــــثــري يف طياته من أمــجاد 

الهويّة العربيّة اإلسالمية بني االنسالخ عن الرّتاث والخضوع لثقافة اآلخر ...
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أمة من األمم، كاألمةاإلسالمية والعربية بانتصاراتها 

للّنشاط  صورة  أنه  نصفه  أن  ميكن  ما  وأيّامـها،أو 

اإلنسايّن يف الّسابق والحارض.

مشرتكاًا  مصطلحا  الهويّة  مصـطلح  بات  ولهذا 

بني  االختالف  كان  وإن  العامل،  شعوب  كّل  بني 

ليس  الهوية  مصـــــــطلح  فإّن  والتّقاليد  العادات 

عىل  بل  أجنبي  أو  عريّب  شعب  عىل  محــــــــــــــصوراًا 

تجعله  هويّة  وطن  لكّل  ألّن  العامل،  شعوب  كّل 

الّدين  يبقى  ورمبا  آخر،  شعــــــب  عن  وينفرد  يتميّز 

عامــــــــــل يختلف فيه مع اآلخر كون الّدين الّصحــيح 

وإن  واحدة،  القيم فهي  اإلســـــــالميّأّما  الّدين  هـــــــــــــو 

كان هناك اختالف يف اللغة.

التي  امليــــــزات  مجموعة  تساوي  إذن  الهويّة  إّن 

غريهوتُثبُت  عن  ومُتيزُه  الّشخص  انتامء  تُثبُت 

عن  وماورثه  كيانه  عىل  حافظ  كإنسان  وجوده 

ولكن  لههويّة،  مـــثالاً  الّصغري  فالطّفل  أجــــــــداده، 

كيف يُثبتها؟ يثبتها بتمسكه ببعض القيم الوطنيّة 

مــــــــــكانة  لنـــفــــــــــسه  يجــعل  والّروحيّة والّدينيّة، وبهذا 

عالقات  بهم  تربطُه  الجـامعة  كون  الجمــاعة  بني 

القرابة،وعالقات  مثالاًوعــالقات  املـــــــعــامالت 

مختلفة أخرى، وبالتّايل ميكن لـــمصطلح الهويّة أن 

والّنطاق املحدود  الجــغرايّف  االمتداد  يُـــمثل هذا 

لرقعة جغرافيّة محدودة، ومهام يكن فإّن مثل هذه 

حــياتنا،  يف  وتـــظهر  اليوم  تتعاىل  املصطلحات 

اليوميّة كونهـــا تعّزز الثّقة واالنتامء واملحافظة عىل 

الوطنيّة والوطن عىل حد سواء.

أوال -  املستقبل املايض: بني األنا واآلخر 

املـــقولة  من  الجزئية  هذه  يف  الجــابري  ينـــــــــطلق 

)املايض(  حـــــــــــــضور  من  األشكال  هذه    “ اآلتية 

التي  هي  املــــــــــــــستقبل  يف  التّفكري  عــــملية  يف 

املايض(عندمــا  )املســـــــتقبل  بعبارة  نقصـــــــــــــد 

نقــــــــــول إّن كّل تفـــــــــــــــكري يف املــــــــــــــــستقبل اآليت البد 

أن يســـتعيد بــصورة أو بأخـرى) املستقبل املايض 

( كحافزمّوجه ومعبئ “ 6، يحاول الجابري من خالل 

املايض  بني  وطيدة  عالقة  يقيم  أن  القول  هذا 

ا عن  والحارض واملســــــتقبل ، دون أن يهمل واحداً

اآلخر ، كام يجعل مــصطلح “ املستقبل املايض “ 

كمصــطلح فيه دعوة للعــــــــــــــــــــــودة إىل املاضــي حتى 

مُيكن للفرد من بناء املستقبل ، وكأناملســـــــــــتقبل 

يف  التّفكري  خالل  من  املـــــــــــــــــــايض  إىل  قفزة  هو 

وموجه  كحافز  املاضوية  الّصور  هذه  اســـتعادة 

ألفق التّطلعات املستقبليّة .

يرى الجـــابري أّن املـــستقبل هو هدف كّل شعـــوب 

خالل  من  الّشاغل  شـغله  مبثابة  وهو  اليوم، 

)األنا(ال  كان  إذا  آلفاقه،”  واالســـترشاف  التّخطيط 

أو  بالفرد  األمر  سواءاًتعلّق  )اآلخر(  عرب  إالّ  يتحدد 

يبنــــيه  للــمــــــــــستقبل  مــــــــرشوع  أي  فإّن  بالجــــــــامعة، 

اإلنــــــــسـان لنفسه، والبّد من أن يُؤخـــذ فيه بعيـــــــــــــــن 

فعـــل)اآلخر(  أوالواعية  واعية  بصــــورة  االعتبار 

الغد  و)آخر(  اليـوم،  )آخر(  فعله  أوردود  )اآلخر( 

ذلــك ألنّه إذا كان اإلنسان اجتامعيّا كام يقولون، 

هو  بطبعه  )مشرتك(  حارضه  مثل  مستقبله  فإّن 

أيضا “7، ميتد بالطريقة ذاتها مع تغري يف وجهات 

النظر واألسس.

وكأّن الجـــابري من خالل قـــوله هذا يــحاول أن ينقل 

املـــســــــــــــــتقبل  بناء  التّفكرييف  أن  مــفادها  فكــرة  لنا 

يُنافـــســـــــــــــنا  أنّه  عىل  اآلخر،  إىل  الّنـــظر  خالل  من 

علينا  يتـــقّدم  أو  يستهوينا  أو  يهّددنا  حاضــــــرنا  يف 

، وبعــــــبارة أخرى يتحدى هدوءنا وسكينتنا وغفلتنا 

هو نوع من التّحّدي 8 أضف إىل ذلك أّن الجـــابري 

يحاول إثبات حــضور األنا عن طريق اآلخر، ألنّه يرى  

الحارض كام يف  نضـــيف يف  أن  الواجـــب  مــن  أنّه 

عمـــلية  كـانت  وإذا  املايض،  يف  كام  املـــستقبل 
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أن  ميكن  ال  لذاته  األنا  بها  يقوم  التي  التّحديد 

تعتمد عىل مـــتطلبات الحارض فقط، بل البّد من 

البّد  ، يف حني  ماضيه  عناصـر حارضة يف  وجود 

أن يـرى هذه العنارص يف مســـتــــــــــــــــــقبله، أو باألحرى 

تتصل  رمبا  كلها  فيه  حضورها  يعـتــــــــــــقدإمــــــــــــكانية 

أّن  علّمـونا  قد  أسالفنا  كان  فإذا   “ اآلخر،  بدائرة 

صالح آخر هذه األّمة لن يكون إالّ مبـا صلح به أولها 

، فإّن املنهاج اإلسالمّي الذي جعـــل )اآلخر( جزءاًا 

...والّدولة  ...والرعيّة  األمة  ذات  )الذات(-  من 

اإللهــي  والّدين  بل  والــــــــــــــــــــحضارة،  ...والقــوميّة 

الــــــــــواحد مــع االخــتالففي الرّشائع هو أصل املــناهج 

والحـــــــــــــــضاريّة،  والقوميّة،  الوطنيّة  الوحدة  لبناء 

التي تواجه بها مختلفالغوايات وجميع الـّتحديات 

من  جزءاًا  اآلخر  اإلسالمي، جعل  املنهاج  أّن  9،أي 

القوميّة  للوحدة  بناء  هو  بدوره  الذي  الذات  بناء 

وبعبارة  غواياتالغــــــــــــرب،  ضـّد  والحضاريّة  والوطنيّة 

أخرى إّن محاولة إثبات األنا تقوم عىل بناء عالقة 

جديدة مع اآلخر بالّرغم من أنّه يعترب املنافس يف 

املستقبل.

 ولهذا فإّن بناء األّمة العربيّة ملستقبلها هو مبثابة 

إعـــــــــــــــــــــادة قراءة للـاميض وغربلتهبتفــــــــــــــكري واع وربطه 

الرّاهنة،  العــــــــــرص  ومتطــلبات  اآلخر  مبنــــــــــــــــجزات 

أّن حضور ) املايض( يف  رأي مفكرنا  ومن وجهة 

يكون حضوراًا  ال  املستقبل  التّفـــــــــــــــــــــــكري يف  عملية 

شكل  حضوره  يتخذ  ما  غــــــــــــــــــــــالبا  بل  دامئاًا،  واعياًا 

فـعله  يفعل  الذي  يعني  وهو  الالوعي  الحــــضور 

يوظــــــــــــــفه  األخري  هذا  شـــعور  دون   ،) األنا   ( يف 

الطّموحات  أّن  رأيه  وحســـــــــــب  قرار،  سـابق  بدون 

اليوم  التي مل يحققها األجداد يف املايض فهي 

مهّمة مكلفة لألخـــــالف،ومن الــــواجب لجيل اليوم 

ويتخذونها  تراثهم،  من  كجزء  يتبنوها  أن  والغّد 

هدفا يشغلهم بالتّفكري يف املستقبل، ومن جهــة 

يــكون لآلخر  أخرى فإّن حــــــــــضور الالوعي ميكن أن 

يف املاضـــــــــي، كون هذا اآلخر هو مبثابة معيـــــــــــــــق 

مستقبلهم،  أجــــل  من  األجــــداد  أحبــــــــــــط  ومعرقل 

وهو ما أنتج ثقالاً عىل الخلف لتحقيق ماعجز عنه 

األجداد .

من  مفـــــــــــــكرنا،  حلّلها  التي  األشــــــــــــكال  هذه  كّل 

حضور املاضــي يف عمـــــــــلية التّفكري يف املستقبل 

تنضــــوي تحته عبارة “ املستقبل املايض “، ولـــهذا 

نرجع إىل مابدأ به هذا األخري يف تحــــليل الّنقطة 

البّد  املـــستقبل  يف  تفـــكري  كّل  أّن  من  الّسابقة، 

من أنيستعيد بصورة أو أخرى املستقبل املايض 

اآلخر  وجــود  اعتربنا  وإذا  أو معبئ،  أومّوجه  كحافز 

هذا  فإّن  العريّب،  األنا  مع  أفقي  خط  يف  دامئاًا 

محّددات  من  كمـــحّدد  هو  الّذكر  سبـــــــــق  اآلخركام 

الـغربصاحــب  وجــود  أّن  ذلـــك  ومعــــــــــــــنى  األنا، 

عىل  العريّب  األنا  يـــزاحم   “ اآلخر   “ أي  املصالح، 

مستقبله فكيــف يتعاماللعريّب مع هذا املوقف؟.

 ... الرّشق  إىل  جميعا  نتوجه  أن  يجــــب  إذن   

وأن  الــــغرب،  غوايات  من  ونتخـــلص  نـــحذر  وأن 

حضارتنا  ملقومات  واالنتــــامء  الوالء  نخـــلص 

الواحدة الجــــامعة والحضارة اإلسالميّة التي ورثت 

واسـتوعبت وأحيت كّل املواريث الحــــضاريّة التي 

سبقت ظهور اإلسـالم، والتي شاركت يف بـــنائها كّل 

شعــــوب الّشــــرق عىل اختـــــــــــــــالف عقائدها الّدينيّة، 

فالتّغريب والغوايات واالخرتاق الغريب ألمن أمتنا، 

الوطنّي والقوميّوالحضارّي هي املخـــاطر املحّدقة 

وبذلك  والحضاريّة10،  والقوميّة  الوطـــنيّة  بوحدتنا 

فهو ال يحدد هذه الغوايات، بل يرتكها عامة تشمل 

كل نوع من األنواع املمنهجة وغري املمنهجة.

الهويّة العربيّة اإلسالمية بني االنسالخ عن الرّتاث والخضوع لثقافة اآلخر ...
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املوىت   ) طعام   ( ...بني  املستقبل   - ثانيا  
وسعادة املعرفة : 

املـــــــــــــــــــــــستقبل  يف  التّفكري  مسـألة  ارتبطت       

الذي  الحديث  العــــرص  يف  الجابري،  نــــــظر  يف 

الذي  ميالدي  عرش  الســـــــــــــــــادس  بالقرن  حـــــدد 

الغــــــــــــــد،  يف  التّفـكري  يف  البـــداية  نقطة  يعترب 

أنّه  هذا  ومــعنى  الّنهضة،  والذيعرفبمصطلح 

الينـفي أّن يكون اإلنسان مل يحـــاول قط التّفكري يف 

هّمه  كان  وإمّنا   ”، مــىض  زمن  يف  املــســــــــــــــــــتقبل 

الوحيـــد هو التّفـكري فيام بــعد املـــوت ، ومن هذا 

املــــنـــــــــــــــــــــــــطلق كان الّناس ينـــظرون إىل الّدنيا عىل 

 ، الـــــزائل  الحاضـــر”   “ بوصـــــــــــــــــــــــفها  امتــدادها  طـــول 

وإىل اآلخــرة عىل أنّها “ املسـتـــــــــــــــــقبل “واملصري”11 

 ، الّسمــــاوية  الّديانات  قبل  اإلنـسان  اعتــــقد  لقد 

قبور  يف  ا  طـــــعاماً مملوءة  أواين  وضع  أّن  وبعدها 

املرحــــلة  وأّن  للّسفر  إعداد  دفنهم  عند  موتاهم 

قـــربه  يف  باستيــــــــــــقاظه  تبدأ  ســـــــــــــفره  من  األوىل 

اإلنـــسان  اهتــــامم  أشــــــكال  من  الّشكل  هذا  ،وكأّن 

مواجهة  يعتقدون  كام  لهو  املوت  بعـد  مبصريه 

هذه  يف  الـــمـــــيـــــــــــت  وكأّن  املجــهول   للمصري 

أثناء  والرّشب  األكل  إىل  فــــعالاً  سيــحتاج  الحـــــــــــالة 

رحلـــته هذه ، وما ذلك إالّ طـــريقة شعـــبلم يكن له 

الوعي إمّنا يفكر يف املستقبل “ فـمن فهم عرصه 

اجتــــاحته  ومن   ، به  فيهوالتّأثر  بالتّأثري  أجــدر  كان 

أهواء زمانه وأحــــداثه من دون نص ثابت هاد ضل 

12فمــــــــــــــــتى فّكر اإلنسان يف  ومل يبق بيده يشء “ 

فإّن هذا  ماضــــيه،  ما من  املســــــــــتقبل يف مرحــلة 

التّفـــــــــــكري ســـــــــــيرتك نقطة غامضة بالّنسبة للعصــــــــــــر 

املوايل، وماهـــــذا التّفكري إالّ هو حلـــــــــــــــــقة تدور يف 

جديدة  ومحاولة  جديد  تفــكري  إىل  متـــــــــــهد  زمانه 

للتّفكري الّصائب وفــــــــق نص ثابت هو مبثابة دليل 

للمستقبل . 

للمستقبل  العامل  تصـــور  من  الثّاين  الّشكل  أّما 

حســـــب الجابري فــهو ما أنجزه الفالسفة ألنفــسهم 

اإلنســـان  مبصـري  املستقبل  مســـألة  ربطوا  فقد   ،

معــرفة  مســـألة  عندهم  موته،وهي  وبعــــــد  قــــبل 

إبراز  قصـــــــــد  عنتفسريات  الـــبحث  خالل  من 

ومـــاهذه  الكون،  ونظـــام  لألشيــــاء  كونية  حقـــــائق 

تُحـــــــــدث  علميّة  أســـــرار  عن  للبــــــــحــــــــــــث  محاولة  إالّ 

أّن  أي  الّسعـــــــــــادة،  مبـــثابة  هو  الذي  االطمئنان 

هو  الرّاهنة  وظروفه  لعصــــــره  اإلنســـــــــــان  مســـايرة 

جزء من تفكريه يف أّول خطوة للمستقبل13 ميكن 

بالتّخطيط  مرتبط  املستقبل  مفهوم  أن”  القول 

والتّحرر  والتجديد  واالصالح  والّنهضة  والبناء 

واألمل ،فاملـستقبل يوسع فســـحة األمل ويـــعرض 

من  الخالص  هو  األوسع   األفق  هو  العمل  عىل 

هو  الــمشكالت  من  واملزعج  لآلين،  االرتهان 

واملكانية  الزّمانيّة  القيود  عىل  والتّمرد  الخالص 

  14“ املتفائل  الواثق  املّر  للواقع  اإلذعان  ،وعدم 

ليـــس  أوالتّفكريفيه هو  البحـــث عن املستقبل  إّن 

تخــطيطا فقط بل تخـطــيط، وعمل وتطــلعات لألفق 

األوسع، “ فإن مل يـــكن هناك مســـتقبل فال قيـــمة 

فإّن  ولهــذا   ، عبثا  الوجود  الحارضويصبح  للحظـــة 

وجهت  مقّدس  عـمل  للمستقبل  القيمة  إعطــاء 

له األديان ونادت به الفـطرة ، فالعـــمل والتخــطيط 

جزء  لها  يُسخر  أن  تستحق  رســــالة   ... للمستقبل 

كبري من العمل والتّفكري “،15  يتضح مام قلناهآنفا 

املستقبل  محاكمة  عن  نتخىل  أن  واجبنا  من  أّن 

يحدث  ماقد  ألّن  ومحّدد،  متخيل  ماض  وفق 

الميكن أن يكون عىل صورة ذلك املايض وتخيّل 

املـــستقبل الجيّد وفق شكل سابق نوع من تقييد 

التّفــكري ، وفقر مخـــيلة اإلنـــسان املعارص .
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الّصورة،  يرسم  من  لدى  الفـكرة  ضــعف  سببها   

منــــط  عىل  البعيد  املستقبل  يجعل  أن  فرييد 

عىل  تبعث  بطريقة  ويتخىل–  البعيد   املايض 

ذات  بطريقة،  املستقبل  تصور  –عن  الّسخريّة 

انجازاتها  يف  واالستمرار  الحارضة  باللحظة  عالقة 

، ألّن  االنطالق منها  ، ويرفض  الجيد منها  والبناء 

مبجده  وتُشعره  يقّدرها  التي  واملـــعارف  الثقافة 

مـــستقبيل  حال  تخيّل  إمكـــــان  من  تحّد  وقيمته 

التّاريخ  أمالها  التّاريخية  تجربته  من  أحســن 

الجزئية،  هذه  يف  نضيفه  أن  ميكن  املّدون16وما 

محصورة  الجابري   عند  املســــتقبل  فكرة  أّن  هو 

أنّه  عىل  للموىت  يقّدم  الذي  الطّعام  ذلك  بني 

التي هي  اعــــتقاد فحسب، وبني سعادة املعرفة 

جزء من تحقيق املــــستقبل، ورمبا يف هذه العبارة 

التّفكري  عـــمق  هو  املفكر  هذا  استعملها  التي 

اإلنسان  رؤية  خـــالل  من  املــــستقبل  إىل  والّنظر 

الّنظر  محاولة  أو  للمستقبل  لإلعداد  مــــاضيه  يف 

مبـنظار واسع يف بلوغاملعرفة العلمية التي تحقق 

القناعة واالطمئنان .

وبناء  للرّشق  إقصاء   ... االسترشاق   – ثالثا 
للغرب:

 االسترشاق يف اللغة مأخوذة من ) الرّشق ( يقال 

مرشق  تعني  طلعتوعي  إذا  الّشمــــــــــــــــــس،  رشقت 

والرّشوق  الـــغــــــــرب  خالف  17والرّشق  الّشمس 

كالـطّلوع ، ورشق يرشق رشوقا ، ويقال لكّل يشء 

يف  األخذ   : والترّشيق  املرشق18  قبل  من  طلع 

ناحية املـــرشق ، يقال شتان بني مرشق ومــــــــــــــــغرب 

.ورشقوا ذهبوا إىل الرّشق أو أتوا الرّشق : وكّل ما 

االســــــترشاق  أما   ،19 رشق  فقد  املرشق  من  طلع 

وأحـــواله  الرّشق،  عـلوم  دراســـة  به  يراد  اصـــــطالح 

والعمرانيّة  الطّبيــــــــــــــعيّة  وبيئاته  ومعتقداته  وتاريخه 

األّمة  وطبائع  ولهــجاته  لغاته  ودراسة   ، والـــــبرشيّة 

اتجـــاه  وهــو   ،20 كّل مجتمع رشقّي  الّشخــصيّة يف 

واملــــســــــــــــــــــلمني  اإلســالم  بدراسة  يُعنى  فكــــري 

دراسة  الغربيني،  يصــــــدرعن  ما  كّل  ذلك  ويشمل 

العقــيدة  يف  واملسلمني  اإلسالم  قضـــــايا  تتناول 

مجاالت  من  وغريها  والتّاريخ  والرّشيعة  والسنة 

الّدراسات اإلسالمية األخرى21،ويقال إّن املـــقصود 

إجراء  يف  يتمثّل  الذي  الفكـري  التّيار  ذلك  به 

الرّشق اإلســـالمي والتي  الّدراسات املــختلفة عن 

تــشمل حــــضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته، ولقد 

أسهم هذا التّيار يف صياغة التّصورات الغربيّة عن 

الرّشق عامة، وعن العامل اإلسالمّي بصورة خاصة، 

معربا عن الخلفيّة الفكريّة للرّصاع الحضارّي بينهام 

كانت  وإن  حتى  التّعريفات  هذه  خالل  من   ،22

املفاهيم،إالّ  بعض  استعامل  حيث  من  مختلفة 

واحد  وهدفه  واحد،  االستــــــــــــــــــرشاق  جوهـــر  أّن 

ألغراض  إما  الرّشق  نحو  االتجــــــــــــاه  وهو  أال  أيضا، 

استـــعامرية، أو إيديولوجية فكريّة، وبعضها القليل 

كان إلرضاء فضول ما، وكأن هذا االســـترشاق هو 

عدسات  تحت  اإلســالمي  للعامل  فحص   عمــلية 

النبض والســيطرة علـــــيه بكّل طرق  املجهر، لجس 

املراوغة والتحايل .

املـــسترشقون عرب مراحل مخـــتلفة من  لقد حاول 

تاريخ القرن املايض، تأسيس وبناء)األنا( األورويب 

من خال تفكيك )اآلخر(، الذي هو الرّشق محــاولني 

الغرب  يتأسس”أنا”  األخريأناه،حتى  هذا  سلب 

عىل حساب الرّشق، يرى الجابري أن االستشـــــراق 

يـــــعترب الوجه اآلخر لفلسفة التّاريخ،والوجه املكمل 

يف  املفقود  الجزء  أنه  املكمل  بالوجه  ويقصد 

حلق الـغرب الذي هو “أناه”، والذي يحاول بناءه 

الرّشق، ولهذا سلك  الّسيطرة عىل  عىل حساب 

الهويّة العربيّة اإلسالمية بني االنسالخ عن الرّتاث والخضوع لثقافة اآلخر ...
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املستــــرشقون يف بنائهم “لألنا” األورويب إىل جملة 

من عــــمليات العزل واإلقصاء لآلخر أي “الرّشق”، 

ومن جملة هذه األمثلة يذكر الجابري ما يأيت: 

أ – اإلقصاء الجغرايفّ:

إّن الرّشق كمصطلح يف نظر مفكرنا هو محاولة من 

)الرّشق(،  الوحدةملصطلح  هذه  تفـــكيك  الــــغرب 

فهو يف خطابهم رشق أدىن، ورشق أوسط ورشق 

أقصىفلو منعن الّنظر إىل هذا التّقسيم سنجد من 

ورائه نوعا من اإلقصاء األورويب لآلخر.

وأّما اإلقصاء العرقي:

إىل  اإلقصـاء  من  الّنوع  هذا  يف  الجابري  يشري 

حـــني  الرّشق هو عبارة عن شعوب سامية يف  أّن 

هذا  ومن  آرية،  شعوب  هي  أوروبا  شعوب  أّن 

الّسامي  الــــعرق  إىل  دامئا  الغرب  ينظر  املنطلق 

عىل أنّه عرق ناقص غري مكتمـــل يفـتقر إىل التّنوع 

مل  الرّشق  أّن  ينفي  ال  وهذا  واالمتالءوالخصوبة، 

بالعكسفإّن  بل  املبكر  االزدهار  من  مرحلة  يعرف 

أصبحت  ورسعان  الرّشق  يف  كانت  الحضارة 

للغرب.

  ليس هذا فقط بل اتّهم الغرب الرّشق بأنّهم ذوو 

عقول أدىن واتّهموهم بالقصور والعـــجز من دخـول 

أي  اآلخر  هذا  وكأّن  التّطـــور،  من  جديدة  مرحلة 

الرّشق فيفتقرإىل املحاكمة العـــقلية بينام األوريب 

خال  للحقائق  وتقديره  دقيقة  عقــــلية  محاكمة  ذو 

من أي التباس منطقّي.

شعب  أّن  يف  الحكم  هذا  إىل  رينان  ويضيف   

إن  فهي  للفــلسفة  أهال  ليسوا  السامي  العرق 

اليونانية،  للفلسفة  تقليد  فهي  عندهم  وجدت 

وهذا ال يعني أّن العرب لــيس لهمفلســفة بل حــتى 

العرب  فإن  اليونانية  للفلسفة  املــصدر  كان  وإن 

اســتفــادوا من هذه الفلسفة وبنوا منها مايناسب 

الرّشيعة اإلسالميّة وهو ماعرف باإلقصاء العريف.

الجــوانب  من  واحد  الحضـــارّي  اإلقصاء  أّما   

اإلســـالم  للرّشقفاعــترب  الغـــرب  فيها  طعـن  التي 

الّدين  هذا  وجابه  الغرب  وعّدو  الحضارة  عّدو 

يتوقف  فلم  لإلسالم،  املعادية  الصليبية  بحـــروبه 

الطرق  بكّل  الّدين  تــــشويه  من  املسترشقون 

اتّجه  ولهذا  التليدة،  معامله  طمس  ومحاولة 

هؤالء إىل وصـــف الرّشق يف القرون العظيـمة أنّها 

حكمــها  برهــــنة  يف  تنجح  مل  مستضعفة  شـــــعوب 

الذايت كام فعـــــلت أوروبا عىل مرسح التاريخ.

  ميكن القول من أّن األنواع املذكورة سابقا، والتي 

من  محاولة  إالّ  ماهي  الرّشق  إقصاء  عىل  تعــمل 

مـــحاوالت الغـــرب التّعرف عىل ذاته ، وبــــناء أناه ، 

وهو إن صح التّعبري اسرتجاع للرّشق الذي هو مهم 

للغرب يك يسيــــطر عليه، حيث مازالت  الخـــــطوة 

ألح  ولهذا  باستمرار،  تتجّدد  الرّشق  معـــرفة  إىل 

مـــعرفة  رضورة  عىل  ليفي  سلفان  املســــترشق 

الرّشق قائالاً: )إّن واجـــبنا أن نفهم الحضارة الرّشقية  

واملــــشكلة اإلنسانية التي تكمن عىل صــعيد فكرّي، 

يف القيام بــــجهدمتعـــاطف ذيك لفهم الحضارات 

واملـــستقبلية  املاضية  أشكالها  يف  األجنـــبية 

الفرنسيني  نحن  علينا  مطروحة  مشكلة  هي  معا، 

عىل  أخــذنا  ...لقد  علمّي  بشكل  التّحديد  عىل 

.بسبب  تطورهم  يف  التّدخل  مسؤولية  عاتقنا 

الحّق الذي مينحـــنا إيّاه تفوقنافقد وضعنا جميع 

قول  إّن   ،)23(  ) الّسؤال  األصليّة موضع  تقاليدهم 

ســـلفان عن خطة املستشـــرقني له داللة صـريحة أّن 

الغرب له أساليبه وطرقه يف دراسة اآلخر ) الرّشق 

(، فالخطوة األوىل حـــسب رأيه هو فهم الحضارة 

الرّشقيّة ومشاكلها بواسطة الـــفكر من جانب ، ومن 
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ثّم  الذيك، ومن  التّعاطــف  نوع من  آخرهو  جـــانب 

التّدخل يف تـــــطور الـــبلدان الرّشقيّةومهام يكن فإّن 

معرفة اآلخر مكنت الغرب من التّفوق عىل الرّشق 

تقاليدهم  وحتى  الرّشق  معارف  كّل  فأصبحت 

تحت الّنظر والّسؤال.

        يف حني يرى املسترشق االنجليزي هاملتون 

شعوب  من  نتوقع  أن  وســـعنا  يف  يعد  مل  أنّه 

بينام  منها،  ونتعلم  إلينا  تأيت  أن  وإفريقيا  آسيا 

نتعلم  أن  ينبغي  أماكننا،بل  يف  نحن  نسـرتخي 

معهم  نتـعامل  كــيف  نتعلم  أن  أجل  من  عنهم 

والّسهام  الطعنات  لنا  تظهر  القول  هذا  من   ،)24(

الرّشق  هذا  أّن  عىل  للرّشق  الغرب  يوجهها  التي 

األعىل،  يف  دامئا  الـــغرب  وأّن  األسفل  يف  دامئا 

عىل  للسيطرة  الغرب  أطامع  إالّ  ومــاهذاكله 

األديب  باملوروث  املسترشقني  اهتامم  الرّشق.إّن 

والفقه اإلسالمي، وكذا الفلسفةاإلسالمية مل يكن 

إمّنا  اآلخر،  لثـــقافة  التّطلع  املعرفةوحب  بدافع 

كان الّسبيلواضحا وهو الّسيطرة ومحاولة بناء األنا 

األورويب.

       لقد نظر الجابري إىل االسترشاق التّقليدي 

عىل أنّه يف بدايته كان عبارة عن احتكاك الـــغرب 

أما  وتقاليده،  تراثه  ودرس  لغاته  تعلّم  بالرّشق، 

الرّشقي،  املجتمع  يف  الغرب  تــغلغل  الــيومفقد 

لصـــالحالغرب  وتقوم  تعـــمل  نخب  وقامت 

يُشـــــكل  أن  الغرب  استطاع  وهكذا  فياميريد، 

فغدا  الّشـرق،  حــــضارة  يف  عميقة  جذوراًا 

وآن  الّشمس،  وضوح  واضحة  االسترشاقومعامله 

الثّقايف  االخرتاق  وسائل  يـستعمل  أن  للغرب 

يبـقى الرّشق تابعا له يجّر أذيال الخيبة، وكان  يك 

الحيطة  ويـــعلن  الخطر،  ناقوس  يدق  أن  للرّشق 

والــحذر ويدخل يف حــرب إيديولوجية.

خاتـــــمة:

وبناءاً عىل ما سبق ميكن القول أّن املفاهيم التي 

ذكرناها آنفا قد ساهمت يف طرحمسائل حساسة 

اإلسالمي  العريب  الوطن  مستوى  عىل  وخاصة   ،

العربية  لألمة  الوعي  بث  يف  الجابري  ُوفق  فقد 

الهوية  هذه  وجعل  هويتها  عىل  تحافظ  حتى 

واملتداخلة  املشرتكة  السامت  من  مجـــموعة 

يُنبه  ماجعله  وهذا   ، العربية  الّدولة  مبقومات 

علىرضورة إعادة قراءة املايض مبنظور املستقبل 

يقرأ  أن  إىل  باحـث  كّل  تُؤهل  الخطوة  هذه  كون 

بحــــيث  املستقبل  ويبني  الحــارض  ثم  املايض 

يبقى  أو  املــــعارصة  وراء  ويـنجر  األصالة  اليغفل 

 ، املعريف  التطور  فاليواكب  املـــايض  حبيـس 

وينقله  املايض  من  الرتاث  يخرج  أن  إذن  فـــعليه 

قد  بهذا  فيكون  املــــستقبل  إىل  جديد  بشـــكل 

جعل للرتاث تجديد واستمرارية عرب الزمن .

أّن الجابري من خالل كتابه هذا  أضف إىل ذلك 

يكشف لنا الّصورة الحقيقية للغربوكيف يفكر اتجاه 

الرّشق، وهذا دليل عىل شعوره بالحيطـــــــــــــــة والحذر 

املجتمع  يف  الكربى  معالجتهللمسائل  ودقة 

الرشقي.

      لقد بنّي الجابري نقاطاً مهمة يف القسم الثاين 

من كتابه الهوية وهي كاآليت:

 البّد لكّل عريّب مسلم أن يحافظ عىل هويته . 1

أي تراثه،عاداته، تقاليده ودينه 

قراءة . 2 من  البّد  املـــــستقبل  بــناء  أردنا  إذا 

تـــــــــجارباآلخرين  ونأخذ  الحارض  ثّم  املــــــــــــــايض 

أصالة  جوهره  يف  مستقبلنا  يحمل  حتى 

الرتاث.

لقراءة . 3 يبادر  أن  الرشقي  املــــــجتمع  عىل 

الهويّة العربيّة اإلسالمية بني االنسالخ عن الرّتاث والخضوع لثقافة اآلخر ...
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من  الخروج  ليـــحاول  الرّشقي  املجتمع 

الّسيطرة.

الّنظر إىل املايض فقد والتقوقع فيه ال يعد . 4

خطوة لبناء املستقبل بل هو إلغاء له.

عمل املسترشقون عىل تعلّم الرّتاث العريب . 5

ناجحة  طريقة  عن  البحث  بهدف  ودراسته 

للتّعامل مع الرّشق

حاول الغرب بناء أناه من خالل اآلخر )الرّشق( . 6

نحو الّسيطرة والتّفوق.

من نــتائج االسترشاق هو تكوين الـــغرب نخـــبة . 7

تعـمل لصالحها، وهي  الرّشقي  يف املجتمع 

مبثابة جذور عميقة تغلغلت بطريقة ذكية.

سالح . 8 وهي  والعروبة  اإلسالم  تساوي  الهوية 

الرّشق ضّد الغرب.

تشعبات  ذات  الهوية  مسألة  تبقى  األخري  ويف 

طرح  إىل  املـــجال  تفتح  مختلفة،  وارتباطات 

إشكاليات جديدة من شأنها إعادة الّنظر إىل قضايا 

وتكشف  الفــــكر  مقنعة،تُبلور  تفسريات  تحتاج 

الرّاهـــن  وقتنـــا  يف  تعـــمل  التي  اإليديولوجـــيات، 

إىل تشويه صورة املجتمع العريّب اإلسالمي بكامل 

كيانه.

الهوامش
حسن حنفي،الهويّة، ص 5    ) 1(

وإشكالية  اإلسالمية  العربية  الهوية  رشيف،  رضا    )2(

العوملة عند الجابري، ص2

املرجع نفسه ص 16    )3(

املرجع نفسه ص 16    )4(

)5(  ضياء الّدين زاهر، اللغة ومستقبل الهويّة، ص 24 

محـمد عابد الجابري،مسألةالهويّة، العروبة واإلسالم    )6(

...الغرب، ص 67 

املرجع نفسه، ص 91     )7(

ينظراملرجع نفسه، ص 91    )8(

محمـد عامرة، اإلسالم واألقليّات املايض والحارض    )9(

واملستقبل، ص 51 

املرجع نفسه، ص 52   )10(

مسألةالهويّة، ص 91    )11(

محـمد بن حامد األحمري، مالمح املستقبل، ص 280    )12(

ينظر مسألةالهوية، ص 101، 102    )13(

مالمح املستقبل، ص 11    )14(

املرجع نفسه، ص 12    )15(

ينظر املرجع نفسه، ص 13    )16(

محـمد بن أيب بكر الرّازي، مختار الّصحاح، ج 1، ص 142   )17(

)ج  العرب،  لسان   ،)380 ص  )ج5،  العني،  كتاب    )18( 

10، ص 173( وتاج العروس )ج20، ص 493(

لسان العرب )ج10، ص 174(   )19(

وجه  االسترشاق  الجربي،  مـحمد  املتعال  عبد    )20(

لالستعامر الفكري، ص 15 

يف  االسترشاقي  األثر  الرسحان،  سعيد  بن  مـحمد    )21(

موقف مـحمد أركون من القرآن، ص 2 

واملذاهب  األديان  يف  امليرسة  املوسوعة  ينظر    )22(

واألحزاب املعارصة )ج2، ص 687.

مسألة الهويّة، ص 132    )23(

ينظر نفس املرجع ص 134    )24(

لسان العرب البن منظور، ج 5، ج 10.	 

تاج العروس،الزبيدي، ج 20.	 

مختار الّصحاح، ج 1.	 

مانع بن حامد الجهني،املوسوعة امليرسة يف األديان 	 

قامئة املصادر واملراجع:

الندوة  دار  املعارصة،النارش:  واألحزاب  واملذاهب 

العاملية، ط 4،ه1420، 

إدوارد سعيد،االسترشاق املفاهيم الغربيّة للرّشق،ت 	 

ج: محـمد عنان، دار النرش رؤيةط 2،2006.
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وجه 	  الجربي،االسترشاق  محمـد  املتعال  عبد 

االسترشاق  تاريخ  يف  دراسة  الفكري،  لالستعامر 

الفكري  الغزو  يف  الخفية  وأساليبه  وأهدافه 

ط  القاهرة،مرص،  وهبة،  مكتبة  النرش  اإلسالمي،دار 

1، 1416 هـ1990م،

أحمد عبد الحليم عطية،قراءات نقدية يف فكر حسن 	 

العريب  الفكر  رواد  سلسلة  واآلخر،  األنا  جدل  حنفي 

املعارص، دار النرش: مكتبة مدبوليالصغري.

للثقافة، 	  األعىل  حنفي،الهوية،املجلس  حسن 

ط1،2012،

وإشكالية 	  اإلسالمية  العربية  رشيف،الهويّة  رضا 

العوملة عند الجابري، طبعة 2011.

واإلسالم 	  العروبة  الهوية  الجابرميسألة  عابد  مـحمد 

...والغرب، سلسلة قضايا الفكر العريب، ط4،2012. 

بريوت لبنان.

محمـد بن حامد األحمري، مالمح املستقبل، ط 3، 	 

بريوت لبنان.

عىل 	  وأثرها  الوافدة  املصطلحات  زعفان،  الهيثم 

والبحوث  للّدراسات  الرسالة  اإلسالمية،مركز  الهويّة 

اإلنسانية،مرص،القاهرة،ط 1،1430، 2009،

يف 	  االسترشاقي  الرسحاين،األثر  السعيد  بن  مـحمد 

موقف محـمد أركون من القرآن.

وآثاره، 	  مفهومه  األرشف،االسترشاق  حسن  صالح 

مذكرة أكادميية،ه1437، 1438 هـ.

ومستقبل 	  املستقبل،اللغة  قراءة  محمود،  مصطفى 

زاهر،  الّدين  العدد 24، ضياء  أوراق  الهويّة، سلسلة 

اإلسكندرية  مكتبة  املستقبلية،  الّدراسات  وحدة 

2017م.

اإلسالم واألقليّات املايض ..والحارض .. واملستقبل، 	 

ط1 1423، 2003 مكتبة الرّشوق الّدولية،القاهرة.

الهويّة العربيّة اإلسالمية بني االنسالخ عن الرّتاث والخضوع لثقافة اآلخر ...
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املقامة: 

وردت كلمة “ املقامة ” يف اللغة مبعنى   

اإلقامة واملوضع، واملقامة بالضم: اإلقامة، يقال 

أقام الرجل إقامة ومقامة كاملقام، واملقام بالفتح 

 “ تعاىل:  وقوله  للموضع،  يكونان  وقد  والضم، 

بالضم  وقرئ  لكم،  موضع  ال  أي  لكم”1  مقام  ال 

مستقرا  ساءت  “ إنها  تعاىل:  وقوله  إقامة،  ال  أي 

ومقاما ”2  أي موضعا. واملقامة بالفتح: املجلس 

والجامعة من الناس.

املعنى  بهذا  العريب  الشعر  يف  الكلمة  وجاءت 

الذين  القوم  أو  املجلس  مبعنى  أي  السابق 

يجلسون فيه:

كقول لبيد بن أيب ربيعة صاحب املعلقة الهائية:

عفت الديار محلها ومقامها 

مبنى تأبد غولها  فرجمها3   

عىل  متكامال  فنا  وأصبحت  املقامة  ظهرت  وقد 

فن  أنشأ  من  أول  هو  الهمذاين  الزمان  بديع  يد 

املقامات األدبية.4 وقد ألف بديع الزمان الهمذاين 

اثنتني وخمسني مقامة اتخذ لها راوية هو عيىس 

بن هشام، وبطال هو أبو الفتح االسكندري، وكتبها 

يف أثناء نزوله بنيسابور.5

ويأيت بعد بديع الزمان الهمذاين عبد الله بن ناقيا 

ال  مقامات،  تسع  ويؤلف  )ت.485هـ/1092م( 

ويجعل  الرواة  فيها  ويتعدد  باملضمون  فيها  يهتم 
لها بطال هو اليشكري الذي يقسو عليه.6

ثم يتواىل كتاب املقامات بعد عبد الله بن ناقيا، 

الحريري  البرصي  عيل  ابن  القاسم  أبو  فيأيت 

بديع  نهج  عىل  فيسري  )ت.515هـ/1121م( 

يجعل  مقامة،  ويؤلف خمسني  الهمذاين،  الزمان 

لها راوية هو الحارث بن هامم، وبطال هو أبو زيد 
الرسوجي.7

ثم يأيت ابن الجوزي )ت.597هـ/1201م( فيؤلف 

يف  الحريري  مقامات  نسق  عىل  مقامة  خمسني 

اتجاها  بها  يتجه  ولكنه  شتى،  أدبية  موضوعات 

الجزري  الصقيل  ابن  بعده  من  يجيئ  ثم  وعظيا،8 

)ت.701هـ/1302م( فيؤلف خمسني مقامة أيضا 

يجعل أكرثها يف الحديث والفقه والنحو.9 

وبعد ذلك يأيت ابن الوردي )ت.749هـ/1348م( 

بشخصية  فيها  احتفظ  التي  مقاماته  فيكتب 

أشبه  وهي  محددا،  بطال  لها  يجعل  ومل  الراوي، 

فكرية  مسائل  تعالج  التي  األدبية  باملقاالت 

املقامة : ن�ساأتها وتطورها يف الهند

د. عمر . وي . يم.
األستاذ املساعد بالقسم العريب ،الكلية الحكومية السنسكريتية، فتامبي ، كرياال
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الدين  جالل  الحافظ  يأيت  ثم  عامة.  قضايا  أو 

مقاماته  ليكتب  )ت.911هـ/1505م(  السيوطي 
التي بلغت أكرث من أربعني مقامة. 10

املقامة يف الهند:

مام ال شك فيه أن أرض شبه القارة الهندية أرض 

األدباء  من  كثري  فيها  نبغ  واألدب،  بالعلم  خصبة 

بأبواب  أحاطوا  الذين  الفكر  وقادة  البارعني، 

الحركة  بإمناء  وقاموا  والفنون،  العلوم  مختلف 

الهائلة يف  والثقافية من خالل مؤلفاتهم  العلمية 

النرث والشعر والعروض والقافية واملعاين والبيان 

وآداب املناظرة وغريها. تحمل الهند يف أحضانها 

آالفا من تلك املآثر العلمية وتحتضن عددا كبريا 

من النوادر والآليل الثمينة التي فاضت بها أقالم 

النوادر الهندية فن املقامة  الهند. ومن بني هذه 

مقامات  غرار  عىل  بكتابته  الهنود  قام  الذي 

بن  بكر  أبو  السيد  .ومنهم  والحريري   الهمذاين 

محسن باعبود العلوي السوريت وباقر بن مرتىض 

يف  الكبري  الدور  لهم  وكان  وغريهام،  املدرايس 

تطوير فن املقامة وترقيته يف الهند. 

السيد أبو بكر بن محسن باعبود العلوي:

العلوي  باعبود  محسن  بن  بكر  أبو  السيد  هو 

الذي حرض الهند من اليمن واستوطن يف مدينة 

“سورت” بوالية غجرات الهندية، ولكن سوء الحظ 

مل تتوفر املعلومات األساسية عن الحياة العلمية 

يف  إال  الرتاجم  كتب  يف  األديب  لهذا  واألدبية 

والنواظر”  املسامع  بهجة  يف  الخواطر  “نزهة 

هذا  عن  يقول  وهو  الحسني.  الحي  عبد  للسيد 

بكر  أبو  العالمة  الكبري  العامل  الشيخ   “ األديب: 

األدباء  أحد  السوريت  العلوي  عبود  با  بن محسن 

الهند  قدم  امليمون،  اليمن  أهل  من  املشهورين 

وسكن مبدينة سورت، له املقامات الهندية، فيها 

خمسون مقامة، عزى روايتها إىل النارص بن الفتاح 

مثان  سنة  صنفها  الهندي،  الظفر  إىل  ونشأتها 
وعرشين ومأة وألف(1128 11

املقامات الهندية )املقامات النظرية(:

املقامات  باعبود  محسن  بن  بكر  أبو  كتب  لقد 

الهندية عىل منوال مقامات بديع الزمان الهمذاين 

فن  يف  األديب  هذا  بادر  الحريري.  ومقامات 

املقامة وألف كتابا يحتوي عىل واحدة وخمسون 

املؤلف  إن  الهجرة.   من   1128 سنة  يف  مقامة، 

يف مقامته حىك قصص االحتيال والخداع وسلك 

ومقامات  الزمان  بديع  مقامات  مسلك  عىل 

والسخرية،  الفكاهة  أسلوب  اختار  لقد  الحريري، 

الحريري  مقامات  من  الرئيسية  الفكر  أخذ  وقد 

واآلخرين ثم غريها وهندها وصوغها يف لون جديد 

يف أسلوب بديع.

ولعل أقدم من وصف املقامات و مؤلفها باعبود 

املتوىف  اللكنوي  عبدالحي  الهندي  العامل  هو 

سنة 1341 يف كتابه ) نزهة الخواطر ( كام تحدث 

العرصيني  الهند  علامء  من   ، أحمد  زبيد   . د 

املهتمني بتاريخ اآلداب العربية يف الهند . وأشار 

إىل املؤلف واملقامات ورشحها يف كتابه “ اآلداب 

العربية يف شبه القارة الهندية ”،12 وأشار إليه أيضا 

من الكتاب العرب د.  يوسف نور عوض ، يف كتابه 
“  فن املقامات بني املرشق واملغرب”13

يف  باعبود  عن  الحبيش  عبدالله  محمد  يقول   

مقدمة كتابه بعنوان  “ املقامات النظرية”  لألديب 

تحدث   “ الحرضمي:  باعبود  محسن  بكر  أيب 

الحديث عن املقامات كثرية  الكتاب يف العرص 

، ولكن أحدا منهم مل يرش إىل مقامات هامة هي 

املقامة : نشأتها وتطورها يف الهند
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الفكه  القصيص  الجانب  إىل  أقرب  الحقيقة  يف 

مؤسس  الهمذاين  ابتدعه  الذي  ذلك  إىل  منه 

املقامات  وهذه   ، بعده  من  أيت  ومن  الفن  هذا 

املؤلف ميني من أهل حرضموت عاش يف أوائل 

، وكان مهاجرة مغرتبة  الهجري  الثاين عرش  القرن 

ودخل بعض بلدان الهند متنقال بني ربوعها ووفاء 

منه لهذا البلد نجده قد أسبغ عىل مقاماته أسامء 

الحريري  اتبعها  التي  الطريقة  كتلك  الهند  بلدان 
وسلفه ”14

فإن العالمة باعبود اتبع الطريقة التقليدية السائدة 

من  تقرتب  اجتامعية  صورة  مقاماته  من  وجعل 

عنه  وتبتعد   ، الشكل  حيث  من  املقامي  الفن 

من  املقامات  حوته  مبا  املضمون  حيث  من 

قضايا عولجت بأسلوب فني رفيع وتتبع املؤلف 

للموضوعات التي طرقها. إن باعبود يقرتب أحيانا 

من أسلوب الحريري من حيث الشكل واملضمون 

األدبية  مقاماته  يحاكيه يف بعض  ، وذلك عندما 

كاملقامة الشعرية ، والعروضية واملقامة الوعظية. 

يوجد هذا الكتاب يف شكل مخطوط يف املكتبة 
الوطنية مبدينة كولكاتا، الهند.15

باقر بن مرتىض املدرايس: 

الشيخ الفاضل العالمة باقر بن مرتىض املدرايس 

املشهورين  العلامء  أحد  آكاه  بباقر  املعروف 

النوائط،  طائفة  من  وكان  الهند،  جنوب  يف 

وألف  ومائة  وخمسني  مثان  سنة  يف  بويلور  ولد 

فيها،  وترعرع  ونشأ  1745م(16  املوافق  )1158هـ 

والعربية وهو دون  الدينية  العلوم  وأكمل تحصيل 

العرشين. وله مؤلفات عديدة يف العقائد والسرية 

النبوية والتصوف واختالف الفقهاء واألدب واللغة 

والفارسية  العربية  اللغات  يف  والشعر  والنحو 

العربية  باللغة  كتابا  عرش  احدى  ومنها  واألوردية. 

وسبعة  الفارسية  باللغة  كتابا  وثالثون  واحدى 

عرش كتابا باللغة األوردية. وتويف الشيخ آكاه عن 

1220هـ  عام  يف  سنة  وستني  اثنتني  يناهز  عمر 
)1805م( ودفن بكرشنابيد يف والية تامل نادو. 17

وال شك ان أهم مؤلفاته األدبية الطريفة يف النرث 

مقامات  نهج  عىل  الخمس”  “املقامات  كتابه 

محلية  أسامء  تحمل  منها  مقامة  وكل  الحريري، 

وصفت  قد  املقامات  وهذه  الهند،  جنوب  يف 

وأظهرت  الخالبة  الطبيعة  الهند  جنوب  مناظر  لنا 

لنا ترصفات طبقات معينة من املجتمع، وطرقهم 

وعلمتنا  فبرصتنا  الزواج  وحفالت  املناسبات  يف 

يف  وأحوالهم  الناس  عادات  عن  متنوعة  علوما 

ذلك العرص.

املقامة يف الهند املعارصة:

كام  الهند  يف  الزمان  مرور  مع  املقامة  فن  ضاع 

فقد رونقه وبهاؤه يف العامل العريب، ويف العرص 

القصة  غرار  عىل  القصة  فن  استوردت  الحديث 

أصبح  مكانها حيث  احتلت  التي  والرواية  الغربية 

فن املقامة الفن املفقود يف األدب العريب. ظهر 

اطلع  الذي  الله  عبيد  بن  سليم  محمد  الدكتور 

كبري  تأثري  للمقامة  أن  وأدرك  بها  وأعجب  عليها 

حاسام  عمال  يعمل  أن  فقرر  الناس،  نفوس  يف 

هذا  يحاول  الهند،  يف  املقامة  فن  توجيه  يف 

عليه  ويعرف  الفن  يجدد هذا  أن  الشاب  األديب 

أن  ريب  يف  وما  جديد.  من  األديب  املشهد  يف 

مقاماته تلتفت األنظار مبا تتميز من صناعة لفظية 

ولغوية.

الدكتور محمد سليم بن عبيد الله :

هو من مواليد 1986م يف قرية موالديه، مبديرية 

بلرامفور يف والية أوترابراديش، الهند. تعلم اللغة 
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السلفية  الجامعة  يف  اإلسالمية  والعلوم  العربية 

ببنارس، الهند. أنه حصل عىل شهادة الليسانس 

قبل  ما  وشهادة  العريب  األدب  يف  واملاجستري 

الدكتوراة من جامعة جواهر الل  ودرجة  الدكتوراة 

نهرو بنيو دلهي.

األديب  املرسح  يف  حضوره  يثبت  أن  يحاول 

القضايا  مقاماته  يف  يتناول  املقامة.  فن  بكتابة 

يف  فكرة  له  واألدبية.  والسياسية  االجتامعية 

االجتامع والسياسة، كام له رؤية يف األدب والنقد.  

نوعا  الله  عبيد  بن  سليم  محمد  مقامات  متثل 

األدب  تاريخ  يف  مؤسسا  نصا  بوصفها  بارزا  أدبيا 

من  عدد  عىل  ينطوي  الحديث،  الهندي  العريب 

السامت والخصائص الفنية التي تدل عىل براعته 

وأسلوبه. يتناول محمد سليم بن عبيد الله القضايا 

السلبي  وأثرها  التكونولوجيا  االجتامعية يف عرص 

واإليجايب يف املجتمع.

إن الدكتور محمد سليم بن عبيد الله مل يكن متأثرا 

حني ينشأ يف مقامته وال يحذو أحدا من الكتاب 

العرص  يف  الفن  هذا  ميارسوا  مل  ألنهم  الهنود 

األديب  قلم  أن  سليم  األستاذ  يؤمن  الحديث. 

يف  يراه  ما  كل  ويرسمه  يصوره  املصور  كعدسة 

ما  الطرق  كل  سبيلها  يف  يسلك  اليومية.  حياته  

دامت سليمة من الخطأ، بعيدة عن املزالق التي ال 

تؤدي إىل خري دون أن يخالف يف ذلك لومة الئم. 

إن الدكتور سليم صاحب الفضل الذي فتح باب 

فن املقامة يف األدب العريب الهندي الحديث. 

كام  والروح  الحياة  إليه  ويعيد  يجدده  أن  يحاول 

قام  لقد  العريب.  األدب  تجديد  يف  األدباء  فعل 

األستاذ سليم أن يخرج فن املقامة من صفحات 

التاريخ إىل أرض الواقع وحاول أن ينفخ روحه يف 

هذا الفن املفقود. ومن مقاماته الهواتف الذكيّة 

وغريها.

املقامات الخمس: دراسة أدبية تحليلة

أما املقامات الخمس لباقر آكاه عىل نهج مقامات 

الحريري )17(، وكل مقامة منها تحمل أسامء محلية 

يف جنوب الهند، وهي كام تيل:

وصف  يف  الكافورية  الشاممة  املقامة  األوىل: 

الخطفة  املقامة  والثانية:  األيلورية  املعاهد 

املقامة  والثالثة:  املسكية  للفأرة  العقابية 

الرتشنافلية والرابعة: املقامة اآلريكاتية والخامسة: 
املقامة الحيدرآبادية. 18

املعاهد  وصف  يف  الكافورية  الشاممة  املقامة 

األيلورية

سنة  يف  ألفها  وقد  للمؤلف  مقامة  أول  هي 

جميلة  صورة  تعطي  وهي   19 1182هـ/1768م 

عن مدينة ويلور كام تصور حياته األوىل يف ويلور 

الويلوري.  القريب  الحسن  أيب  شيخه  تربية  تحت 

والحدائق  والبساتني  الجبال  تصف  وكذلك 

والسكان  والقالع  واألزهار  والفواكه  واألنهار 

وحواليها.  ويلور  يف  وغريها  والشيوخ  والعلامء 

وذكرت يف هذه املقامة األزهار املتنوعة واألمثار 

الطرية والقالع الشامخة واألجواء املالمئة كام ذكر 

والقواسون  والبناؤن  والنجارون  الحدادون  فيها 

والعطارون  والخراطون  والخياطون  والنساجون 

والناسخون  واملغنون  والصباغون  والصائغون 

والكاتبون  األكابر  واألطباء  العظامء  والصناديد 

األجالء  واملشائخ  النحارير  والعلامء  والشعراء 

وغريهم.

املقامة الخطفة العقابية للفأرة املسكية

ألفت هذه املقامة يف عام 1192هـ، وهي تدور 

املقامة : نشأتها وتطورها يف الهند
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حول رجل عريب أحمق كان يظن نفسه عاملا كبريا 

وأديبا أريبا. وكان عريب األصل جاء إىل مدراس يف 

األمراء  أمري  النواب  من  واملساعدة  العون  طلب 

بهادر )1204هـ( االبن الثاين للنواب محمد عيل 

آكاه،  باقر  موالنا  إىل  جاء  الرجل  وهذا  واالجاه. 

وسأله أن يرفع أحواله إىل أمري األمراء، فقال آكاه إن 

النواب مشغول جدا يف هذه األيام وعليه أن ينتظر 

فغضب  لقاءه.  ميكن  ذلك  وبعد  األيام  بعض 

أمام  يقول  وبدأ  الكالم،  هذا  من  العريب  الرجل 

العربية  اللغة  يعرف  ال  آكاه  باقر  موالنا  إن  الناس 

شيئا كام أنه نقد العلامء واألدباء الهنديني الذين 

وادعى  عنيفا،  نقدا  األمراء  أمري  بالط  يف  كانوا 

أيضا بتبحره يف علوم اللغة واألدب وظن بأنه من 

مصاقع البلغاء ورساج مجامع األدباء. وكتب رسالة 

إىل موالنا باقر آكاه وهي كانت مملوءة باألغالط، 

فلام رأى آكاه هذه األغالط يف كالمه، كتب هذه 

وسفاهته  الرجل  فيها حامقة هذا  وأظهر  املقامة 

يف كتابة اللغة العربية .

املقامة الرتشنافلية

أيب  مقامة  طراز  عىل  كتبت  قد  املقامة  هذه 

هاشم  بن  السامل  فيها  فجعل  الحريري،  القاسم 

بن هاشم  والسامل  البدري بطال،  الفرج  وأبو  راويا 

مجلس  ويحرض  ويلور  من  ترشنافيل  إىل  يذهب 

طريقة صوفية  أنه شيخ  يدعي عىل  الذي  الشيخ 

التصوف  علم  يف  كامل  أنه  يدعى  كام  قدمية 

أمام  يتكلم  والشيخ  والفقه،  والعرفان  واملعرفة 

الناس حقائق العرفان ،إذ يطلع يف ذلك الوقت 

الناس  أمام  ويخطب  عادي  لباس  رجل فقري يف 

والحارضين  الشيخ  وينصح  والبالغة  بالفصاحة 

ودينه،  الله  لوجه  بالدين خالصا  يتمسكوا  أن  إىل 

إليه  ويهدون  بيانه،  حسن  من  يتعجبون  والناس 

الهدايا، ولكنه يرفض جميع هذه الهدايا ويذهب 

برسعة من ذلك املكان والراوي السامل بن هاشم 

يذهب خلفه ويفهم أنه أبو الفرج البدري.

املقامة اآلريكاتية

زواج  لحفلة  جميلة  صورة  تعطي  املقامة  هذه 

انعقدت يف أريكات. إن الراوي السامل بن هاشم 

يحرض مجلس النكاح يف أريكات، وكان يف ذلك 

وهو  وخطيبا،  قاضيا  البدري  الفرج  أبو  املجلس 

يلقي خطبة قيمة والناس يفرحون بفصاحة كالمه 

الهدايا  إليه  ويهدون  أسلوبه  بالغة  من  ويتعجبون 

وهو  والنقود،  بالفلوس  جيبه  وميلؤون  والتحف 

ردائه  يف  ويجمع  والتحف  الهدايا  جميع  يأخذ 

فنهض مرسعا من مجلس الزواج وأرسع إىل بيته، 

والراوي السامل بن هاشم يذهب خلفه ويسأل عن 

اسمه وبلده.

وهذه املقامة تتحدث عن حيلة أيب الفرج البدري 

الذي فاز بأخذ الهدايا والتحف مبكره وحيلته من 

الناس الذين حرضوا يف ذلك املجلس، والجدير 

بالذكر يف هذه املقامة خطبة النكاح التي ألقاها 

طويلة  خطبة  وهي  الزواج،  مبناسبة  الخطيب 

ذكر  وعىل  والسالم  والصالة  الحمد  عىل  تحتوي 

والنعم  اآلالء  من  بينهام  وما  واألرض  الساموات 

عىل الخالئق.

املقامة الحيدرآبادية

يف  العالية  املحكمة  املقامة  هذه  يف  صورت 

حيدرآباد وحاكمها الذي كان متحريا بالقضية التي 

العالية،  املحكمة  أمام  زوجها  ضد  امرأة  رفعتها 

وهذه املقامة منظر عجيب للمحكمة حيث جرت 

الزوجني يف حضور  فيها املناقشة واملناظرة بني 

كام  بديع  أسلوب  يف  املناقشة  وكانت  القايض 
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ويف  فصيحة  بلغة  القايض  حكم  إصدار  كان 

أسلوب جميل، وكان كالم الزوجة مبهام كام كانت 

الحقيقي،  املعنى  أداء  يف  واضحة  غري  ألفاظها 

وقد أجاب زوجها أيضا للتهمة التي قدمتها عليه 

بألفاظ غري واضحة.

بديع  مقامات  تحايك  فهي  املقامات  هذه  أما 

-446( والحريري  398هـ(  )ت.  الهمذاين  الزمان 

516هـ( يف نبوغها وفنونها والقدرة عىل األلفاظ 

وما  واألشعار  واألمثال  املتينة  والرتاكيب  العربية 

إىل ذلك. إذا قرأنا هذه املقامات، نرى قوة تعبريه 

ما يف ضمريه باأللفاظ العربية، ولها أهمية كربى 

بلغة  ألفها  األصل  ان املؤلف عامل هندي  حيث 

فصيحة وأسلوب بليغ، فله الفضل يف هذا األمر.

إال  مقامات  أربع  املقامات  هذه  من  نرشت  وقد 

املقامة األخرية وهي املقامة الحيدرآبادية، نرشها 

العمري )1916-1990م( مع  موالنا يوسف كوكن 

صدرت  التي  املجلة  يف  القصرية  املالحظات 

الدراسات  قسم  مبكتبة  مدراس  جامعة  من 

موضوعات  ومن  واألوردية.  والفارسية  العربية 

املقامات الخمس الوصف والوعظ والنقد األديب 

واالجتامعي واالحتيال والكدية.

 الوصف:

مهمني،  شيئني  عىل  وصفه  يف  ركز  املؤلف  إن 

ووصف  طبيعتها،  جامل  حيث  من  البالد  وصف 

والعلم  والخلق  الشكل  حيث  من  فيها  الناس 

النساء  خص  وقد  والتقاليد،  والعادات  واملعرفة 

بجانب كبري يف هذا الوصف، حيث خصص يف 

يف  الكافورية  الشاممة  ’املقامة  األوىل  مقاماته 

وصف املعاهد األيلورية‘ لوصف البالد وطبيعتها 

حيث  من  فيها  املواطنني  ووصف  وجاملها 

األشكال واألخالق والعادات والتقاليد.

وعنى كاتب هذه املقامة بوصف البالد عناية تامة، 

الجميلة،  املوحية  التشبيهات  وصفه  يف  وأورد 

الطبيعية  الجاملية  النواحي  لنا  يذكر  عندما  فنـراه 

يتكلم عن األشجار والخرضة وأنواع الزهور والنباتات 

املوجودة فيها، والثامر وأنواعها املختلفة كالجام 

وصف  كام  وغريها،  والرمان  والبهنس  والجامون 

التي  والحدائق  والرىب  والجبال  املنبسطة  األرض 

وترتيبها  تنظيمها  وحسن  البيوت  وذكر  عليها، 

ونظافتها يف أسلوب خاص.

 الوعظ:

الوعظ يعد وسيلة من الوسائل الدينية املختلفة 

الدين  لنرش  وسيلة  اإلسالمي  الدين  يف  وهو 

والحث عىل العمل الصالح، وقد تنوعت صوره بني 

فإذا  املختلفة،  املناسبات  يف  والدرس  الخطبة 

انتقلنا إىل املقامات الخمس فإننا نجد مقامتيه 

الرتشنافلية واآلريكاتية يف الوعظ والنصيحة. ويف 

عىل  حوت  نكاح  خطبة  نجد  اآلريكاتية  املقامة 

املقامات  وصاحب  والتوجيهات،  اإلرشادات 

إىل  الخطبة  هذه  خالل  الناس  يدعو  الخمس 

التقوى واالستقامة والتمسك بدين الله واملواظبة 

عىل سنة رسوله صىل الله عليه وسلم والخضوع 

إىل الله وإطاعة الرسول وتعظيم شعار الله ورسوله 

وما إىل ذلك من األمور. 

النقد األديب واالجتامعي:

املسكية  للفأرة  العقابية  الخطفة  املقامة  تحتوي 

والحيدرآبادية عىل قضايا نقدية أدبية واجتامعية، 

اكتشاف  عىل  تدور  العقابية  الخطفة  املقامة  إن 

يف  وأسلوبها  العربية  اللغة  يف  وأخطاء  أغالط 

أما  مدراس.  إىل  العرب  بالد  من  جاء  رجل  كتابة 

املقامة الحيدرآبادية تشتمل عىل معركة أدبية بني 

املقامة : نشأتها وتطورها يف الهند
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بحيدرآباد.  العالية  املحكمة  أمام  والزوجة  الزوج 

هذه املقامة تشتمل أيضا عىل النقد االجتامعي، 

تظهر  كام  وأخالقهم  الناس  عادات  تبني  ألنها 

أحوال املجتمع دينيا ودنيويا يف ذلك العرص يف 

أسلوب جميل.

االحتيال والكدية:

من  واالحتيال  الكدية)التسول(  موضع 

الهمذاين  تناولها  التي  القدمية  املوضوعات 

اآلريكاتية  املقامة  ويف  مقاماتهام،  يف  والحريري 

الخمس  املقامات  بطل  البدري  الفرج  أبو  احتال 

عىل جامعة من الناس الذين حرضوا يف مجلس 

الزواج، إن البدري ألقى خطبة قيمة إىل الحارضين 

الناس منه  أنيق، فتعجب  بلغة فصيحة وأسلوب 

بالفلوس  جيبه  وملئوا  وهدايا،  تحفا  إليه  وأهدوا 

والتحف  الهدايا  هذه  جميع  أخذ  فإذن  والنقود، 

ذلك  من  مرسعا  نهض  ثم  ردائه،  يف  وجمعها 

املجلس وأرسع إىل بيته.

البطل والراوي:

بطال  ملقاماته  الخمس  املقامات  صاحب  اتخذ 

سامه أبا الفرج البدري وقد جاءت شخصية هذا 

وظيفة  أو  صفة  عىل  ثابتة  غري  مضطربة  البطل 

بعينها، فمرة يكون واعظا تقيا عىل علم بكتاب الله 

وسنة رسوله صىل الله عليه وسلم وتارة يكون أديبا 

محتاال  يكون  أخرى  وتارة  وفنونه،  باألدب  دراية  له 

يحتال عىل الناس بطرق مختلفة للحصول عىل ما 

لديهم من أموال أو عقار.

أما الراوي فهو السامل بن هاشم، جاء سامئا يف 

أو  الرزق  عن  بحثا  بلد،  إىل  بلد  من  ينتقل  البالد 

رغبة  أو  عنها،  سمع  التي  الجميلة  لألماكن  زيارة 

جميع  يف  نراه  وهكذا  مجيد،  واعظ  سامع  يف 

املقامات يجري وراء أحالمه ورغباته، وينتقل من 

مكان إىل مكان آخر.

اللغة واألسلوب :

فصيحة،  عربية  بلغة  الخمس  املقامات  كتبت 

املعارف  من  كثريا  املقامات  هذه  ضمنت  لقد 

أنواع  بكل  واسع  علم  عىل  تعم  التي  املختلفة 

الدينية  الدراسات  أكانت  سواء  واآلداب،  الفنون 

من  بالرغم  ولغتها  النرث،  أم  الشعر  أم  اإلسالمية 

بالغتها فإنها كلها فصيحة وجملها مرتابطة تؤدي 

املعنى املطلوب بدون تطويل وال إطناب، وهي 

تناسب  واأللفاظ  املوضوع،  معاين  عن  تخرج  ال 

مثال،  بلد  أي  وصف  الكاتب  أراد  فإذا  املعاين، 

وروضة  غفور،  ورب  طيبة،  »بلدة  هكذا:  يقول 

من رياض الجنان، فيها من كل فاكهة ورمان، أما 

قلعتها فارم ذات العامد التي مل يخلق مثلها يف 
البالد......«20

من  كعادة  املسجوع  األسلوب  الكاتب  اتبع  وقد 

فلزم  ذلك  عىل  زاد  ولكنه  املقاميني،  من  سبقه 

أحيانا  تتفق  مسجوعة  الجمل  فجعل  يلزم،  ماال 

أربعة،  يف  وأحيانا  ثالثة،  يف  وأحيانا  حرفني  يف 

أيلور،  محروسة  يف  »كنت  قوله:  ذلك  ومثال 

ونهارا،  ليال  الفرح  أسامر  الحبور،  بنسايم  مشموال 

متفرجاتها  يف  وأخطر  وجهرا،  رسا  املرح  وأساور 

القلب  عىل  الخاطر  خطور  الخاميل،  الغضة 
الذاهل.......«21

املقامات،  هذه  يف  البالغية  الصور  كرثت  وقد 

انها تدل عىل مدى  فأضافت عليها حالوة، كام 

قدرته اللغوية يف اإلتيان مبثل هذه الجمل، وسعة 

املؤثرة  الجميلة  الصور  هذه  يصف  الذي  خياله 

والكناية.  والتشبيه  االستعارة  بني  تنوعت  التي 

يف  كربى  عناية  بالتشبيهات  الكاتب  اعتنى  وقد 

بلدا  لنا  يصف  حينام  وخاصة  الخمس،  مقاماته 

أعجبه، أو منظرة أحس بها.       
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املقدمة

أقوال  أو  آراء  يف  التناقض  أو  التضاد  ظاهرة  تعدُّ 

أبرز املآخذ  ذاتها من  النحوي نفسه يف املسألة 

يقع  أن  يتحاىش  فالعالِم  وعلمه،  العامل  منهجيَّة 

يف املحظور من ذلك لاَِم له من انعكاسات عىل 

علم اللغة أوالاً وعىل العامل نفِسه ثانيااً.

هذه  عىل  وشواهد  بأمثلة  محشَوٌة  اللغة  وكتب 

إِنَّه مل يسلم منها أبرز علامء اللغة  الظاهرة، حتى 

َّاج وأيب عيل  كسيبويه واملربد واألخفش وابن الرسَّ

هشام،  وابن  حيان،  وأيب  مالك،  وابن  الفاريس، 

وغريهم، فقد كان أبو عيلٍّ الفاريسِّ يقول عن أيب 

كثرية”.  الحسن  أيب  مذاهُب  األخفش:”  الحسن 

هذه  إىل  تنبه  وقد  الظاهرة،  هذه  إِىل  إشارة  يف 

مني كابن جني الذي أفرد لها  الظاهرة بعض املتقدِّ

بابني يف كتابه الخصائص هام باب يف اللفظني 

العامل متضادَّين،  يردان عن  الواحد  عىل املعنى 

واآلخر باُب يف سقطات العلامء، فقد كان لهذين 

يف  كبري  أثر  عمومااً  جنِّي  ابن  وآراء  ةاً  خاصَّ البابني 

دراسات وأبحاث الباحثني يف هذه الظاهرة.

ولعلَّ لهذه الظاهرة أسبابها التي دفعت صاحبها 

إىل أن يصدر عنه ما يندرج تحتها من آراء متناقضة.

مصدرين هام:  إىل  التناقض  هذا  أسباب  وتعود 

وأسباب  و  نفسه  العامل  إِىل  تعود  ذاتيَّة  أسباب 

خارجيَّة تعود إِىل َمْن نقل عن هذا العامل:

التضادُّ الحاصل نتيجة أسباب خارجيَّة

عن  النقل  الخارجيَّة سوء  العوامل  هذه  أبرز  فمن 

القرون  يف  العلامء  عن  والنقل  فالسامع  العامل، 

من  وغريها  اللغة  علوم  حفظ  وسائل  أبرز  األوىل 

كالحديث  العرص  ذلك  يف  سائدة  كانت  علوم 

والتفسري والفقه وغريها.

اأ�سباب التَّ�ساد يف اآراء النَّحويِّ يف امل�ساألة الواحدة

أسباب التَّضاد يف آراء النَّحويِّ يف املسألة الواحدة

د. حسني محمد حسني البطاينة
جامعة البلقاء التطبيقية، كلية اربد الجامعية، األردن

ملخَّص البحث
يهدف البحث إِىل تسليط الضوء عىل ظاهرة منهجيَّة علميَّة يف نحونا القديم، وهي ظاهرة تضاد أو 

ثمَّ  ما  مسألة  يف  برأي  يقول  كأن  اللغة،  مسائل  من  واحدة  مسألة  يف  النَّحوي  آراء  تناقض  أو  تدافع 

اتيَّة  يخالفه برأي آخر يف املسألة نفسها، مبيِّنا دوافع وأسباب هذا التضاد الحاصل يف آراء العلامء الذَّ

يفة ورجالها. والخارجيَّة وتبعات هذه الظاهرة عىل لغتنا الرشَّ
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وسوء  نسيانه  وكرثة  اإلنسان  حفظ  ضعف  ولعل 

فهمه للمسألة واختالط بعضهم أدى إىل اإلساءة 

العامل  إىل  اإلساءة  وبالتايل  املنقول  النَّصِّ  إىل 

العني  ابن جنِّي يف كتاب  رأي  نفسه، ومن ذلك 

للخليل بن أحمد الفراهيديِّ حيث قاَل فيه:” وأّمَّ 

كتاُب العني ففيه من التَّخليط والخلل والفساد ما 

الخليل فضالاً  أتباِع  أصغر  يُحمَل عىل  أَن  يجوُز  ال 

هذا  لَِحَق  تخليٌط  هذا  أَنَّ  محالَة  وال  نفسه،  عن 

الكتاَب من ِقبَِل غريه رحمه الله، وإِْن كان للخليل 

ا هو أَنَّه أومأ إِىل عمل هذا الكتاِب  فيه عمٌل فِإمنَّ

ويدلُّ  حرَّرَُه،  وال  قرَّرَُه،  وال  بنفِسه،  يَلِِه  ومل  إِمياءاً، 

معايَن  فيه  أَجُد  أيَنِّ  نحَوُه  نحا  كاَن  قد  أَنَّه  عىل 

بعض  يف  وصنعٍة  لطيفة  للفكر  ونزواٍت  غامضة 

األحوال مستحكمٍة”1.

الناقل  م  النقل توهُّ التناقض بسبب  ومن أسباب 

النوع  هذا  وقدذكرت  لصاحبه،  الرأي  نسبة  يف 

الجاميل  جواد  محمود  زمن  الباحثة  األسباب  من 

بوسع  يكن  مل  قالت:”  إذ  الجامعيَّة  رسالتها  يف 

العلامء الرجوع إِىل األُصول للتَّثبُِّت من هذا الكم 

النَّحو،  كتب  يف  وردت  التي  النقوِل  من  الهائل 

ِن  وأَّن قساماً ال يستهان به من الفكر النَّحويَّ املدوَّ

ح بخلوِّه من الوهم، ولسنا  يف املصنَّفات ال يرُصِّ

ا هي حافظة  دااً أَو قصدااً إِىل ذلَك، وإمِنَّ ندعو تعمُّ

أَشعار  من  ضخٍم  مبخزوٍن  ُشِحَنْت  التي  العامل 

عددااً  فنسبُوا  وغريبهم،  ولهجاتهم  ونرثهم  العرب 

النَّحويَّة إِىل نحاٍة هي ليست  غرَي قليٍل من اآلراء 

ولهم  لغريهم،  وهي  مصنَّفاتهم  يف  وذُكِرَت  لهم، 

يتمَّ تذكُّر  أَْن  إِذ من غري املعقوِل  العذُر يف ذلَك 

قَّة نفسها”2. كل يْشٍء وتدوينه بالدِّ

ومن تلك األسباب العائدة إِىل النقل سوء الفهم 

غري  عىل  العامل  كالم  يفهم  فقد  العامل،  عن 

محمله، أو قد يساء التعبرُي عنه، أو قد يفرسَّ عىل 

رأيه  خالُف  إِليه  فينسُب  يريدُه  الذي  الوجه  غري 

الباحثة زمن محمود  الذي يعتقده. فقد أملحت 

جواد الجاميل إىِل هذا السبب فقالت:” وقد ال 

ُ عىل غري الوجه  يُفهُم كالم املصنِِّف، أو قد يفرسَّ

بني  تبايٍن  خلِق  يف  سببااً  فيكوُن  يريده،  الذي 

متابعيه، وأوَُّل ما يطالُعنا يف هذا امليدان سيبويه 

إِدراك  يف  وتبايٍُن  تأويالٍت  من  عباراتُه  أثارتُه  وما 

النَّافية  ال  اسم  يف  مذهبَُه  منها  أَذكر  مفهوِمها، 

للجنِس، فقد علل أبو عيلٍّ البناَء بعد أَْن فهم قوَل 

سيبويه، فقال إِنَّ العامل وهو ال مل يعمل هنا حركة 

ترى  أاَل  االسَم نصبااً صحيحااً؛  ا نصَب  وإمِنَّ البناِء، 

سيبويه قد قال: واملوجُب للبناِء هو جعلُها االسم 

ِء الواحِد، فهذا هو املعنى للبناِء. ْ مع ال كاليشَّ

أَنَُّه  عىل  سيبويه  قوَل  والسريايفُّ  الزَجاُج  وحمَل 

مذهَب  فخالُفوا  ال،  اسم  يف  اإلعراب  يقصُد 

من  قصُدهم  يكْن  ومل  البرصيني،  من  أَصحابهم 

أَساِسِه  عىل   َ فرُسِّ فهٍم  سوُء  هو  ا  وإمِنَّ املخالفة، 

عبارُة سيبويه”3.

ومن هذه األسباب جنايات النَّاسخني واملحقِّقني 

عىل النص النَّحوي، الذي قد يجعل العامل نفسه 

ُل أوزارهم، فقد يُظنَّ أَنَّ هذا الخطأ الحاصل  يتحمَّ

فريُد  النَّص،  يف  أصيل  املحقق  أو  الناسخ  من 

فيَّة  الرصَّ البنى  متناقضان وال سيَّام يف  رأيان  عنه 

ألف  وقد  والتَّحريف،  التَّصحيف  فيها  يكرث  التي 

عىل  املحقِّقني  جنايات  عن  الباحثني  من  الكثري 

تحقيق  اعادة  من  بدَّ  ال  لذلك  النَّحوية  النصوص 

الكثري من كتب اللغة التي أساء إليها محقِّقوها، 

وهي كثرية.

ضبط  عدم  الخارجية  األسباب  هذه  ومن 

املصطلح، حيث مل يكن علم املصطلح ـ وما زال 
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املعنى  عن   ُ يُعربَّ كان  لذلك  ناضجااً،  ـ  اآلن  إىل 

بلفظني قد يتعارضان، فال يُعلم مراّده منهام.

التضادُّ الحاصل نتيجة أسباب ذاتية تعود إىل 
العامل نفسه

أو  التَّضادِّ  سبب  هو  نفُسه  العامل  يكون  ما  كثريااً 

التناقض الواقع يف مؤلَّفاته أو ما نُِقل عنه مشافهةاً 

ذاتيَّة  تعود ألسباب  الظاهرة قد  تدوينااً، وهذه  أو 

كثرية منها:

الوهم: 

ما،  مسألة  الوهم يف  نفُسه يف  العامل  يقع  فقد 

فريد عنُه فيها قوالن متضادَّان، فمن ذلك ما نقله 

ابن جني عن سيبويه من قولِه يف تاء بنت وأخت 

بنٌت  ا  وأمَّ فيه:”  فقال  للتأنيث،  إِنَّها  موضع  يف 

فإنك تقول: بنويٌّ من قبل أن هذه التاء التي هي 

يف  تثبت  ال  كام  اإلضافة  يف  تثبت  ال  للتأنيث 

الجمع بالتاء”4، وقال بخالف ذلك يف موضعٍ آخر.

الكتاِب  صاحب  كقوِل  وذلك  جنِّي:”  ابن  قال 

إِنَّها  وأخٍت:  بنٍت  من  التَّاء  يف  موضعٍ  غري  يف 

للتأنيِث، وقال أيضااً مع ذلك يف باب ما ينرصف 

وما ال ينرصف: إِنَّها ليست للتأنيِث، واعتلَّ لهذا 

القوِل بأنَّ ما قبلَها ساكٌن، وتاُء التَّأنيِث يف الواحِد 

ال يكوُن ما قبلَها ساكنااً إاِلَّ أَن يكوَن ألفااً كقناة وفتاة 

َمة  وحصاة، والباقي كلُّه مفتوٌح كرُطبَة وِعنبَة وعالَّ

أُخٍت  أَو  ببنٍت  رجالاً  يَْت  سمَّ ولو  قال5:  ابَة،  ونسَّ

لرصفتَُه، وهذا واضٌح”6.

ما  فمنه  له،  رادَّ  ال  العلامء،  عند  حاصٌل  فالوهم 

يف  قولِه  من  عبيدة  أيب  عن  أيضااً  جني  ابن  نقله 

اشتقاق )مندوحة(، قال:” وذهب أَبو عبيدة يف 

قولِهم: يل عن هذا األمر مندوحٌة، أَي: ُمتَّسٌع إِىل 

وليَس هذا  اتَّسَع.  أَي  بطُنُه  انداح  قولِهم:  أَنَُّه من 

ناعة؛ وذلَك أَنَّ انداَح: انفعَل،  من غلِط أَهل الصِّ

وتركيبُُه من )دوح(، ومندوحة: مفعولة، وهي من 

تركيب )ندح( والنَّدُح: جانُب الجبل وطرفُُه، وهو 

إِىل السعة، وجمُعُه أَنداح.

أفال ترى إِىل هذين األَصلني تبايُنااً وتباُعدااً، فكيَف 

بعٍد  عىل  صاحِبِه  من  أَحُدهام  يُشِفَق  أَْن  يجوُز 

بيَنهام وتعادي وضِعهام”7.

االستخدام املجازي لأللفاظ:

اللغة  علوم  مصطلحات  العامل  يستخدم  قد 

استخدامااً مجازيَّااً، ومن املعروف أنَّ هناك تبايٌن 

البرصيني  مصطلحات  بني  واسع  واختالٌف  كبري 

مدلولُه  ليختلف  املصطلح  إنَّ  حتَّى  والكوفيني، 

عند علامء املدرسة الواحدة. 

فقد ورد عن سيبويه أَنَّه ورد عنه يف )حتَّى( قوالن 

ناصبة  إِنَّها  موضعٍ:  يف  فيها  فقال  متضادَّان، 

من  حرٌف  إِنَّها  غريه:  موضعٍ  يف  وقال  للفعل8، 

بقولِِه:  عرب  قد  سيبويه  يكون  فقد  الجر9،  حروف 

إِنَّها ناصبةمجازااً كونها سبَّبت النصب يف الفعل 

بأن املضمرة بعدها، فهيعند البرصيني حرف من 

حروف الجر، وتنصب الفعل بعدها بأْن املضمرة، 

الكوفيني  عند  وهي  بها01،  مجروٌر  بعدها  واالسم 

حرُف نصٍب تنصب الفعل بعدها بنفسها11، وقد 

مصطلح  األوَّل  قوله  يف  استخدم  سيبويه  يكون 

الكوفيني، وهو بعيٌد.

هذه  يف  سيبويه  عن  ورد  ما  يف  جنِّي  ابن  ويرى 

مقام  )حتَّى(  السبب  أقام  سيبويه  أنَّ  املسألة 

الجمعِ  يف  القوِل  ووجه  فقال:”  )أَْن(،  املسبِّب 

حتَّى،  بعد  انتصَب  لاَمَّ  الفعل  أَنَّ  القولني  بني 

منها  عوضااً  حتَّى  وصارت  أَْن،  هناَك  تظهر  ومل 

ونائبةاً عنها نسَب النَّصَب إِىل حتَّى وإِْن كان يف 

أسباب التَّضاد يف آراء النَّحويِّ يف املسألة الواحدة
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الحقيقة لـ أَْن”12.

إِليه أبو حيَّان األندليس يف معرض  ومنه ما أشار 

البحر  يف  ذهب  فقد  ليس،  حرفيَّة  عن  حديثه 

أَنَّ )ليَس( أَنَّها حرف فقال:” وذلك  إِىل  املحيط 

والقول  والزمان،  الحدث  عىل  الداللة  مسلوبُة 

الفعل  ألَنَّ حد  بأَنَّها فعل هو عىل سبيل املجاز 

ال ينطبُق عليها”.

فخ  يف  العامل  يوقع  قد  املجازي  فاالستخدام 

التضادِّ والتعارض يف أقوالِه.

حداثة العهد بالعلم:

يف  رأيااً  بالعلم  عهده  حداثة  يف  العامل  يرى  قد 

يرى  النحوي  تفكريه  ينضج  وعندما  ما،  مسألة 

ذهب  قد  كان  ما  نفِسه  عىل  ويستنكر  خالفَه، 

إليه إِذ ذاك، فمن ذلك ما ذهب إِليه أبو العبَّاس 

املربِّد يف مسائل الغلط التي تتبع فيها سيبويه، 

فلامَّ أدرك حقيقة ما ذهب إليه رجع عنه واعتذر 

عامَّ بدا منه، فقد ورد يف الخصائص أنَّ ابن جنِّي 

قال:” ومن الشائع يف الرجوع عنه من املذاهِب 

ه  وسامَّ سيبويه،  كالَم  به  تتبََّع  العبَّاس  أَبو  كاَن  ما 

ثني أَبو عيلٍّ عن أيَب بكٍر ) ابن  مسائل الغلط، فحدَّ

اج ( أَنَّ أبا العبَّاِس كان يعتذر منُه ويقوُل: هذا  الرسَّ

ا اآلَن فال”13. يْشٌء كنَّا رأيناُه يف أَيَام الحداثَِة، فأَمَّ

أَبو  به  َب  تعقَّ ما  ا  وأَمَّ آخر:”  موضعٍ  يف  وقال 

العبَّاس محمد بن يزيد كتاَب سيبويه يف املواضع 

يلزم صاحب  فقلَّام  الغلِط،  ها مسائَل  التي سامَّ

ء النَّْزر، وهو أَيضااً مع قلَّته من  ْ الكتاب منه إاِلَّ اليشَّ

كالم غري أيَب العبَّاس.

أَنَّه  العبَّاس  أيب  بكٍر عن  أيب  أبو عيلٍّ عن  ثنا  وحدَّ

بيبة  الشَّ أواِن  يف  عملناُه  كنَّا  كتاٌب  هذا  إِنَّ  قال: 

والحداثة، واعتذر أبو العبَّاِس منه”14.

فقد أشار أبو العبَّاس املربِّد إىِل هذا السبب يف 

مذهبه يف مسائل الغلط لذلك اعتذر عامَّ ذهب 

إِليه.

أَيضااً ما ذكره الدكتور محمد قاسم من قول  ومنُه 

تعاىل:  قولِه  يف  )أيامااً(  يف  الفاريسِّ  عيل  أيب 
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خمسون  بينهام  مذهبني  إِىل  ذهب  139حيث 

سنة من الزمن، يقول الدكتور محمد قاسم:” أعرب 

يام،  للصِّ زمان  ظرف  به  مفعوالاً  )أيَّامااً(  عيلٍّ  أبو 

ورأى أاَلَّ يُجَعَل مفعوالاً به عىل االتِّساع ألَنَّ املصدر 

املحىلَّ بأل معرفة، وما يعمُل املصدُر عملَُه وهو 

الفعُل نكرٌة، فوجَب أَْن يكوَن املصدُر مثل الفعل 

حتَّى يعمَل عملَُه، وألَنَُّه مل ميرَّ به املصدُر املحىلَّ 

بأل عامالاً يف موضعٍ من التنزيِل، وقد صدر عنُه 

هذا الرأي يف كتاِب اإلغفاِل الذي ألََّفُه سنَة 318 

بني  للفصِل  يجوُز  ال  القوَل  هذا  أَنَّ  لُه  الَح  ثمَّ  ه، 

)أَيَّامااً( باألجنبيِّ )كام( املتعلِِّق  يام( وظرِفه  )الصِّ

فهو  محذوٍف،  مطلٍق  ملفعوٍل  محذوفٍة  بصفٍة 

لـ  به  مفعوٌل  )أيَّامااً(  أَنَّ  ورأى  )كُِتَب(،  صلة  من 

فيه،  اتُِّسَع  ثمَّ  ظرفااً،  األصل  يف  وكان  )كُِتَب(، 

الرأي  به. وقد صار هذا  فُنِصَب نصَب املفعوِل 

يف الحجة الذي استُظهر أَنَّ تأليَفها كان ناجزااً سنة 

368 ه أو بُعيَدها”15.

خالج الخاطر وتعادي املناظر

كثرية،  أحيانااً  يُسعف صاحبه  قد  والخاطر  فالفكر 

ولكنَّه قد يستعيص عليه عندما يطلبُه، فقد يعود 

التناقض يف الرأي يف املسألة إىل حضور الخاطر 

عجل  عىل  فيها  العامل  فيفتي  فيها،  امتناعه  أو 

وفق ما يسعفه به الخاطر، حتى إِذا ما أعمل عقلَه 
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فيها رجع عامَّ ذهب إِليه.

معرض  يف  قاسم  عبدالله  محمد  الدكتور  يقول 

حديثه عن أسباب تعدد آراء أيب عيل الفاريس يف 

َسْمٍت  أبو عيلٍّ عىل  يكن  الواحدة:” مل  املسألة 

الحافلة،  العلميَّة  حياته  يف  التفكريِ  من  واحٍد 

أنَّه  ورحلِتِه  حياتِه  سجلِّ  استعراض  من  ظهر  فقد 

شخصيٌَّة ال يهدأ خاطرُها، وال تثبُت مناظرُها، بل 

يبقى يعالُج ما يلوُح عىل دفعاٍت بحسِب رسوِح 

حينااً،  الخاطُر  عليِه  يجوُد  فقد  بالِِه،  وَصْفِو  فكرِه 

ويعتاُص عليِه حينااً آخر، فيصدُر عنُه الرَّأُْي مل يبلْغ 

إِناُه، ويتأىبَّ عليه حينااً ثالثااً، فال يُعيُنه عىل ما ملع 

يف ذهنِه من دقيِق الرَّأِي”16.

كثريااً  عيلٍّ  أبو  وكان  جنِّي:”  ابن  تلميذه  فيه  وقال 

ِء إىِل لفِظِه، وهو نصُب عينه،  ْ إِبراَز اليشَّ ما يروُم 

ونجيُّ فكرِه، وساتٌر بيَنُه وبنَي كلِّ مرأيٍّ غريه، إاَِل أَنَُّه 

مع ذلَك ُمعاٌز له ُمتَأَبٍّ عليه غرُي ُمسِمٍح وال ُمنقاٍد 

له”17.

 فقد نقل ابن جنِّي عن الفاريسِّ مثل ذلك، يف 

قولِه:” وكاَن أَبو عيلٍّ رحمه الله يقوُل يف ) هيهات 

َي به الفعل كَصٍه  ( : أَنا أفتي مرَّةاً بكونِها اساماً ُسمِّ

ما  قدر  عىل  ظرفااً  بكونِها  أُخرى  مرَّةاً  وأُفتي  وَمٍه، 

يحرضين يف الحال”18.

ُ عنه الفاريسُّ بقولِِه: هذا جواٌب  وهو ما كان يعربِّ

أرسار  يف  األنباري  ذلك  نقل  فقد   ،19
ميداينٌّ

العربيَّة، فقال:” كام ُحيَك عن أيب عيلٍّ الفاريسِّ 

فسألُه  امليدان،  يف  الدولة  عضد  مع  كان  أَنَُّه 

عضد الدولة عن املستثنى مباذا انتصب؟ فقال 

: ألَنَّ التقديَر أستثني زيدااً، فقال  أَبو عيل الفاريسُّ

عضد الدولة: وهالَّ قدرَت )امتنَع(، فرفعتَُه، فقال 

له أَبو عيل: هذا الجواب الذي ذكرتُُه لَك ميداينٌّ، 

شاَء  إِن  الصحيح  الجواَب  لك  ذكرُت  رجعنا  وإِذا 

الله تعاىل”20.

ومن لك ما هب إليه أبو عيل الفاريس يف قراءة 

ذهب  فقد  البقرة/33،  ﴿أَنِْبئِْهم﴾  تعاىل:  قولِه 

الخاطر  حضور  بسبب  متناقضني  مذهبني  فيها 

تارةاً وتأبِّيه تارةاً أُخرى.

خاطره  حضور  ومن  قاسم:”  محمد  الدكتور  يقول 

يقولُُه يف  ما  أُخرى  مرَّةاً  عليه  واعتياصِه  وتأبِّيه  مرَّةاً 

رَضٍْب واحٍد من القراءة، واتاه الخاطر يف قراءة ابن 

عامٍر ﴿أَنِْبئِْهم﴾ مهموزةاً مكسورَة الهاء، فجعل كرس 

الهاء متجهااً من وجهني:

قبلها،  التي  الكرسة  الهاِء  كرسة  أَتبَع  أَنَّه  األَوَُّل: 

والحركة لالتِّباع قد جاءت مع حجز السكوِن وفصله 

بني املتحركَني نحو: هذا الُْمرُْء، ورأيُْت الَْمرَْء.

الكرسة  بنَي  الذي  بالحاجز  يعتدَّ  مل  أَنَّه  الثَّاين: 

والهاء لسكونه، فكأَنَّ الكرسَة َولِيَِت الهاَء، والكرسُة 

إِذا وليَتها الهاُء كُرِسَْت نحو: ِبِه.

مل  عامر  ابن  قراءة  يف  الوجوُه  هذه  اتجهت  وإِذا 

ينبغِ أَْن يُخطَّأَ، وإِن أَمكن أَن يُقاَل إِنَّ غريَُه أَبنُي وجهااً 

منها.

وتأىبَّ عليه خاطرُُه، فقال يف رواية ابن ذكوان عن 

ابن عامر يف آية األعراف ﴿أَرِْجئِْه﴾ األعراف/111، 

َغلٌَط  الهمِز  الهاِء مع  كَرْسُ  نظريُة ﴿أَنِْبئِْهم﴾:  وهي 

ال يجوُز.

هذان قوالن متدافعان أليَب عيل يف رضٍب واحٍد 

من القراءة، يف األوَّل اجتهد، فأجرى القراءة عىل 

مبا  وشَفَعُه  إِليه،  ذهَب  ما  وعلل  كالمهم،  عيار 

ينبغِ  ما هذا مخرُجُه مل  أنَّ  العرب، وذكر  رواه عن 

أَْن يُرمى بالخطأ، ويف الثَّاين أعرض عن االجتهاد، 

ومل تواتِه القريحُة، واكتفى بأن يقول: القراءة غلٌط 

ال يجوُز”21.

أسباب التَّضاد يف آراء النَّحويِّ يف املسألة الواحدة
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وآراء أيب عيل الفاريس املتضادة كثرية، ال يُحاُط 

بها وهو ما أملح إليه الدكتور محمد قاسم إذ قال:” 

املسألة  يف  عيل  أيب  آراء  تعُدِد  عىل  أمثلٌة  هه 

وهي  مناظره،  وتعادي  خاطره  لخالج  الواحدِة 

َد  تعدَّ ما  ُجلَّ  إِْذ  كثرٌي،  وهو  وراءها،  ما  عىل  دالَُّة 

السبب، ولك  إِىل هذا  راجٌع  إِفتاُء أيب عيل  فيه 

يُخ ِبْدعااً فيه، بل هو جاٍر عىل عرٍق له عنَد  يكن الشَّ

صاحبِه أيب الحسن ذي املذاهب الكثرية، ومثلُه 

افعّي  عند الفقهاء؛ أاَل ترى إِىل قولِهم: وقوُل الشَّ

يف القديم، وقولُه يف الجديد”22.

تعدد مصادر العامل يف النَّقل أو االتِّباع

عنهم  ونقله  علِمه  يف  العامل  مصادر  تعدد  يعدُّ 

وعدم  مصادره  بني  واملقارنة  للفكر  إعامٍل  دون 

عىل  واتِّباعهم  أصحابها  إِىل  واآلراء  األقوال  نسبة 

غري منهج من أبرز عوامل اضطراب اآلراء وتعددها 

يف  السبب  هذا  ويكرثُ  الواحدة،  املسألة  يف 

كتب أيب حيَّان األندليسِّ الذي كان يذهب يف 

بهام  آخذااً  متناقَضني  مذهبني  الواحدة  املسألة 

عن عاملني مختلفني، فمن ذلك ما ذهب إليه أبو 

حيَّان يف )ليَس( أهي فعٌل أم حرٌف؟ فقد ذهب 

إىل فعليَّتها يف مواضع، وذهب إِىل حرفيَّتها يف 

مواضع أخرى.

حرف  أَنَّها  إِىل  املحيط  البحر  يف  ذهب  فقد 

عىل  الداللة  مسلوبُة  )ليَس(  أَنَّ  وذلك  فقال:” 

الحدث والزمان، والقول بأَنَّها فعل هو عىل سبيل 

والعامل  عليها،  ينطبُق  ال  الفعل  حد  ألَنَّ  املجاز 

ا هو ما يقُع فيه من حدٍث ... وليس  يف الظرف إمِنَّ

ا تدلُّ عىل نفي الحكم  ال حدث لها ... وليس إمِنَّ

لاَمَّ  ولكنَُّه  كام،  فهي  فقط،  عليه  املحكوم  عن 

اتَّصلت بها ضامئر الرفع جعلَها ناٌس فعالاً، وهي 

يف الحقيقة حرف نفيٍّ كام النَّافية”23.

وهذا ما ذهب إليه أبو عيل يف أحد قولَيه.

وذهب أبو حيَّان يف مواضع أخرى إِىل أَنَّها فعٌل، 

فقد ذكرها يف النُّكت الحسان ما مفاده أنَّها فعل.

ا ليَس فال  قال أبو حيَّان يف النُّكت الحسان:” وأَمَّ

أَصلُها )فََعَل( بفتح العني ألَنَُّه كان  أَْن يكوَن  جائز 

ما  وانفتاح  الياء  تحرَُّك  ألَنَّ  )الَس(  يصرَي  أَْن  يلزُم 

قبلَها يوجُب قلبها ألفااً، وال يجوُز أَْن يكوَن أَصلُها 

وهذه  يتعدى،  ال  فَُعَل  ألَنَّ  العني  بضم  )فَُعَل( 

األَفعال مشبَّهٌة مبا يتعدى إِىل الواحد، وإِذا انتفى 

بضمِّ  قامئااً  لُْسُت  ُروَي  وقد  الفرع،  انتفى  األَصُل 

م، وهذا يدلُّ عىل أَنَّها فَُعَل بضمِّ العني، وقد  الالَّ

ذهب إِىل ذلك بعُضهم”24.

ا مل تترصَّْف ليَس ألَنَّها ُوِضَعْت  وقال فيه أيضااً:” إمِنَّ

وضع الحرف؛ أاِل ترى أَنَّ فهم معناها متوقٌِّف عىل 

أَنَّها  النَّحويني  بعُض  زعم  ولذلَك  متعلِِّقِه،  ذكر 

حرف”25.

فظاهر كالم أيب حيَّان يف املوضعني يظهر مذهبَه 

يف  إِليه  ذهب  ما  خالف  وهو  فعالاً،  كونِها  يف 

البحر املحيط، إاِلَّ أَنَّه ميكن أن يكون قد استخدم 

ال  املجاز  سبيل  عىل  لليس  الفعل  مصطلح 

الحقيقة كام أشار سابقااً يف البحر املحيط.

الرجوع عن الخطأ

مذاهب  تعدد  أسباب  أبرز  هذاالسببمن  يُعُد 

وابَفيمسألةما،مثِإ الصَّ قديجانبُالعامل  إذ  العامل، 

السبب  وهذا  ذاماالحلهخالفامرآهرجععنخطئه، 

شديد االرتباط بحداثة العهد بالعلم، إاِلَّ إن العامل 

هنا يصدر عنه رأيان يف زمن متقارب، فيعود عامَّ 

أخطأ فيه إىِل ما يراه صوابااً.

أبا  يقوألبوالحسناألخفشعناملربد:”سمعُت 

ال  يرجع  ثَم  يغلُط  الذي  إِنَّ  يقوُل:  املربد  العبَّاِس 



169 

ا  يُعدُّ ذلَك خطأاً ألَنَُّه قد خرَج منه برجوِعِه عنه، وإمِنَّ

ُ الذي يرُصُّ عىل خطئه، وال يرجُع عنه،  الخطأ البنيِّ

ابااً ملعونااً”. فذلَك يُعدُّ كذَّ

مغالبة العلامء

يف  العامل  آراء  تعدد  أسباب  أحد  هذا  لعلَّ 

املسألة الواحدة، فقد تشحذ هذه املغالبة همة 

ُد آراؤه، فيقع يف  العامل، فيفرط يف اإلفتاء، فتتعدَّ

التباين عن غري قصٍد منه.

العلامِء  بني  الشديدُة  املنافسة  الباحثة:”  تقول 

يف  الجهوِد  وبذل  الهمم  شحذ  يف  سببااً  كانت 

تلك  فساعدت  النَّحويَّة،  راسات  الدِّ خدمِة 

 ، النَّحويِّ عند  املؤلفاِت  كرثة  عىل  املنافسُة 

النَّحويِّ يف املسألة  د رأي  فكانت سببااً يف تعدُّ

الواحدة”26.

ذلك  عىل  قاسم  محمد  الدكتور  أطلق  وقد 

يال وشهوُة املغالبة، وأشار  الدافع: النَّزعة إِىل الصِّ

يف رسالته إىل ميل أيب عيل إىل هذه النزعة يف 

ردِّه عىل أيب إسحاق الزَّجاج وعىل الفرَّاء.

يقوُل الدكتور محمد قاسم :” لعلَّ رغبة أيب عيل 

تُحرِّكُها  يال  الصِّ إِىل  والنَّزعة  بعلمِه  اإلدالل  يف 

من  قولَُه  يرتيض  ال  من  أو  شيوِخه  مغالبة  شهوُة 

ِد اإلِفتاِء وتبايُِن الرَّأي، وقد  النَّحويني أدَّتُه إِىل تعدُّ

ٍء من هذا املعنى يف قولِه:  أمَلع أَبو حيَّاَن إِىل يَشْ

وحمَل أبا عيل عىل هذه املغالطة ُحبُّ ردِّه عىل 

الجاري  ْنآن  وللشَّ بذلك،  مولعااً  كان  ألَنَّ  اج،  الزَّجَّ

بيَنهام سبب ذكرَُه النَّاُس”27.

وقال أيضااً:” وقال جامع العلوم يخاطُب أَبا عيل: 

فام هذا االزدحام منك ومن غريك عىل مثل ذلك 

يخ. يعني الزَّجاج”28. الشَّ

بها  اشتُهر  التي  املغالبة  هذه  ذلك  أمثلة  فمن 

الدكتور محمد  ما ذكره  تقترص عليه  أبو عيل ومل 

د أقوالِه اآليت من ُحبِّ  قاسم يف قولِه:” ومن تعدُّ

مغالبة شيخِه الزَّجاج ما ذكره يف قولِه تعاىل: ﴿َواَل 

َا مُنيِْل لَُهْم َخرْيٌ أِلَنُْفِسِهْم  يَْحَسنَبَّ الَِّذيَن كََفُروا أمَنَّ

َا مُنيِْل لَُهْم لِيَزَْداُدوا إمِْثاًا َولَُهْم﴾آل عمران/178:  إمِنَّ

﴾، وتجعلُُه  فِإن قُلَت: فلَِم ال يجوُز الفتُح يف ﴿أَنَّ

إاِلَّ  أَنَْسانِيُه  كََفُروا﴾ كقولِه: ﴿َوَما  بدالاً من ﴿الَِّذيَن 

يْطَاُن أَْن أَذْكُرَُه﴾ الكهف/63. الشَّ

من   ﴾ ﴿أَنَّ أبدلَْت  إِذا  ألَنََّك  ذلَك  يجوُز  ال  قيل: 

عىل  ﴿َخرْيٌ﴾  تنصَب  أَْن  لزمَك  كََفُروا﴾  ﴿الَِّذيَن 

تقدير: ال يحسنبَّ إِمالَء الذين كفروا خريااً ألنفسهم، 

َ﴿يَْحَسنَبَّ﴾،  لـ  الثَّاين  املفعوُل  كان  حيث  من 

وقيل: إِنَُّه مل ينصبُْه أحٌد اهـ.

اج، وهو  وهذا الذي اعرتض به أبو عيلٍّ قوُل الزَّجَّ

مزدحٌم  متحامٌل  ردِِّه  يف  وهو  ويعنيه،  عليه،  يردُّ 

( مع  عىل أيب إسحق ألنَُّه إِذا جاَز الفتُح كانت )أَنَّ

تُبَدَل  أَْن  يجوُز  وال  بدالاً،  بتامِمِهنَّ  وخربها  اسمها 

نصبَُه  أَوجَب  الذي  الخرب  دون  اسمها  مع   ) )أَنَّ

أَبو عيلٍّ إِذا وقع البدُل، وهذا ما دفَع به أبو عيل 

قوَل من زعم أَنَّ ﴿أَنَُّكْم ُمْخرَُجوَن﴾ من قولِِه تعاىل: 

أَنَُّكْم  ا  َوِعظَاماً تُرَاباًا  وَكُْنتُْم  ِمتُّْم  إَِذا  أَنَُّكْم  ﴿أَيَِعُدكُْم 

ُمْخرَُجوَن﴾ املؤمنون/35 بدٌل من﴿أَنَُّكْم﴾ األُوىل، 

فكيَف  بخربها،  تتمُّ  مل  األُوىل  ﴿أَنَُّكْم﴾  أَنَّ  وذكر 

يُبَدُل منها؟

( مع اسمها وخربها بتاممهنَّ  وهذا منه إِقراٌر بأَنَّ )أَنَّ

يف تقدير املصدر، فال يلزم إِذن أَبا إِسحق ما ألزمه 

إِيَّاه يف آية آل عمران”29.

ومن ذلك أيضااً حبُّه مغالبََة الفرَّاء والرَّدُّ عليه، يقول 

د أقوالِه اآليت من  الدكتور محمد قاسم:” ومن تعدُّ

أَْن  أَيجوُز  قُلَْت:  فِإْن  قوله:  الفرَّاء،  ردِّه عىل  حبِّ 

يكوَن رِهاٌن جمُع رُُهن، وال يكون جمَع رَْهٍن، فالقوُل 

أسباب التَّضاد يف آراء النَّحويِّ يف املسألة الواحدة
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أاَلَّ  ُمطَّردااً، فينبغي  أَنَّ سيبويه ال يرى جمع الجمعِ 

يُْقِدَم عليه حتَّى يُعلَم.

إِنَّ رِهان  فِإذا كان رَْهن قد صار مثل كَْعب قلْنا: 

إاِلَّ  الجمعِ  جمع  نجعلُه  ومل  وكِعاب،  كَْعب  مثل 

عنه  التَّوقُّف  الجمع  جمع  قياس  أَنَّ  ورأى  بثبٍْت. 

إِنَّ رهانااً جمع رُُهن هو الفرَّاُء،  أوىل، والذي قال: 

وأَبو عيلٍّ يردُّ عليه يف هذا املقام.

إِىل  أَدَّتُه  التي  هي  رأيه  دفعِ  يف  عيلٍّ  أيَب  فرغبُة 

اعتقاِد أَنَّ جمَع الجمعِ ال يُقاُس، ثمَّ لاَمَّ َعرََض لاَِم 

ظاهرُُه أَنَُّه جمُع جمعٍ أَجازَُه واعتقَد ُحْسَنُه”30.

ومن ردِّ أيب عيل ومغالبته الفرَّاَء أيضااً ما هب إِليه 

يف الحمل عىل معنى فعل ُمضمٍر دلَّ عليه الفعُل 

رأى  ولاَمَّ  قاسم:”  الدكتور محمد  يقول  ُم،  املتقدِّ

فعٍل  معنى  عىل  الحمل  عىل  قراءةاً  خرََّج  الفرَّاَء 

م ذهَب إِىل أَنَّ ها  مضمٍر دلَّ عليه الفعل املتقدِّ

َب من الحمِل ال يكوُن يف حال سعٍة واختياٍر،  الرضَّ

ثمَّ لاَمَّ َعرََض له من القراَءِة ما ال يسوغ إاِلَّ بالحمِل 

عىل معنى فعٍل مضمٍر يدلُّ عليه الفعل املتقدم 

أَْن يحمل عىل ذلَك، ورآه سائغااً  بأَنَُّه ينبغي  حكم 

يف سعة الكالم”31.

ـــرورة الضَّ

قد يضطرُّ العاملُ إىل اعتقاد ما رأى عدم االعتقاد 

محمد  الدكتور  ذكره  ما  ذلك  فمن  قبل،  من  به 

قاسم عن منهج أيب عيل يف ذلك، يقول الدكتور 

محمد قاسم:” وكان قد رأى ترَك إبدال األلف من 

باملتَّسع، واستدلَّ عىل  ليس  عر  الشِّ التنوين يف 

إِىل  احتاج  ملَّا  ثمَّ  له،  سيبويه  حكاية  بعدم  ذلك 

ترك هذا الرضب من اإلبدال يف توجيه بيٍت َعرََض 

فقد  سيبويه  يحكها  مل  وإِن  لغٌة  وهذه  قال:  له 

أبو الحسن وغريُه، ووجهها من القياس ما  حكاها 

أعلمتك.

فأغىض عن عدم حكاية سيبويه لها، واعتدَّ بحكاية 

بها  االستعانة  إِىل  املقاُم  لاَمَّ اضطرَّه  الحسن  أيب 

يف تأييد ما ذهب إِليه”32.

ال  مبا  االعتقاد  عىل  العامل  تجرُب  قد  ورة  فالرضَّ

اعر عىل أن يرتكب  يعتقده من قبل، كام تجرُب الشَّ

رضورة أو يستعمل شاذَّااً ونادرااً أو يعاود أصالاً تركه 

العرب.

نتائج البحث

يف  العامل  آراء  تضادِّ  أسباب  يف  البحث  خلص 

املسألة الواحدة إِىل النتائج اآلتية:

قد يقع أيُّ عامل أو باحث يف فخِّ تضادِّ اآلراء فريُد 

عنه رأيان أو أكرث متناقضة يف ذات املسألة حتى 

سبيل  عىل  فقيل  الصفة،  بهذه  بعضهم  اشتهر 

املثال: مذاهُب فالن كثرية. إِشارة إىِل تنوع تضادِّ 

وتناقض اآلراء الصادرة عنه.

أسباب  إِىل  اآلراء  تضاد  يف  الظاهرة  هذه  تعود 

خارجيَّة وأسباب ذاتية تعود للعامل نفسه.

إيجابية،  الظاهرة  هذه  أنَّ  الباحثني  بعض  يرى 

التنوع  من  نوعااً  وتعطيها  اللغة،  علوم  ترثي  فهي 

فقد  العامل،  أفق  سعة  يف  تزيد  واالختالف 

دون  الظاهرة  هذه  قبول  لكنَّ  كذلك،  األمر  يكون 

ألقوال  الصحيحة  والنسبة  للتحقيق  إخضاعها 

إِىل  العامل نفِسه، كام ييْسُء  إىِل  العلامء ييْسء 

من نُقل عنه. 

كتاب يف علوم  أيِّ  ااً عدم نرش  الرضوري جدَّ من 

التَّحقيق  للجنة من شيوخ  إاِلَّ بعد إخضاعه  اللغة 

وجنايات  للنَّص  إساءة  من  فيه  ما  عىل  لوقوف 

عىل اللغة.
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الً-   التَّوقيعاُت لُغًة و اصطالحاً أوَّ

التَّوقيعاُت لغًة: التَّوقيعاُت من الوقعِ، وهّو وقْعُة 

ء، يقاُل: سمعُت وقَع املطِر، وهو  ْ ِب باليشَّ الرضَّ

ُة رضِبِه األرَض إذا وبََل، وكلُّ رضِب يابٍس فهو  شدَّ

وقٌْع نحَو وقعِ الحوافِر عىل األرِض. 

حاُب  والسَّ الجبِل،  من  املرتفُع  املكاُن  والوْقُع: 

الطُّخاُف، وهو املطِمُع أْن ميِطَر. 

أيَّاُم  العرِب  ووقائُع  الحرِب،  صدمُة  والوقعُة: 

حروبها.   

والنَّازلُة  القيامِة،  أسامِء  من  اسٌم  الواقعُة:  و 

هِر.    ديدُة من شدائِد الدَّ الشَّ

ظهر  يف  سحٌج  اللسان:  يف  جاء  كام  والتَّوقيُع 

ابَِّة من الرُّكوِب،  ابَِّة، وقيَل: يف أَطراِف ِعظاِم الدَّ الدَّ

من  هو  أَبيَض،  ونَبََت  عُر،  الشَّ عنُه  انحصَّ  ا  ورمبَّ

بَُر،  بُر، وقيَل: هو إِذا كاَن بِه الدَّ ذلك، والتَّوقيع: الدَّ

وأَنشَد ابن األَعرايبِّ للحكم بن عبدٍل األَسدي:

ِمْثُل الحامِر املَوقَّعِ الظَّهِر ال               

يُحِسُن َمْشَياً إِالَّ إِذا ُضـــــــِربَا   

والتَّوقيُع : أثُر الرَّحِل عىل ظهِر البعريِ؛ يقال: بعرٌي 

موقٌَّع.                              

ُدُه  يحدِّ يِف  السَّ عىل  يقِل  الصَّ إقباُل   : والتَّوقيُع 

ا ُوقَِّع بحجٍر.                                                  مبيقعِتِه، ورمبَّ

التَّوقيعاُت اصطالحاً: 

الفراِغ  بعَد  فيِه  إلحاُق يْشٍء  الكتاِب:  التَّوقيُع يف 

لطاِن ونحِوِه من والِة األمِر، كام  لَِمْن رُِفَع إليِه كالسُّ

لطاِن أو إىل الوايل شكاةاً فكتَب  إذا رفْعَت إىل السُّ

تحَت الكتاِب أو عىل ظهرِِه: يُنظَُر يف أمِر هذا أو 

ُه أو نحَو ذلَك، فهذا توقيٌع.  يستوىف لهذا حقَّ

قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

ملخَّص البحث
األصيل  األديب  الفنٍّ  ذلك  إِىل  النظر  وتوجيه  التوقيعات،  فن  الضوء عىل  تسليط  إِىل  البحث  يهدف 

الذي تجاهلته أغلب الدراسات، وغفلت عنه األبحاث، ومل يحظ بالدرس والبحث عىل الرغم مامَّ فيه 

من األساليب البالغيَّة من معاٍن وبياٍن وبديعٍ، لذلك اجتهدت يف البحث للتعريف بهذا الفن العتيق 

وأشكاله وما يحتويه من أنواع البالغة التي تسحر األلباب، وترتك املتلقي رصيع جاملها.  

التَّوقيعات ن�ساأُتها واأ�سكالها وبالغُتها

د. تاج الدين املناين

التَّوقيعات نشأتُها وأشكالها وبالغتُها
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وقال األزهريُّ :” َوقَاَل ابُن اأْلَنْبَاِري: توقيُع الكاتِب 

تضاعيِف  بنَي  يُْجِمَل  أْن  املكتوِب  الكتاِب  يف 

وهو  الُفضوَل،  ويحذَف  الحاجِة،  مقاِصَد  سطورِِه 

البعريِ، فكأنَّ املوقَِّع  بَِر ظهَر  الدَّ توقيعِ  مأخوٌذ من 

يف الكتاِب يؤثُِّر يف األمِر الَّذي كُِتَب الكتاُب فيِه 

ما يؤكُِّدُه ويوِجبُُه “. 

ااً  َي التَوقيُع توقيعااً ألنَُّه تأثرٌي يف الكتاِب حسَّ وُسمِّ

أو يف األمِر معنىاً أو من الوقوِع ألنَُّه سبٌب لوقوِع 

يف  املكتوِب  لذلَك  إيقاٌع  ألنَُّه  أو  املذكوِر،  األمِر 

ومامَّ سبَق  إيقاِعِه.  كذا مبعنى  فتوقيُع  الكتاِب،  

نلمُح أنَّ هذِه املعاين جميِعها فيها معنى التَّأثريِ.

ثانياً-  أصل التَّوقيعاِت ونشأتُها

عهد  إىل  العرِب  عند  التوقيعاِت  نشأُة  تعوُد   

بناءاً  وذلَك   ، يِق  دَّ الصَّ بكٍر  أيب  الرَّاشديِّ  الخليفِة 

عىل ما وصلنا من توقيعاتِِه ،فقد وقََّع إىل خالٍد 

بِن الوليِد : “ أدُن من املوِت توهْب لَك الحياُة “. 

وقد تكوُن وِجَدْت عنَد العرِب قبَل ذلَك ، و لكنَّ 

ضياَع الوثائِق و قلَِّة التَّدويِن يف العرِص الجاهيلِّ 

حاال دون وصولها إلينا ، ألنَّ التَّوقيعاِت فنٌّ كتايبٌّ 

يتأثَُّر بهذِه العوامِل.                                                                              

لسببنِي:                                                                   العرِص  هذا  يف  الفنُّ  هذا  نشأ  وقد 

الحاجِة  و   ، اإلسالميَِّة  ولِة  الدَّ رقعِة  اتساُع   : األوَُّل 

ملخاطبِة الخليفِة و استشارتِِه و معرفِة رأِيِه مبا يُرْفَُع 

إليِه يف الُكتِب .                                                                              

من  والواردة  ادرة  الصَّ الرَّسائِل  كرثُة   : والثَّاين 

و  والحروِب  الفتوحاِت  بسبب  وإِليها  واوين  الدَّ

ازدياد حاجات الرَّعيَِّة وكرثِة مشكالتهم ،إْذ كان من 

عِب الرَّدُّ عىل كلِّ رسالٍة مبثلِها، فلذلَك أنشأ  الصَّ

واويَن.  العرُب الدَّ

قبَل وجوِدِه  العرِب  الفنُّ عنَد غري  وقد وِجَد هذا 

عند العرِب ، وهذا ما دعا البعَض إىل االعتقاِد أنَّ 

العرَب أخذوا هذا الفنَّ عن غريهم، وما يبطُل هذا 

االعتقاَد أشياُء منها: أَنَّ العرَب مل يستخدموا هذا 

الفنَّ قبَل اإلسالِم، فلو أنَّهم تأثَّروا باألمِم املجاورِة 

من  أبكَر  التَّأثُُّر  هذا  يكوَن  أْن  الطَّبيعيِّ  من  لكاَن 

العرِص الَّذي ظهَر فيِه عنَد العرِب .                   

الَّتي  الجديدِة  اإلسالميَِّة  ولِة  الدَّ هيكليَُّة  وكذلَك 

واويِن لتسيريِ أموِر  أحوجْت الخليفَة إىل إنشاِء الدَّ

الوالياِت وحلِّ مشكالِت الرَّعيَِّة .                                                  

للتَّوقيعاِت،  البالغيَُّة  الخصائُص  أيضااً  ومنها 

اإليجاز، وهي من  و  البالغِة  غايةاً يف  فقد جاءْت 

خصائِص لغتهم وبساتنِي فطرتهم .                                                

العرصيِن  يف  ازدهارِِه  غايَة  الفنُّ  هذا  بلَغ  وقد 

ذلَك،  بعَد  جذوتُُه  وخبْت   ، العبَّايسِّ و  األمويِّ 

الحارِض، فمن هذِه  الوقت  آثارُُه يف  بقيْت  ولكْن 

اآلثاِر أنَّ مرؤوسااً كتَب إىل رئيِسِه كتابااً يقوُل فيِه:” 

معي”،  يعمالِن  اثناِن  رجالِن  إيلَّ  تبعَث  أْن  أرجو 

لقد  بقولِِه:”  الكتاِب  ذلَك  عىل  الرَّئيُس  فوقََّع 

اهتزَّْت عظاُم سيبويِه يف قربِه”. 

ومنها أيضااً ما يكتبُُه الرُّؤساُء عىل الكتِب املرفوعِة 

إليهم من توجيهاٍت وآراء.

ثالثاً-   أشكال التَّوقيعات                                                                                

عديدةاً،  أشكاالاً  العرِب  عنَد  التَّوقيعاُت  اتَّخذت 

كُل دوَن  وذلَك تبعااً للفائدِة الَّتي يؤديها هذا الشَّ

اآلخر، فقد يكوُن التَّوقيُع بآيٍة مؤدِّيٍة الغرَض املراَد 

كام يف توقيعِ هارون الرَّشيِد إىل عيلِّ بن عيىس 

ا  العمريك: ﴿بُْعداً بقتِل  إليِه  كتَب  وقد  ماهان  بِن 

لِلَْقْوِم الظَّالِِمنَي﴾.

تُؤدِّي  عر  الشِّ من  أبياتااً  أو  بيتااً  التَّوقيُع  يكوُن  وقد 

غرض موقِّعها كام يف توقيعِ عبد امللِك بِن مرواَن 
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يف كتاب ابِن األشعِث:                                                         

فام باُل من أسعى ألجربَ عظَمُه          

      حفاظاً و ينوي من سفاهتِه كرسي؟.

احِب  وقد يكوُن حكمةاً أو مثالاً كام يف توقيعِ الصَّ

بِن عبَّاد: “العصا ملن عىص”.  

اآليات  من  الغرَض  يؤدَّي  ما  املوقُِّع  يجِد  ملْ  وإْن 

أو األبيات أو األمثال نسَج عبارةاً من قدرتِِه العقليَِّة 

بِن  معاويَة  توقيعِ  يف  كام  الفطريَِّة  ببالغتِه  وزيَّنها 

أيب سفياَن : “ نحن الزَّمان، من رفعناُه ارتفع ومن 

وضعناه اتَّضع”.

يوقِّعوَن عىل  الَّذيَن  هم  والوالُة  الخلفاُء  كان  وقد 

أخرى  أحيانااً  يكلِّفون  وكانوا  إليهم،  الواردِة  الكتِب 

من يتوىلَّ ذلَك كالوزراِء وغريِهم. 

قوٍم  من  كتاٌب  خالٍد  بِن  يحيى  إىل  رُِفَع  فقد 

شيخ  أيب  بَن  أنَس  فأمَر  أرزاقهم،  يف  يستزيدونَُه 

ِتهم، فوقََّع بنَي يديِه: “قليٌل دائٌم  بالتَّوقيعِ يف قصَّ

خرٌي من كثريٍ منقطعٍ”. فأعجَب بِه يحيى، فقال:” 

قد فاحت منَك رائحُة الوزارِة”. 

أَكْتَُب  رَسوٌر  اسمها  جاريٌة  برمك  بِن  لخالِد  وكاَن 

بنَي  توقُِّع  وكانْت  علاماً،  وأحسُنهم  بقلٍم  النَّاِس 

يديِه، فتخرُج التَّوقيعاُت إىل الكتَّاِب.

رابعاً-   بالغة التَّوقيعات:       

الشأِن  بذوي  ااً  خاصَّ فّنااً  التَّوقيعاُت  كانِت  لاَمَّ 

من  قليٍل  غري  قدٍر  عىل  جنانُها  حوْت  لطان  والسُّ

قطوِف البالغِة من بياٍن و معاٍن وبديعٍ، فقد راعى 

ومل  والَّلفَظ،  املعنى  توقيعه  بالغة  يف  املوقَُّع 

ْح أحَدهام عىل حساِب اآلخِر، إْذ من املعيِب  يرجِّ

أْن يخرَج كتاٌب من ديواِن الخليفِة أو الوايل قارَص 

املعنى ركيَك املبنى، فكاَن لذلَك اختياُر الكاتِب 

هذا  يناُل  فال  الوايل،  أو  الخليفِة  أولويَّاِت  من 

الكاتب  صفات  فيه  اجتمعت  من  إالَّ  املنصَب 

البليغ. 

فقد قال جعفُر بُن يحيى لُِكتَّابِه :”إِن استطْعتُم أْن 

يكوَن كالُمكم مثَل التَّوقيعِ فافعلوا”. 

معنىاً  فقال:  ور؟  الرسُّ ما  لُه:  فقيَل  عاملٌ  وُسِئَل   

صحَّ بالقياِس ولفٌظ َوَضَح بعَد التباس. 

وُر؟ فقاَل: ِطرٌف رسيٌع و قرٌن  وقيَل لشجاٍع: ما الرسُّ

رصيٌع. 

وُر؟ فقاَل: إكراُم ودوٍد و إرغاُم  وقيَل لِملٍك: ما الرسُّ

حسوٍد. 

تُناجيِه  صديٌق  فقاَل:  وُر؟  الرسُّ ما  لعاقٍل:  وقيَل 

وعدوٌّ تُداجيِه. 

وُر؟ فقاَل: مجلٌس يقلُّ َهَذرُه  : ما الرسُّ وقيَل لُِمَغنٍّ

وعوٌد ينِطُق َوتَرُه. 

خالصٌة  عبادٌة  فقاَل:  وُر؟  الرسُّ ما  لناسٍك:  وقيَل 

ياِء و رىض النَّفِس بالقضاِء.  من الرِّ

وُر؟ فقاَل: توقيٌع نافٌذ.  و قيَل لوزيٍر: ما الرسُّ

انحرَص  إْذ   - مكانتِه  و  الفنِّ  هذا  يَِّة  ألهمِّ ونظرااً 

بِه  خاصٌّ  قلٌم  لُه  ُجِعَل  قْد   - لطانيَِّة  السُّ بالكتِب 

لُه  ، وكان  يايسِّ الرِّ التَّوقيعاِت أو القلَم  َي قلَم  ُسمِّ

التَّوقيعاُت  بِه  ، فغدْت  و رسٌم خاصٌّ فنِّيٌَّة  قواعُد 

 . لوحةاً فنِّيِّةاً مزخرفةاً بديعةاً

ال  بالغيَّةاً  فنونااً  طيَّاتِِه  يف  يجُد  الفنِّ  هذا  وُمتتبُِّع 

معاٍن  و  بازٍغ  بديعٍ  إىل  بارٍع  بياٍن  فمن  لها،  حرص 

فاملوقُِّع  اآلصاِل،  إىل  املسافَر  تَِظلُّ  ِظالٌل  كأنَّها 

الَّلفِظ، بل أسبَغ عليها من  مل يُعَن باملعنى دوَن 

َل املبنى وملْ يُخلَّ باملعنى. فطرتِِه ما جمَّ

اإليجاِز  يف  غايةاً  التَّوقيعاِت  معاين  جاءْت  فقد   

العرِب،  الرباعِة عنَد  و  البالغِة  كان مقياَس  الَّذي 

التَّوقيعات نشأتُها وأشكالها وبالغتُها
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أبلُغ  َمْن  العاص:  بَن  عمَرو  معاويُة  سأَل  فقد 

وترَك  اإليجاِز،  عىل  اقترَص  من  قاَل:  النَّاِس؟ 

الفضوَل.

هاروُن  وقََّعُه  ما  املوجزِة  التَّوقيعاِت  تلَك  فمن   

ُدُه :”الجواُب ما  الرَّشيُد إىل نقفوَر ملِك الرُّوِم يتهدَّ

تراُه ال ما تقراُه “.

املقرْوَءِة  الكلامِت  هذه  من  بكثريٍ  أكرُب  فالجواُب 

كثريٍة  معاٍن  عن   َ عربَّ فقد  الخليفة،  بها  ع  وَّ التي 

يكمن  وهنا  باملعنى،  إخالٍل  دوَن  قليلٍة  بألفاٍظ 

جامل اإليجاز وسحره.

ومنُه توقيُع الخليفة الراشد عيلٍّ بِن أيب طالٍب - 

ريض اللُه عنُه - يف كتاِب سلامَن الفاريسِّ وكان 

قد سألَُه: كيَف يُحاَسُب النَّاُس يوَم القياَمِة؟ فوقََّع 

:”يُحاَسبوَن كام يُْرزَقوَن”.

ناِت املعنويَّة  ومل تْخُل هذه التَّوقيعاِت من املحسِّ

نوٍع  من  أكرث  تجمع  كانت  ما  وكثريااً  والَّلفظيَِّة، 

، فقد كانْت ميدانااً للطِّباق وجنانااً للجناِس  بالغيٍّ

ويظهُر  البالغة،  أنواع  وغريهام  ْجعِ  للسَّ ومرمحااً 

ذلك جليَّااً يف توقيعِ محمد بِن عبد اللِه بِن طاهٍر 

:”دققوا األقالم، وأوجزوا الكالم، فإنَّ القراطيَس ال 

الم”. ترام، و السَّ

 ويف توقيعِ عبِد اللِه بِن محمٍد بِن يزداد إىل عامٍل 

وأوجْفَت  أنصْفَت،  وما  أرسفَت   ! هذا  يا   ”: له 

حتَّى أعجْفَت، وأذللَْت حتَّى أمللَْت، فاستصغر 

ما فعلَْت تبلْغ ما أملَْت”. 

التَّوقيعات  يف  الجناس  من  جاء  ما  أجمل  ومن 

:”دارُنا خان  بِن عبَّاٍد  احِب  الصَّ توقيعِ  ما جاء يف 

ويدخلُها من وىف و من خان”.

يضعان  املعنيني  واختالف  اللفظني  فاتفاق 

لهذ  لاَِم  بالنشوة  أشبه  ذهنيَّة  حالة  يف  القارئ 

نات اللفظية من وقع يف القلب  النوع من املحسِّ

وأثر يف الذهن. 

خالل  من  نات  املحسِّ هذه  ورونُق  جامُل  ويبدو 

وهو  إليها،  الوصول  وسهولة  إليها،  اق  السِّ حاجة 

أرسار  يف  الجرجاين  القاهر  عبد  عليه  نصَّ  ما 

البالغة إْذ قاَل :”فإنََّك ال تجُد تجنيسااً مقبوالاً وال 

طلبَُه  الَّذي  هو  املعنى  يكوَن  حتَّى  سجعااً حسنااً 

واستدعاُه، وساَق نحَوُه، وحتَّى تجَدُه ال تبتغي بِه 

بدالاً وال تجُد عنُه حوالاً، ومن هنا كاَن أحىل تجنيٍس 

ما وقَع من  وأوالُه  بالحْسِن  ُه  وأحقَّ تسمُعُه وأعالُه، 

ٍب لطلِبِه،  غري قصٍد من املتكلِِّم إىل اجتالِبِه وتأهُّ

أو ما هَو لحْسِن مالمئِتِه - وإْن كاَن مطلوبااً - بهذه 

ورِة “. املنزلِة ويف هذه الصُّ

وشواهد  براعِة  مواضع  من  فيٍض  من  غيٌض  هذا 

بالغة التَوقيعات، ذلك الفن الذي يحفل ببساتني 

ذلك  املجالس،  ومثار  األدباء،  وفاكهة  اإلبداع، 

الفنُّ الرَّفيع الذي مل ينْل حظَّه من البحث والدرِس 

والتَّمحيص.

نتائج البحث:

خلص البحث إىل النتائج التَّالية:

واضحة  غري  التَّوقيعات  فن  نشوء  بداية  الزالت 

املعامل، إِذ أَنَّ أوَّل ما وصلنا منها يعود إِىل عهد 

يف  تكون  قد  ولكنَّها  يق،  دِّ الصِّ بكر  أيب  الخليفة 

نشوئها أسبق من ذلك.

فقد  العرب،  عىل  حكرااً  التَّوقيعات  فنُّ  يكن  مل 

ة لاِم ذهب إليه  وجد عند األمم األخرى، وال صحَّ

من  الفنَّ  هذا  أخذوا  العرب  بأَن  الباحثني  بعُض 

األمم األخرى، ألنَّ الرواية هي الوسيلة التي كانت 

وعندما  لكتابة،  انتشار  قبل  العرب  عند  سائدةاً 

احتاجوا هذا الفنَّ استعملُوه يف مراسالتهم.
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القرآن  من  آيات  بني  التَّوقيعات  أشكال  دت  تعدَّ

الكريم أو أبياٍت من الشعر، أو عبارات مبتدعة من 

بات أفكار املوقِّع، وكل هذه األشكال هدفها تأدية 

املعنى املراد بإيجاز.

تعدُّ التَّوقيعات ميدانااً ثريَّااً بأنواع البالغة العربيَّة، 

الكتب 	  دار  الجرجاينِّ،  القاهر  عبد  البالغة،  ارسار 

العلميَّة، بريوت،ط1، 1988.

العلمية، 	  الكتب  دار  اإليضاح،  القزويني،  الخطيب 

بريوت.

الكويت، 	  حكومة  مطبعة  الزبيدي،  العروس،  تاج 

.1985

اإلسالم، 	  صدر  يف  العرَب  عنَد  النرثيِّ  ل  سُّ الرتَّ تاريخ 

محمود مقداد، دار الفكر، دمشق،ط1993/1.

ت:حفني 	   ، املرصيُّ اإلصبع  أبو  التَّحبري،  تحرير 

العربيَّة  الجمهوريَّة  اث،  الرتُّ إحياء  محمد رشف، لجنة 

املتَّحدة.

مرعب، 	  محمد عوض  األزهري،  ت:  اللغة،  تهذيب 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، 2001.

خاص الخاص، الثَعالبي، دار الكتب العلمية، بريوت، 	 

ط1، 1994.

وال غنىاً للباحث البالغيِّ عنها.

والعناية  والدرس  بالبحث  التَّوقيعات  تحَض  مل 

األدبيَّة األخرى كالخطابة  الفنون  بها  التي حظيت 

والرسائل والوصايا وغريها.

قامئة املصادر واملراجع

الكتب 	  دار  العسكري،  هالل  أبو  املعاين،  ديوان 

العلميَّة، بريوت، ط1، 1994.

سة 	  ، ت:عبد األمري مهنَّا، مؤسَّ ربيع األبرار، الزَّمخرشيِّ

األعلمي، بريوت، ط1، 1992.

زهر األَكم يف األَمثال والِحكم، الحسن اليويس، ت: 	 

الدار  الثقافة،  دار  األَخرض،  د  ومحمَّ الحجِّي  د  محمَّ

البيضاء، املغرب، ط1، 1981.

املرصيَّة، 	  الكتب  دار   ، القلقشنديُّ األعىش،  صبح 

القاهرة، 1922.

املجيد 	  عبد  ت:  ربَّه،  عبد  ابن  الفريد،  العقد 

حيني، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1،  1983. الرتَّ

مهدي 	  ت:  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  العني، 

امرَّايئ. املخزومي وإبراهيم السَّ

لسان العرب، ابن منظور، دار املعارف، القاهرة.	 

التَّوقيعات نشأتُها وأشكالها وبالغتُها
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َمة : املََقدَّ

الصويف  الفكر  الفقر يف  تتشكل قضية            

بالنظر  ال  من سؤال،  أكرث  يطرح  إشكايل   1 كمقام 

إىل مقبوليته عند اإلنسان الصويف فحسب، وما 

واجتامعية،  ودينية  نفسية  أسئلة  من  هذا  يطرح 

يناله  ال  باعتباره مقاما من مقامات املقربني،  بل 

جهة   ومن  جهة  من  هذا  البرش،  من  الصفوة   إال 

ثانية يطرح هذا املقام إشكاال خاصا بجعله مقاما 

مستقال عن الورع والزهد، هذا األخري  الذي من 

أظهر رشوطه هو ترك الدنيا أو التقلل منها، أو قل 

مبعنى آخر طلب الفقر مع القدرة عىل الغنى.

 وقبل التطرق إىل حيثيات تبلور مفهوم الفقر يف 

منهجي  تدرُّج  من  البد  الصويف،  والعرفان  الفكر 

التي يعدُّ  يف طرح جملة من اإلشكاالت امللحة، 

اإلمساك مبفاصلهام خطوة مهمة يف سبيل رسم 

معامل صورة هذا املفهوم :

 لعل أول ما يطرح ما حقيقة مقام الفقر يف الفكر 

وفقدا  تركا  بوصفه  إليه  يُنظر  وهل  ؟  الصويف 

اختياريا لكل موجود؟ أم أنه أعمق من هذا خاصة 

الغني(   ( الحق  تربط  التي  العالقة  خالل  من 

الفقر  الفقراء(؟ كيف استقبل الصوفية  بالخلق ) 

املتنوعة؟  واعتباراته  دالالته  له  معقد  كمفهوم 

جتليات مقام الفقر يف الفكر ال�سويف

طارق زيناي

أستاذ محارض قسم )أ(، قسم اللغة العربية وآدابها، معهد اآلداب واللغات، 

وف ـ ميلة ـ ) الجزائر ( املركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصُّ

ُص : املُملَخَّ
يتجىل مقام الفقر يف العرفان الصويف كواحد من أهم املقامات التي يقطعها السالك يف طريقه إىل 

الحق تعاىل، وتربز أهميته يف أنه به يقطع العبد الصلة بشهوات الدنيا وزخرفها، ويعيش حياة خالية 

من الشواغل التي تحول دونه ودون تحقيق الغاية من الوجود، وهي عبادة الله عىل مراد الله، واملتأمل 

السلوكية  سياقاتها  يف  بالله  والغنى  الله  إىل  واالفتقار  الفقر  بقضية  اهتاممها  يرى  الصوفية  لكتب 

والعرفانية، والتي تجعل منها إطارا إشكاليا تتضح حقيقته يف الطرح الديني والصويف، من هذا املنطلق 

تسعى هذه الدراسة لرفع اللثام عن هذا املقام يف متفصالته املفهومية واالصطالحية، ومحل إعرابه 

من املقامات الصوفية األخرى.

الكلامت املفتاحية : التجيل؛ املقام؛ الفقر؛ الفكر؛ التصوف.
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وعىل أي أساس اختلفت وجهات نظر املحققني 

منهم فيام يخصُّ الغنى والفقر والشكر والصرب؟ 

الفكر  يف  الفقر  مقام  عن  الكالم  يحيلنا  منهجيا 

الصويف، إىل مفهوم الفقر يف اللغة واالصطالح 

الصويف، وما يتفرع عن ذلك من قضايا وإشكاالت 

تدور حول هذا املقام، وتجليات ذلك يف العرفان 

الصويف، ومدارات تلقي هذا الخطاب يف دوائر 

محققي الصوفية  : 

مفهوم الفقر : 

ملقام  وغريهم  الصوفية  تعريفات  تكاثرت  لقد   

يرى  القوم  ملؤلفات  املالحظ  إن  حتى  الفقر، 

استفاضة ذكر الفقر يف جملة املقامات الصوفية، 

بحيث ال يكاد يخلو كتاب من التطرق لكل ما يخصُّ 

الصعوبة  من  بها  اإلملام  يجعل  ما  املقام،  هذا 

يراد  ال  البحثية  الورقة  هذه  دامت  وما  مبكان، 

واألقوال،  الشواهد  ذكر  من  واإلكثار  التوسع  منه 

سنحاول اإلشارة فقط لبعض التعريفات الجامعة، 

إطارا  تكون  حتى  ذكرها،  من  الكتب  أكرثت  التي 

مرجعيا ملا مل نذكره :

الفقر : لغة

أَْصٌل  َوالرَّاُء  َوالَْقاُف  الَْفاُء   «  : فارس  ابن  قال 

أَْو  ُعْضٍو  ِمْن  ٍء،  يَشْ يِف  انِْفرَاٍج  َعىَل  يَُدلُّ  َصِحيٌح 

َغرْيِ َذلَِك. ِمْن َذلَِك: الَْفَقاُر لِلظَّْهِر، الَْواِحَدُة فََقارٌَّة، 

َوالَْفِقرُي:  بَيَْنَها.  الَِّتي  َوالُْفُصوُل  لِلُْحزُوِز  يَْت  ُسمِّ

الَْمْكُسوُر فََقاِر الظَّْهِر. َوقَاَل أَْهُل اللَُّغِة: ِمْنُه اْشتُقَّ 

ِذلَِّتِه  ِمْن  الظَّْهِر،  فََقاِر  َمْكُسوُر  وَكَأَنَُّه  الَْفِقريِ،  اْسُم 
َوَمْسَكَنِتِه « )2(

يسري،  يشء  له  من  الفقري  أنَّ  يرى  من  هناك 

بخالف املسكني الذي ال يشء عنده، ومنهم من 

الفقر  من  يفهم  حال  كل  وعىل  هذا،  عكس  يرى 

واالحتياج،  الفقد  عىل  يدالن  أنهام  املسكنة  أو 

احتياج مطلق وهو  احتياج العبد لربه يف كل شأنه، 

تقييد  واحتياج  وهدايته،  وحفظه  بإيجاده،  بدءا 

تعينه  وسائل  من  الفرد  يحتاجه  املتعلق مبا  وهو 

عىل جلب املصلحة ودرء املفسدة، وحفظ نوعه 

ونسله، فمتى فقد اإلنسان ما يحفظ به ما سبق، 

فهو فقري يف العرف اللغوي والرشعي، وهذا هو 

املراد من جلِّ تعريفات املعاجم العربية، يقول أبو 

حامد الغزايل : » اعلم أن الفقر عبارة عن فقد ما 

هو محتاج إليه أما فقد ما ال حاجة إليه فال يسمى 
فقرااً « )3(

الفقر : اصطالحا

 يرى الهجويري أن للفقر  حقيقة ورسم، فـ » رسمه 

اإلفالس االضطراري، وحقيقته اإلقبال االختياري، 

الفقر  )4( فرسم  الرسم ركن إىل االسم «  فمن رأى 

فهو  ل،  يُحصَّ أن  ميكن  يشء  كل  من  العدم  هو 

، أما حقيقته فهو االفتقار  بهذا املعنى فقر ماديٌّ

اضطراريا  األول  كان  ولهذا  الله،  إىل  املعنوي 

والثاين اختياريا. 

 و فيه قال أيضا أبو محمد الجريري : » الفقر أن ال 
تطلب املعدوم حتى تفقد املوجود « )5(

وهناك حدٌّ عرفاين آخر للفقر وهو قول أيب عبد 

الله بن خفيف : » الفقر عدم األمالك، والخروج 

عن أحكام 

الفقر،  حدُّ  األول  الشطر  ففي   ،)6(  » الصفات 

الفقري  يف  تكون  أن  يجب  التي  حقيقته،  والثاين 

حاله  هذا  كان  ومن  دعواه،  يف  مدَّع  يكون  وإال 

فهو أقرب للمرائية من الفقراء، الذين » يرتسمون 

لكن  حقيقته،  ويطلبون  الفقراء  برسم  الظاهر  يف 
نفوسهم راغبة إىل الدنيا « )7(

ويِفِّ تََجلِّيَّاُت َمَقاِم الَفْقِر يِف الِفْكِر الصُّ
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الكالم  يستدعي  فإنه  الفقر،  عن  تكلمنا  وإذا   

النعوت  فيه  كرثت  بدوره  هو  الذي  الفقري،  عن 

واألوصاف، من ذلك قول » بعضهم: حقيقة الفقري 

ا أن يسلب الفقر كام  أن يكون مغبتطااً بفقره خائفاً
يكون الغني مغتبطاًا بغناه يخاف الفقر « )8(

 و ما جاء  أيضا عن شمس الدين الرازي قوله : » 

ال  الذي  هو   : الحقيقة  أهل  اصطالح  يف  الفقري 

يجد شيئا غري الله، وال يستغني إالَّ به، وال يسرتيح 
إال بالحضور معه  « )9(

 « بالفقد  مرتبطا  ا  البرصي حدًّ الحسن  ه  وقد حدَّ

الُْفَقرَاَء  َوذَكََر  الَْحَسِن  َسِمْعُت  قَاَل:  ِهَشاٍم  فَعْن 

لَُه  ِمْنُهْم , فََقاَل  أَكُوَن  أَْن  أَلَرُْجو  إِينِّ  , فََقاَل رَُجٌل: 

نََعْم.  قَاَل:  َوَعَشاٍء؟«  َغَداٍء  إِىَل  تَرِْجُع   « الَْحَسُن: 
قَاَل: لَْسَت ِمْنُهْم « )10(

عند  مرتبط  الفقر  إنَّ  القول  ميكن  سبق  مام   

السالك باالمتالك والحاجة ملا ميتلكه، فإذا كان 

السالك ال ميلك املوجود أو ميلكه ولكنه ال يحتاج 

إليه ال يعدُّ عند الصوفية فقريا، يقول رفيق العجم 

: »  الفقد عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه، أما 

كان  وإن  فقرا،  يسمى  فال  إليه  حاجة  ال  ما  فقد 

املحتاج إليه موجودا مقدورا عليه مل يكن املحتاج 
فقريا « )11(

الصوفية نصوص كثرية   وقد جاء يف فضله عند 

إبراهيم  الطويس عن  أبو نرص رساج  نقله  ما  منها 

الرشف،  رداء  الفقر    «  : قوله  الخوَّاص  أحمد  بن 

وتاج  الصالحني،  وجلباب  املرسلني،  ولباس 

املتقني، وزين املؤمنني، وغنيمة العارفني، ومنبه 

املذنبني،  وسجن  املطيعني،  وحصن  املريدين، 

ورافع  للحسنات،  ومعظم  للسيئات،  مكفر  

الجبار،  ورضا  الغايات،  إىل  ومبلغ  للدرجات، 
وكرامة ألهل واليته من األبرار ... « )12(

وقول عبد الكريم القشريي : » الفقر شعار األولياء، 

الحق سبحانه، لخواصه  وحلية األصفياء، واختيار 
من األتقياء واألنبياء « )13(

 ومام يروى يف هذا الصدد عن أيب يزيد البسطامي 

مقامات  بني  انتقاله  فيه  يذكر  له  طويل  خرب  يف 

العابدين يف الحرضات اإللهية املختلفة، قال يف 

نهايته عىل لسان الحق تعاىل : » فقال : يا أبا يزيد 

ليس يل فاقة وال فقر، فمن ابتغى لدي الوسيلة 

بْتُُه من بساطي، قلت : اللهم أرشف يب عىل  بها قرَّ

ذوي الفقر والفاقة، فأرشف يب، فإذا هم رشذمة 

وال  تنافسا،  وال  ازدحاما  هناك  أرى  ال  قليلون، 

فعاهدته  صياحا،  وال  جلبة  الباب  عىل  لهم  أرى 

ال أؤثر عىل الفقر والفاقة شيئا، فها أنا معه عىل 

هذا العهد، فليس من ساعة إال وتأتيني منه كرامة 

به  إلهي هذا يشء خصصتني   : فقلت  جديدة، 

من بني خلقك، قال : هذه الكرامة ال ينالها إال من 
آثر الفقر والفاقة، وصرب عليهام وأنس بهام « )14(

الرشعية  النصوص  يف  الفقر   لحال  املتتبع  إنَّ   

واالستدالل  واملنطق  النظر  ويف  بل  املختلفة، 

يدرك أنه هو مام ال يرتضيه أحٌد ملا فيه من الذلة 

والخصاصة والهم والنكد، يكفي أن الرسول صىل 

الله عليه وسلم قد تعوذ منه جنبا إىل جنب مع 

القلة والذلة، وذلك يف قوله :  » اللَُّهمَّ إِينِّ أَُعوُذ 

لَِّة ... « )15(ومع عذاب  ِبَك ِمَن الَْفْقِر، َوالِْقلَِّة َوالذِّ

اللُهمَّ   «  : قوله  املحيا واملامت، يف  وفتنة  القرب 

َوِفتَْنِة  الَْقرْبِ،  َوَعَذاِب  الَْفْقِر،  ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  إِينِّ 
الَْمْحيَا َوِفتَْنِة الَْماَمِت « )16(

ويف هذا الصدد يقول عبد الله بن املقفع ذاكرا 

غري  ضيفا  منه  تجعل  التي  الكثرية؛  الفقر  مثالب 

مرغوب فيه ألحد » الفقر داعية إىل صاحبه مقت 

ومذهبة  واملروءة،  للعقل  مسلبة  وهو  الناس، 
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للباليا،  للتهمة، ومجمعة  واألدب، ومعدن  للعلم 

ترك  من  ا  بداً يجد  مل  والفاقة  الفقر  به  نزل  ومن 

ومن  رسوره،  ذهب  حياؤه  ذهب  ومن  الحياء، 

ذهب رسوره ُمِقَت، ومن مقت أوذي، ومن أوذي 

حزن، ومن حزن فقد ذهب عقله، واستنكر حفظه 

وفهمه، ومن أصيب يف عقله وفهمه وحفظه، كان 

أكرث قوله وعمله فيام يكون عليه ال له.  

للفقري  هي  إال  مدح  للغني  هي  خلة  من  وليس 

عيب، فإن كان شجاعاًا سمي أهوج، وإن كان جواداًا 

ا، وإن  ا، وإن كان حلياماً سمي ضعيفاً سمي مفسداً

ا، وإن كان لسناًا سمي مهذراًا،  كان وقوراًا سمي بليداً
وإن كان صموتاًا سمي عييًّا « )17(

     ولعلَّ اإلشكال الواقع هو كيفية الجمع والتوفيق 

الصوفية  نصوص  يف  كام   - الفقر  امتداح  بني 

الرشع  نصوص  يف  كام  ذمه  وبني   – السابقة 

وقانون العقل، اللذين يجعالن منه داءاً عضاال، بل 

وأقرب إىل الكفر، يقول ابن الجوزي : » واعلم أن 

الفقر مرض فمن ابتىل به وصرب أثيب َعىَل صربه 

ولهذا يدخل الفقراء الَْجنَّة قبل األغنياء بخمسامئة 

األمر  )18(،ويزيد   » البالء  َعىَل  صربهم  ملكان  عام 

من  ترفع  أخرى  رشعيا  نصوصا  هناك  أن  إعضاال 

قدر الفقر والفقراء، من ذلك قوله صىل الله عليه 

وسلم فيام يرويه عند َسْعٌد بُْن َمْسُعوٍد : » للَلَْفْقُر 

َخدِّ  يِف  الَْجيِِّد  الِْعَذاِر  ِمَن  الُْمْؤِمِن  لِلَْعبِْد  أَْزيَُن 
الَْفرَِس « )19(

وقوله أيضا صىلَّ الله عليه وسلم كام رواه ِعْمرَاَن 

الَْفِقرَي  يُِحبُّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللََّه  »إِنَّ   : ُحَصنْيٍ  بِْن 
َف أَبَا الِْعيَاِل« )20( الُْمتََعفِّ

عمق  لنا  يتبني  السابقني  الحديثني  خالل  من 

النصوص املختلفة،  الظاهري بني  التناقض  هذا 

إىل  يأخذنا  السابقة  لألدلة  الصحيح  النظر  ولكن 

الظاهر  االلتباس  ورفع  األدلة  بني  الجمع  إمكانية 

محققي  عند  السابقني  النصني  إن  حيث  فيها، 

علم الحديث ضعيفان ال يحتجُّ بهام، أما غريهام 

اللُه  كقوله َصىلَّ  الثابتة  الصحيحة  األحاديث  من 

َعلَيِْه َوَسلََّم فيام يرويه عنه ُجبَرْيٌ بِْن ُمطِْعٍم : » رُبَّ 

، ِذي ِطْمَريِْن اَل يُْؤبَُه  أَْشَعَث الرَّأِْس، أَْغرَبَ الَْقَدَمنْيِ

اللَِّه  َعىَل  يُْقِسُم  لَْو  َواللُّْقَمتَاِن،  اللُّْقَمُة  تَرُدُُّه  اَل  لَُه، 

أَلَبَرَُّه « )21(، فإنها ال تدلُّ بنفسها أن الفقر محبوب 

املرء،  يعيشه  واقعا  باعتباره  ميدح  وإمنا  لذاته، 

فحينذاك يصبح وصفا محمودا لصاحبه، إذا كان 

صابرا محتسبا، وكل األحاديث واآلثار عن الصحابة 

والتابعني والصوفية تدخل يف هذا الباب، ومنها 

قوله تعاىل :  ))  لِلُْفَقرَاء الَِّذيَن أُحرِصُواْ يِف َسِبيِل 

يَْحَسبُُهُم  األَرِْض  يِف  بااً  رَضْ يَْستَِطيُعوَن  الَ  اللِّه 

ِبِسياَمُهْم  تَْعرِفُُهم  ِف  التََّعفُّ ِمَن  أَْغِنيَاء  الَْجاِهُل 

فَِإنَّ  َخرْيٍ  ِمْن  تُنِفُقواْ  َوَما  إِلَْحافااً  النَّاَس  يَْسأَلُوَن  الَ 

اللَّه ِبِه َعلِيٌم (( ]البقرة : 273[، وقول أيب الدرداء 

َوالَْمرَُض  الَْفْقُر  َوأُِحبُُّهنَّ  النَّاُس  يَْكرَُهُهنَّ  ثلاََلٌث   «  :

موىس  أخبار  عن  يروى  ما  وأيضا   ،)22(  » َوالَْمْوُت 

ما  الفقري مبثل  تلق  إن مل   «  : قوله  السالم  عليه 

تحت  َعلَُّمتََك  علم  كل  فاجعل  الغني  به  تلقى 

الرتاب وإذا رأيت الفقر مقبالاً فقل: مرحباًا بشعار 

ذنب  فقل:  مقبالاً  الغنى  رأيت  وإذا  الصالحني 
لَْت عقوبته « )23( ُعجِّ

أما إذا كان الفقري غري ذلك من الصرب واالصطبار 

والتقوى، فمذموم باالتفاق، ومنه قوله صىل الله 

اَل  ثلاََلثٌَة   «  : هريرة  أبو  عنه  يرويه  فيام  وسلم  عليه 

أَبُو  قَاَل   - يَُزكِّيِهْم  َواَل  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  اللُه  يَُكلُِّمُهُم 

َشيٌْخ  أَلِيٌم:  َعَذاٌب  َولَُهْم   - إِلَيِْهْم  يَْنظُُر  َواَل  ُمَعاِويََة: 

فقد   )24(  » ُمْستَْكرِبٌ   َوَعائٌِل  اٌب،  كَذَّ َوَملٌِك  زَاٍن، 

بالشيخ  مستكربا  كان  إذا  العيال  أبا  الفقري   قرن 

ويِفِّ تََجلِّيَّاُت َمَقاِم الَفْقِر يِف الِفْكِر الصُّ
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اب الغاشِّ لرعيته.  الزاين وامللك الكذَّ

ويف هذا الصدد ميكن أن يستشكل حديث دخول 

الذي   - عام  بخمسة  األغنياء  قبل  الجنة  الفقراء 

سبق اإلشارة إليه عند ابن الجوزي - مع أنهام يف 

الفضل سواء األول بالصرب والثاين بالشكر، وميكن 

أن نرفع هذا اإلشكال إذا علمنا من هم الفقراء حقا 

الصادقني،  الفقراء  وصف  عليهم  يصدق  الذين 

الذين ذكرهم شمس الدين الرازي بقوله : »  اعلم 

شاكرا  الفقر،  عىل  صابرا  كان  متى  اإلنسان   أن 

لفقره،  كامتا  لدينه،  صائنا  له،  اختياره  عىل  لله 

مستغنيا بربه يف فقره، ال يغنيه يشء غريه، خائفا 

عىل زوال نعمة الفقر، كام يخاف الغني عىل زوال 

نعمة الغنى « )25(، ومن هذا التحديد يظهر لك أن 

األمر ليس بالبساطة التي يظنها البعض، فالفقري 

الفضل  يف  اتفاقهام  رغم  الغني  يتجاوز  الذي 

والقرب والتقى يرجع ملا سبق ذكره عنه. 

وِفيَِّة : َحِقيَقُة َمَقاِم الَفْقِر ِعْنَد الصُّ

تجاوزوا  قد  الصوفية  جلَّ  أن  إىل  التنبُّه  من  البد 

نظرة  الفقر  إىل  تنظر  التي  السابقة  الطروحات 

الدرهم  حول  عندهم  األمر  مدار  فليس  مادية، 

محي  يقول  والهدى،  العلم  هو  وإمنا  والدينار، 

وزكاة  العارف،  : » فاملعرفة مال  بن عريب  الدين 

هذا املال التعليم، وهي درجة إلهية، قال تعاىل : 

))َواتَُّقواْ اللَّه َويَُعلُِّمُكُم اللُّه (( ]البقرة : 282[ « )26(، 

فام دام املال يف تصور الصوفية هو معرفة العبد 

لربه ولنفسه ولحقائق الكون، فإن الجهل بكل هذا 

هو عني الفقر واإلمالق، وهذا الكالم يدفعنا إىل 

أن املرء ال يستقيم حاله - عند الصوفية - باألمور 

البيولوجية ) األكل والرشب والنوم واملنكح (وإمنا 

يستقيم بالله، يقول أبو يزيد البسطامي  : » يا غالم 
إن األجسام ال تقوم إال بالله « )27(

كالم  معهود  يف  الغنى  ضد  الفقر  كان  فإذا   

الناس، فإن ليس كذلك عند الصوفية، الختالف 

يستخدمان  ألنهام  عندهم؛  والغنى  الفقر  مفهوم 

استخداما رمزيا يستحيل الفقر غنى، والغنى فقرا، 

ولهذا عند املحققني منهم، ال اعتبار باملفاضلة 

األصح،  عىل  الصابر  والفقري  الشاكر  الغني  بني 

ملا  الجنيد  عن  ناقال  القشريي  الكريم  عبد  يقول 

أهو   : الله سبحانه وتعاىل  االفتقار إىل  سئل عن 

أتمُّ أم االستغناء بالله تعاىل، فقال  :  » إذا صحَّ 

االستغناء  صح  فقد  وجل،  عز  الله  إىل  االفتقار 

بالله تعاىل، وإذا صحًّ االستغناء بالله تعاىل كمل 

الغنى به، فال يقال : أيهام أتمُّ االفتقار أم الغنى !! 
ألنهام حالتان ال تتم إحداهام إال باألخرى « )28(

املقصود  اختياري؛ وهو  فقر   : نوعان  االفتقار  إن 

عند الصوفية، والذي فيه الفضيلة واالعتبار عند 

والروايات  النصوص  جاءت  وبه  الحقيقة،  أهل 

الله من كل  ا إىل  افتقار  ، وهو وإن كان  واألخبار 

يتم  به، فال  -  غنى  ما سواه،  فهو  - يف األصل 

؛ وهو  الذي ال  أحدهام إال باآلخر، وفقر اضطراريُّ

الله  إىل  مفتقر  أصله  يف  اإلنسان  ألن  فيه،  مزية 

مقهور به، ال ترصف له إال بإرادته ومشيئته، وهذا 

فام  تعاىل،  الله  عدا  يشء  كل  فيه  يدخل  النوع 

من  سواء  الوجوه،  من  بوجه  إليه  مفتقر  هو  عداه 

حيث ُعْدُم كل ما تقوم به مصالح صاحبه كله أو 

بعضه، أو امتالك ما تقوم مصالحه وزيادة، ولكنه 

يبقى مفتقرا إال الله لوقوع وصف العبودية عليه، 

فكل عبد لله ال قيام له بشأن من الشؤون إال بإذن 

ل ما شاء  الله ومراد الله، فهو يسمى فقريا ولو حصَّ

الله له من املال واملتاع، وهذا النوع هو املقصود 

من قوله تعاىل : ))يَا أَيَُّها النَّاُس أَنتُُم الُْفَقرَاء إِىَل 

 ،]15  : ]فاطر   )) الَْحِميُد  الَْغِنيُّ  ُهَو  َواللَُّه  اللَِّه 
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فاملؤمن والكافر سواء فيه.

يتشكل االفتقار عند الصوفية كحالة وعي وإدراك 

قبل أن يكون حالة سلوك، فالفقري إىل الله يجد 

التجرد من كل شاغل يحول  الرغبة يف  يف نفسه 

فهو يرتك  واآلخرة،  الدنيا  له يف  أنفع  ما هو  دون 

للمفقود،  نفسه  تتلهف  وال  يتطلع  وال  املوجود، 

ولهذا مناط األمر بالباطن، ألن الظاهر يف الغالب 

تارك  فرب  صاحبه،  عن  حقيقية  صورة  يعطي  ال 

وهو   الظاهر،  يف  وتصنعا  ورياء  حمية  للموجود 

حريص عليه يف الباطن أميا حرٍص، ولهذا يدندن 

تحقيق  معنى  كثريا عىل  الصوفية  من  املحققون 

 «  : الجوزية  قيم  ابن  يقول  وتصحيحه،  االفتقار 

الحقيقة فقر األرواح  الفقر فإنه يف  وكذلك مقام 

فقر  ال  فإنه  الفقر.  أنواع  أعىل  وهو  محبوبها.  إىل 

أتم من فقر القلب إىل من يحبه. ال سيام إذا وحَّده 

يف الحب، ومل يجد منه عوضا سواه، هذا حقيقة 
الفقر عند العارفني« )29(

إذن فمقام الفقر بحاجة دامئة للتمحيص وتجريد 

إليه وحده دون سواه،  القصد  لله، وتجديد  النية 

وترك كل ما يشغل عنه، والتقلُّل من كل ما البد 

منه، وهذا هو مدار  العالقة بني مقام الفقر ومقام 

» سجية  أنه  الزهد  تعريف  ولهذا جاء يف  الزهد، 

يف النفس تقتيض تحقري  الدنيا وحطامها تحقريا 

مينع من طلبها والرغبة فيها، وعىل هذا فقد يكون 

الغني ذو األموال الجزيلة زاهدا، والفقري الذي ال 

االفتقار  الزهد  )30(فمقتىض   » راغبا  شيئا  ميلك 

فقر  يصح  فال  به،  والرضا  ذلك  واختيار  الله،  إىل 

دون زهد، وال زهد دون فقر.

إىل  موجها  البسطامي  يزيد  أبو  يقول  هذا  ويف 

طريق الله الحق، مبا يفهم منه ترك الدنيا ) الزهد 

والتملك  التصنع  عن  قلبك  اقطع   «  :  ) والفقر 

والتزيني والتدبري، حتى ترى قلبك فوق اململكة، 
بني ضياء عرشه مستغنيا عن كل ما دونه « )31(

لورود  تتبعها  خالل  من  الحكيم  سعاد  تتساءل   

 «  : بقولها  ابن عريب  الفقر  عند  تيمة   / مصطلح 

هل يتناقض هذا املفكر العظيم، فريى من ناحية 

أن الفقر صفة ذاتية للممكن، ومن ناحية ثانية يؤكد 

له  ذايت  هو  ما  اإلنسان  ينال  ال  وطبعا  ينالها،  أنه 

إذن ؟« )32(، ثم هي ما تلبث أن تستدرك لتقول إن 

ابن عريب يرى الفقر من خالل اعتباره :

من  وغريه  اإلنسان  لحقيقة  الزما  وجوديا  أمرا   /1

الخلق ال انفكاك لهم عنه، وهم بهذا ال فضل لهم 

فيه الضطرارهم إليه.

اإلنسان  يطلبه  عرضيا،  خاصا  سلوكيا  وأمرا   /2

العارف كسبا، وإن كان يف حقيقة األمر هو تأكيد 

الفقري  يسري  يف خط  والعام، فكأن  األول  للفقر 

الفقر الذي كتب عليه فطرة وقهرا، ينتقل منه إليه، 

كل   «   : املعنى  هذا  مقررة  الحكيم  سعاد  تقول 

موجود متحقق بالفقر، ولكنه ال يشعر بذلك، فمن 

العارف  ولكن  اختاره،  أنه  إليه  يخيل  الفقر،  اختار 

فقره  ويعي  فقده  يشهد  أنه  مييز  أن  يستطيع 
األصيل « )33(

( عند  السلويك   ( االختياري  االفتقار  إن سلوك   

املقصودة  التوسعة  وجوه  من  وجه  هو  الصوفية 

االلتفات  عدم  إذ  الناس،  عىل  املقصودة  وغري 

يرخص  أن  والبعد عن طلبها من شأنه  الدنيا  إىل 

ويف  سلعته،  يبيع  ملن  الغني  يجد  فال  األسعار، 

هذا املعنى يقول عبد الكريم القشريي عن الفقراء 

: » ... بهم يصون الحُق الخلَق، وبربكاتهم يبسط 

عليهم الرزق « )34(  بل إن خواص الفقراء الذين هم 

الدنيا  عىل  للتكالب  برتكهم  الناس  عند  قدوات 

من شأنه أن يدفع الناس لتقليدهم واتباعهم يف 

ويِفِّ تََجلِّيَّاُت َمَقاِم الَفْقِر يِف الِفْكِر الصُّ
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ذلك.

إنَّه عىل قدر متام الفقر يكون كامل الغنى، ولهذا 

بحقيقة  قلبه  امتأل  من  املتصوفة  تاريخ  يف  نجد 

الفقر، فهو أشد غنى مبا أعطاه الله له ومنحه إياه، 

املقامات  نهاية  املتصوفة  من  كثري  جعله  ولهذا 

املوصلة إىل الله، بحيث جعلوه يف مرتبة الفناء، 

عدهام  الذي  العطار،  الدين  فريد  عند  جاء  كام 

يشكالن الوادي ) املقام ( السابع األخري يف الطريق 

يأيت  ذلك  وبعد    «   : قوله  وذلك يف  الله،  إىل 

وادي الفقر والفناء، ومتى جاز الكالم هنا ؟ فعني 

هذا الوادي هي النسيان والبكم  والصم وذهاب 

العقل والوجدان « )35( وهذا املقام أساسا متعلق 

بوصف شامل لكل املقامات الصوفية األخرى إن 

العارف   / املعرفة   (( وصف  وهو  التعبري،   صحَّ 

معرفة  ((، والتي يلحقها وصف آخر هو وصف الالَّ

ى مبقام التاليش، وهو املقصود بقول  أو ما يسمَّ

العطار السابق )) البكم والصم وذهاب العقل ((، 

املعرب عنه عند الصوفية كذلك بالحرية والخرس، 

ويف هذا يقول أبو يزيد البسطامي رابطا بني بداية 

فإن   «  : بالفقر  تكون  التي  ونهايتها،  املقامات 

عىل  فيثبت  يتوب  ثم  أّوال  الحق  يألف  السالك 

يعرب  هذا  وعىل  الجمعية،  له  تحصل  حتى  ذلك 

يتناقص  ثم  كالبدر،  كامال  يصري  حتى  املقامات 

نوره بحسب دنّوه من شمس شهود الحق إىل أن 

الذي  الحقيقي  الفقر  مقام  وهو  ويخفى  يتالىش 

افتخر به نبينا صىل الله عليه وسلم بقوله)) الفقر 
فخري(( « )36(

وخلقه،  الله  عىل  يطلق  الغنى  وصف  كان  إذا 

من  والكامل  اإلطالق  عىل  تدل  لله  إضافته  فإنه 

والنقص،  القصور  الوجوه، وللخلق تدل عىل  كل 

ألن الله غني عن عباده مغٍن بعضهم عن الحاجة 

إىل بعض، ألن »  املخلوق ال ميلك لنفسه نفعا 

، ولهذا   )37(  » وال رضا، فكيف ميلك ذلك لغريه 

فقط،  املجاز  وجه  عىل  يطلق  للبرش  فالغنى 

الحال  وأنه هو  البرش،  إال  به  يوصف  الفقر ال  فإن 

الطبيعي لهم قبل الغنى، وهذا املعنى هو املراد 

 )) الُْفَقرَاء  َوأَنتُُم  الَْغِنيُّ  ))َواللَُّه   : تعاىل  قوله  من 

]محمد : 38[

إنَّ االفتقار إىل الله هو قمة الغنى به، وهذا الكالم 

ميدك  بأوصافك  تحقق   (: قولهم  معنى  هو 

الحق  ميده  بذله  املتحقق  فالعبد   ، بأوصافه( 

واملتحقق  بقوته،  ميده  بضعفه  واملتحقق  بعزه، 

ميده  فيه  بالفناء  واملتحقق  بغناه،  ميده  بفقره 

العارف  يعطيه  ما  قدر  فعىل  املطلقة،  باملعية 

من نفسه يعطيه الحق من خزائنه، تقول آنا ماري 

إن   «  :  )Anna marie Schimmel( شيمل  

القلب الذي فني فناء مطلقا يف الفقر يعيش يف 

غنى الله األزيل، أو من األحسن أن نقول : إن الفقر 
املطلق غنى مطلق « )38(

غري  إىل  االفتقار  يجوز  ال  أنه  لنا  يتبني  هنا  ومن 

هو  أنَّه  املعلوم  من  إذ  ربوبيته  باعتبار  الله، 

الخالق واملالك واملدبر والنافع والضار واملحيي 

العبودية  للعبودية، ومن  واملميت هو املستحق 

االفتقار إىل املعبود، يقول ابن عريب :       

 إن الحقيقة تأىب أن يُْفتََقَر إىل غري الله، وقد أخرب  

الله أن الناس فقراء إىل الله عىل اإلطالق، والفقر 

حاصل منهم، فعلمنا أن الحقَّ قد ظهر  يف صورة 
كل ما يُْفتََقُر إليه فيه   )39(

الخلَّص  الصوفية  فلسفة  أنَّ  لنا  يتبني  سبق  مام 

االستغناء  أن  والغنى،  للفقر  رؤيتهم  يخصُّ  فيام 

بالله ال يدرك إال من خالل االفتقار إليه، وأن طلب 

الغنى دون االفتقار إىل الله هو عني الفقر، وإىل 
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هذا املعنى أشار إبراهيم بن أدهم بقوله : » طلبنا 

الغنى  الناس  وطلب  الغنى،  فاستقبلنا  الفقر، 
فاستقبلهم الفقر « )40(

الفقري يف لحظة فقره يعيش نوعا من األنس  إنَّ   

سواه،  ن  عمَّ به  مكتف  بربه  غني  ألنه  والطرب، 

نفسه  هو  الفقري،  العارف  من  اإلحساس  وهذا 

مع الجاهل الغني، فكالهام له عيد، األول بالفقر 

والثاين بالغنى، فكالهام يعيش عيدا يريد عودته 

عليه واستقبال العوائد فيه.

أخرى  مبقامات  مرتبط  الفقر  مقام  أن  الشك    

ظاهرة العالقة به كالزهد والتوكل والصرب  والرضا 

كتب  يف  تذكر   ال  ولهذا  وغريها،  والتواضع 

يف  طفيف  اختالف  مع  متوالية،  إال  التصوف 

الحق إىل  العبد وسلوكه  يتم تصوف  ترتيبها، فال 

ربه إال باستحضار هذه املقامات وتحصيلها عىل 

للمقامات  ويضاف  الكامل،  يف  مراتبها  حسب 

السابقة فضيلة اإليثار، إذ الفقر  وصف ثابت مع 

املوجود إذا اقرتن باإليثار.

فإذا كان مدار مقام الفقر يدور حول مقام التوكل، 

من  العطاء  موعود  أنه  الشك  بهام  املتصف  فإن 

الله، مكفيٌّ يف مصالحه منه، وحقيقة ذلك أن من 

حقق الفقر وصحح التوكل، فهو يف ذمة الله يكفيه 

الجيالين عمن  القادر  يقول عبد  لله،  تركه  ما  كل 

هذه حاله  » فلام سلب عنه مصالح نفسه، عطف 

يف  له  وشفقة  رحمة  وأوجد  عليه،  الخلق  قلوب 

القلوب حتى كلُّ واحد يرحمه ويتعطف عليه ويربه 

والتأييد،  والنرص  اإللهية  املعية  تربز  وهنا   ،)41(  »

واستخدام الخلق له دون طلب منه، وهو مصداق 

قوله تعاىل : ))إِنَّ َولِيِّـَي اللُّه الَِّذي نَزََّل الِْكتَاَب َوُهَو 

الِِحنَي (( ]األعراف : 196[، ولهذا ضد  يَتََوىلَّ الصَّ

عند  إنه  بل  الخلق،  من  الحاجة  سؤال  هو  الفقر 

املتحققني العارفني سؤالها حتى من الله تعاىل، 

ولهذا فهم من فهم من الصوفية حديث : )) ... لو 

أقسم عىل الله ألبره (( أنه ال يقسم بالله )  بدليل 

قوله » لو »  التي هي أداة امتناع (، وإن كان الله 

يعطيه إن هو أقسم به، فسؤال الحاجة من الخلق 

هي فك رباط التوكل، وسؤالها من الله هي إظهار 

عليه  أيوب  دعاء  القرآن  يف  جاء  ولهذا  الشكوى، 

 ، رضٍّ من  ناله  ما  بكشف  ترصيح  دون  ربه  السالم 

ِنَي  َمسَّ أيَنِّ  َربَُّه  نَاَدى  إِْذ  ))َوأَيُّوَب   : ملمحا  فقال 

ُّ َوأَنَت أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي (( ]األنبياء : 83[ فلم  الرضُّ

ناله  ما  قرر  بل  ارفعه،  أو  رضي  عني  اكشف  يقل 

، والله أعلم به، وهذا تأدبا مع الله وعدم  من رضٍّ

الشكوى عىل ما قضاه الله عليه.

تكون  تكاد  والتوكل  الفقر  مقام  بني  العالقة  إن    

الله  متطابقة، فال فقر بال توكل، ألن االفتقار إىل 

ونفض اليد من كل يشء يحول دون التقرب إليه، 

خبل  الله  عن  املحجوبني  عرف  يف  أنه  شك  ال 

الناس  يقايسون  ألنهم  وجنون،  حمٌق  بل  وهلكة، 

مبعيار املحسوس والحارض، فهم يرون يف الذي 

تحصيله،  عىل  القدرة  مع  يشء  كل  عن  يتخىل 

أو قل هو  الشقاء،  السعادة إىل  االنتقال من  هو 

االنتقال من الحياة إىل املوت، ولهذا نجد أولئك 

القوم يتنافسون يف الجوع والعري ويتلذذون بهام 

بل يستزيدون منهام، ألنهم ببساطة رأوا أن توحيد 

القصد؛ وهو الحق تعاىل، يقطع الشواغل كلها، 

وال أقرب لتوحيد القصد، وقطع دابر ما يشغل عن 

الحق كالفقر.

  إنَّ التكامل ثابت يف أبجديات السلوك الصويف 

بني مقامات التصوف كلها، وأنها محكومة برباط 

يحيل  حلقة  يف  بعض،  مع  بعضها  ينتظم  بنيوي 

بكل  السالك  الواحد منها لآلخر، فتصطبغ نفس 

ويِفِّ تََجلِّيَّاُت َمَقاِم الَفْقِر يِف الِفْكِر الصُّ
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لون منه عىل حسب التدرج الرتاتبي فيها فالورع 

يحيل  والفقر  للفقر،  يحيل  والزهد  للزهد  يحيل 

للتوكل، والتوكل يحيل للصرب وهكذا، وإن كانت 

املجاهدة  مبفهوم  محكومة  املقامات  هذه  كل 

جميعها،   بينها  السلويك  املشرتك  هو  الذي 

الك  للسَّ تتحقق  مراتب  مقام  لكل  أن  والشك 

واليقني،  املعرفة  من  قلبه  يف  وقر  ما  بحسب 

ولعلَّ أعىل درجات الفقر  املعترب أو قل الحقيقي 

بن  يحيى  قال  )42(كام   » الفقر  زوال  خوف   « هو 

معاذ الرازي، والفقر املزيف غري املعترب  هو خوف 

الفقر ، يقول ابن الكريني :  »  إن الفقري الصادق، 

ليحرتز من الغنى حذرا أن يدخله الغنى، فيفسد 

عليه فقره، كام أن الغنيَّ يحرتز من الفقر حذرا أن 

يدخل عليه فيفسد عليه غناه « )43(

   إذا كان أصحاب املقامات يتفاوتون يف القرب 

كذلك  الفقراء  فإن  واإلميان،  واليقني  والتحقق 

يتفاوتون تفاوتا عظيام يف الفقر، ولهذا صنف أبو 

الفقري  مراتب؛  ثالث  إىل  الفقراء  الغزايل  حامد 

الزاهد، والفقري الرايض، والفقري  القانع، والفقري  

هو  كام  وأعالها   ، املضطرُّ والفقري  الحريص، 

مالحظ الفقري الزاهد، ألنه » لو أتاه املال لكرهه، 

وتأذى به وهرب من أخذه، مبغضا له ومحرتزا من 

رشِّه وشغله  « )44(

الدنيا  نعيم  تركوا  ملَّا  الصوفية  من  الفقراء  إنَّ 

ثالثة  يخلو  عن  ال   « تركهم هذا  القدرة عليه،  مع 

مقاصد :   

 أولها : رجاء تخفيف الحساب، أو خوف العقاب، 

ألن الحساب يف الحالل، والعقاب يف الحرام.                              

إىل  واملسابقة  الثواب،  فضل  توقُّع   : وثانيها   

دخول الجنة قبل األغنياء بخمسامئة عام.                                            

العبادة،  إلكثار  الخاطر،  جمعية  طلب   : وثالثها 

وحضور القلب فيها  « )45(

الفرائض  الذين جاوزا  اإللهي ألوليائه  التوفيق  إنَّ   

إىل النوافل - كام جاء يف حديث الوالية املشهور- 

فيه معنى افتقار  العبد إىل الله يف سمعه وبرصه 

ويده ورجله وشأنه كله، إذ لوال هذا التوفيق الرباين 

لكانت جوارح اإلنسان تعمل يف غري مرضاة الله، 

إذا ظن اإلنسان قدرته عىل االستغناء عن  خاصة 

الله  صىل  النبي  دعاء  يف  جاء  ولهذا  فيها،  الله 

فاََل  أَرُْجو،  رَْحَمتََك  اللَُّهمَّ   «  : قوله  وسلم  عليه 

َشأيِْن  يِل  َوأَْصلِْح   ، َعنْيٍ طَرْفََة  نَْفيِس  إِىَل  تَِكلِْني 

كُلَُّه، اَل إِلََه إاِلَّ أَنَْت.. « )46( بل إنه يشهد فقره يف 

إليه  وافتقاره  بالله  اسغناءه  أن  ويعلم  كله،  الكون 

 ((  : تعاىل  قوله  مصداق  وهذا  الحق،  عني  هو 

 َ َسرُنِيِهْم آيَاتَِنا يِف اآْلفَاِق َويِف أَنُفِسِهْم َحتَّى يَتَبَنيَّ

لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ (( ]فصلت : 53[، ولهذا مدار األمر 

أن الفقري يفتقر إىل الله يف كل يشء، وال يفتقر 

غريُه إليه يف أي يشء، ألن الفقر صفة للخلق ال 

تجوز عىل الحق، والغنى صفة للحق ال تجوز عىل 

املعنى  هذا  ويف  املجاز،  وجه  عىل  إال  الخلق 

 « : البسطامي قوله  يزيد  ابن عريب عن أيب  ينقل 

يا ربِّ !  مباذا أتقرب إليك؟، قال : مبا ليس يل : 

الذلة واالفتقار « )47(

السلوك  عرف  يف  بالجوع  منوط  الفقر  إنَّ   

صويف  مفتقر  يكون  أن  يتصور  فال  الصويف، 

نجد  ولهذا  مغشوشا،  فقره  يكون  وإال  شبعان، 

يف أبجديات القوم كالمهم عن الجوع يف معرض 

أبو يزيد البسطامي»  بأي  الفقر، ولهذا ملا سئل 

يشء وجدت هذه املعرفة، قال : ببطن جائع عن 

الكل، وبدن عاٍر « )48(

يؤديان  الجوع،فكالهام  هو  الفقر  مقتىض  إن  بل 

ومجاهدتها  النفس  قهر  من  نفسه  املقصود 
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وإذاللها، يقول عبد الكريم القشريي : » إن أرباب 

السلوك تدرجوا عىل اعتياد الجوع واإلمساك عن 

الجوع، وكرثت  الحكمة يف  ينابيع  ووجدوا  األكل، 

الحكايات عنهم يف ذلك « )49(، فالجوع عندهم 

موتوا   (( للسالك  مطلوب  أبيض  رمزيٌّ  موت  هو 

قبل أن متوتوا ((، يقول ابن عريب فيه : » فالجوع 

املطلوب يف الطريق هو للسالكني جوع اختياٍر : 

لتقليل فضول الطبع، ولطلب السكون عن الحركة 

إىل الحاجة « )50( وهو يف حق السالكني مراتب 

باملعرفة والقني،  أحوالهم وتحققهم  عىل حسب 

فهناك جوع املبتدئني ) الصغار (، وهناك جوع 

وبينهام   ،) ْمَدانِيَّة  الصَّ صفة  الحاملني   ( الكبار 

مراتب كثرية.

َخامِتٌَة :

مام سبق نصل إىل النتائج التالية :

إن إطالق الصوفية الفقر ال يأخذ دامئا املعنى 	 

إنه  بل  القوم،  عند  عليه  املنصوص  السابق 

ميكن أن يراد منه الفقد والعدم مطلقا أو ما 

يسمى عندهم التخلية يف مقابل التحلية.                                                                           

عند 	  لهم  تتأىت  أصحابها  عند  سعادة  للفقر 

هم  ال ميلكون شيئا  عندما  بأنهم  إحساسهم 

يف األصل ميلكون كل يشء.                                                                                                                                          

إناء 	  وإفراغ  التخلية  دليل  هو  الفقر  مقام 

القلب من الشواغل، حتى يستحق استقبال 

يقبل  ال  تعاىل  الحق  ألن  الربانية،  الواردات 

ا َجَعَل  اإلرشاك به، والله تعاىل يقول :  )) مَّ

]األحزاب   )) َجْوِفِه  يِف  قَلْبَنْيِ  ن  مِّ لِرَُجٍل  اللَُّه 

. ]4 :

له 	  البد  عليه  ترتى  الحق  مواهب  أراد  من 

تعاىل  امللك  فهو  إليه،  الفقر  تصحيح  من 

الحول  وطرح  إليه  العبد  افتقار  يرى  عندما 

والقوة بني يديه، فال شك أنه سيبسط له يد 

َا  إمِنَّ  ((  : يقول  تعاىل  والله  والعطاء،  املنح 

]التوبة   )) َوالَْمَساكنِِي...  لِلُْفَقرَاء  َدقَاُت  الصَّ

]60 :

إنَّ الفقري يجتمع فيه الضدان السكون والحركة 	 

الحسن  أبو  قال  ولهذا  والتخلية،  والتحلية 

النُّوري : »  نعت الفقري السكون عند الُعْدِم 

والبذل واإليثار عند الوجود « )51(

أبو بكر محمد بن إسحاق الكالباذي، التعرف ملذهب 	 

شمس  أحمد  عليه:  وعلق  ضبطه  التصوف،  أهل 

ط01،  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الدين، 

.1993

األنس 	  نفحات  الجامي،  الرحمن  عبد  الربكات  أبو 

والنرش  للطباعة  األندلس  دار  القدس،  حرضات  من 

،بريوت، لبنان، دط، دت.

دار 	  ج04،  الدين،  علوم  إحياء  الغزايل،  حامد  أبو 

املعرفة، بريوت، لبنان، دط، دت.

كشف 	  الهجويري،  عثامن  بن  عيل  الحسن  أبو 

َقامِئَُة املََصاِدِر َواملََراِجعِ : 

مطابع  بدوي،  املجيد  عبد  أمني  تر:  املحجوب، 

األهرام التجارية، القاهرة، مرص، يونيو 1974.

ِجْستاين، سنن أيب 	  أبو داود سليامن بن األشعث السِّ

الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تح:  داود،ج04، 

املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، دط، دت.

: عبد 	  تح  الزهد، ج01،  ِي،  الرسَّ بن  َهنَّاد  ِي  الرسَّ أبو 

للكتاب  الخلفاء  دار  الفريوايئ،  الجبار  عبد  الرحمن 

اإلسالمي، الكويت، ط01، 1406 ه.

معاملة 	  يف  القلوب  قوت  امليك،  الطالب  أبو 

التوحيد،  مقام  إىل  املريد  طريق  ووصف  املحبوب 

ويِفِّ تََجلِّيَّاُت َمَقاِم الَفْقِر يِف الِفْكِر الصُّ
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مكتبة  الرضواين،  محمد  إبراهيم  محمود   : تح  ج02، 

دار الرتاث، القاهرة، مرص، ط01، 2001.

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تلبيس إبليس، دار 	 

الفكر للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط01، 2001.

املعجم 	  الطرباين،  أحمد  بن  سليامن  القاسم  أبو 

الكبري، ج09،  تح : حمدي بن عبد املجيد السلفي، 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مرص، ط02.

الحليم محمود 	  اللمع ،عبد  الطويس،  أبو نرص رّساج 

الكتب الحديثة، مرص،  الباقي رسور ،دار  و طه عبد 

.1960

الكاملة، 	  الصوفية  املجموعة  البسطامي،  يزيد  أبو 

ويليها كتاب تأويل الشطح، تح : قاسم محمد عباس، 

ط01،   ، سوريا  دمشق،  والنرش،  للثقافة  الندى  دار 

.2004

أحمد بن حنبل :	 

السالم شاهني، 	  الزهد، وضع حواشيه : محمد عبد 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط01، 1999.

املسند، ج16، تح : شعيب األرناؤوط و عادل مرشد 	 

ط01،  لبنان،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  وآخرون، 

.2001

عبد 	  تح:  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  بن  أحمد   

السالم هارون، ج04، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط1، 

.1979
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املدخل إىل املوضوع

كشِمرُي جنة أهِل األرِض .. ما نظرَْت   

         عيِني بأْجَمَل  ِمْن  جناِت  كشمريِ

َعرَبُْت  يف  أفِقهـا  يف  طائـٍر  فرَسَى   

            عىل  ِجباٍل  ُمِضيئاٍت  ِمن  الَنوِر

كأنهـــا  غابـــة  ِمـن  فضـــٍة ،  فــإذا   

نَظرْتُها رِصُت ِمنَها ِشبَْه َمْسُحوِر   

َمَشيُْت   يف   َربََواٍت   كُلــَها   كُِسيَْت   

ِبالَورِْد، ما بنََي قْمِريٍّ  و ُشْحُروِر   

هكذا وصف الشاعُر عباس الخزام جامَل كشمري 

النخيل”.  أرض  من  “نغامت  ديوانه  يف  اذ  األخَّ

البيان لإلمرباطور  أثرية رائعة، نقرأ هذا  ويف وقفة 

عىل  جنة  هناك  كانت  “إذا  جهانغري:  املغويل 

وجه األرض، فالبد أن تكون هذه.. هذه.. هذه!”.. 

وعىل الرغم من أنَّ هذه املقولة مىض عليها أكرث 

من خمسامئة عام، فإنها ال تزال حقيقة ماثلة حتى 

يومنا هذا.

والحق أن ما دفع امللوَك والغزاَة عىل مّر الُعصور 

إىل تَْشِبيِهها بالجنة، ليس ُمَجرََّد جامِل طبيعِتها، 

كشمري  مثَّلْت  إْذ  مبراحل؛  ذلك  تَُفوُق  فَُمَميّزاتها 

وقد  العصور.  مدى  عىل  والثقافة  العلم  ملتقى 

كبريةاً  ُخطَُوات  جيل  بعد  جيالاً  كشمري  أبناء  خطا 

نحو بناء حضارتهم الخاصة.

نزاع  موضَع  تُصبح  أن  قبل  كَْشِمري  حاَل  هذا  كان 

دائم بني الهند وباكستان، وكان ذلك الجامل يلفُّ 

وينرش  والعدوانية،  البؤس  ها  يلفَّ أن  قبل  كشمري 

يقول  ذلك  اللحظة.. يف  الَقتْل، حتى هذه  ِفيها 

الشاعر حسني الحكمي:

ِديَاُر  الجّنـِة  الَفيَْحاِء  عاَدْت    

فََناءاً ... َداَسَها البَْغُي  اللِعنْيُ   

ُرىَب كشِمرَي  يانَِعُة  املََجايِن    

أ يَقِطُف يَْنَعَها الَوْغُد املَِشنْيُ   

ُرىَب  كشِمرَي َما أْغىَل َهَواَها    

لِبَيِت  الِعزِّ يِف  َدِمَها  َعِريُْن   

يَِعزُّ  َعيلَّ  ما   يَلَقى  َذُوْوَها    
فَِفي  قلِبي   لَها   ُودٌّ   َمِكنُي1   

انتشار اإلسالم يف كشمري:

دخل اإلسالم إقليم كشمري يف القرن الثالث عرش 

سيد  منهم  املسلمني  علامء  وبعض  امليالدي، 

اإلسالم  تعريف  الفضل يف  له  كان  الدين  رشيف 

�سعراء العربية يف ك�سمري

د. محمد أنظر الندوي
أستاذ مساعد يف قسم الدراسات العربية، كلية الدراسات العربية واآلسيوية،  

جامعة اللغة اإلنكليزية و اللغات األجنبية، حيدرآباد



193 

هناك والذي كان ينتمي إىل تركيا الصينية، األمري 

اإلمام  يد  عىل  اإلسالم  اعتنق  والذي  شاه  رنغني 

رشيف الدين كان أول حاكم مسلم لكشمري، وقد 

ا باسم سلطان صدر الدين رنغني شاه .2  عرف أيضاً

دخول العلوم العربية يف املنطقة:

يف  وإشاعتها  العلوم  نرش  عملية  أن  الحقيقة 

مضبوط  منسق  شكل  عىل  ابتدأت  قد  كشمري 

بتأسيس  ورفقاءه  الهمداين  عيل  قام  أن  منذ 

نظام قوي إلشاعتها فيها، ولكنه ال يعني ذلك بأن 

ملساجد  وال  كشمري  عهد يف  له  كان  ما  اإلسالم 

وصفحات  الدالئل  ألن  فيها،  إسالمية  ومراكز 

التاريخ ترشد إىل أن مساجد وكتاتيب جاءت يف 

حيز الوجود قبل السيد عيل الهمداين، اللهم إال 

أنهام برزت أليام وغابت أليام بحكم طبيعة األزمان 

وفن  علم  مراكز  كانت  التي  واملساجد  والدهور. 

فيها، ويدرس أكرث مام يعبد فيها و يسجد، وهي 

السيد  من  سنوات  قبل  متواجدة  معمورة  كانت 

الهمداين وأعامله الخالدة فيها.

سعدت  املناطق  من  جاورها  وما  كشمري  إن 

األول  القرن  من  إسالمية  دينية  ومبراكز  باإلسالم 

الصعود  مرور  فيها  التواجد  وصل  و  الهجري، 

عهد  ومرحلة خاصة يف  منزل خاص  إىل  والنزول 

السيد عيل الهمداين، وقبل سياحة السيد األمري 

الهمداين بخمسني سنة قد قام أحد من الصوفيني 

من السلسلة الجشتية بتأسيس نظام صويف يف 

عند  كان  وقد  املناطق،  من  جاورها  وما  كشمري 

الشيخ سلطان األولياء نظام الدين بثالثني سنة أمر 

امللك محمد بن تغلق الشيخ شمس الدين يحيى 

ولكنه  بعجالة،  كشمري  إىل  للمغادرة  747هـ(  )م 

أن  ولو  الله،  رحمة  إىل  وتويف  ذلك،  استطاع  ما 

السلطان كان يكمن النية وينوي تحويل الناس إىل 

آخرين أجدر وأنسب  له عدة علامء  لكان  اإلسالم 

الغزير  بعمله  يعرف  كان  فقد  منه،  العمل  لهذا 

وتبحره يف التدريس وعلو كعبه يف إلقاء الدروس 

الحني  ذلك  تحتاج يف  وكانت كشمري  والتعليم، 

إىل من يعلّم أبناءها ويقوم بنرش اإلسالم فيها.

واختار الله لهذا العمل الجليل والسعادة الغامرة 

السيد األمري عيل الهمداين الذي حقق فوزاًا باهراًا 

ا يف كل مجال، وذلك بفضل تقواه  ا ملموساً ونجاحاً

العلم  يف  وتبحره  العميقة  وبصريته  لله  وإخالصه 

والدراسة، وبلغ إىل منزل رفيع مل يسبقه أحد إليه، 
ال من العلامء وال من رجال الدولة. 3

تدريس اللغة العربية وتعليمها يف كشمري:

إن اللغة العربية قد راجت وترعرعت يف كشمري، 

يف  وعراقيل  مشكالت  تواجد  من  الرغم  عىل 

اإلسالم  حظرية  يف  أهلها  َدخَل  انتشارها.  سبيل 

إليه  ومشتاقني  إليه  ومدفوعني  صدراًا  منرشحني 

يتسبب  إسالمهم  وكان  سبيله،  يف  ومستميتني 

تأسيس  نرى  فقد  العربية.  اللغة  عىل  لعكوفهم 

زوايا ومدارس فيها، وكام يحتاج الرجل يف اعتناقه 

إنه  ثم  الضاد،  بلغة  يتعارف  وبذلك  باإلسالم، 

واألوامر  اإللهية  األحكام  ألداء  تعلّمها  إىل  يحتاج 

إليها،  وما  املسلمة  الشخصية  واألحوال  النبوية 

التعارف  الرجل  عىل  توجب  كلها  الظروف  وهذه 

يف  اإلسالم  انتشار  وكان  العربية،  اللغة  عىل 

كشمري بفضل جهود الصوفية املسلمني فحسب 

دون امللوك والسالطني املسلمني، فكان الشوق 

لتعلّم  الجدد  املسلمني  يف  ا  شديداً واالبتهاج 

بأمور  القامئني  واجب  من  وكان  العربية،  اللغة 

اللغة  الفائقة بتعليم  وقضايا منطقة “ليه” العناية 

العربية، وألجل ذلك نجد مدارس خاصة للتعليم 

والتجويد والتدريب. وهذه السلسلة ممتدة منذ 

شعراء العربية يف كشمري



 194جملة كرياال يوليو 2020

عرص األمري السيد عيل الهمداين إىل يومنا هذا. 

وبجانب آخر نتواجد يف الوقت ذاته مدارس كربى 

لتدريس اللغة العربية وتعليمها يف تلك البقعة. 4 

وادي  العربية يف  والفنون  العلوم  نشأة  استهلت 

فتح  أعقاب  الهجري  األول  القرن  يف  كشمري 

الثامن  القرن  يف  ترتعرع  أخذت  ولكنها  السند، 

املسلمون  بدأ  حينام  منتظمة  بصفة  الهجري 

وأفغانستان  وإيران  الوسطى  آسيا  من  املهاجرون 

اإلسالمية  الدعوة  ونرشوا  واستوطنوها  إليها، 

فيها، وأنشأوا مراكز التعاليم اإلسالمية، واعتنقت 

أغلبيتها اإلسالم.

عيل  سيد  مري  الُخلّص  املصلحني  أولئك  ومن 

الهمداين الذي توافد كشمري بجامعة من العلامء 

والصالحني عام 1372م / 774هـ ، وله مصنفات 

بالعربية، ومن تلك التآليف: أوراد فتحية، واملودة 

القيافة،  وعلم  السبعني،  وكتاب  القرىب،  يف 

وفردوس  الفردوس،  وروضة  املناقب،  وخالصة 

األخيار.

أسهم أصحاب مري سيد عيل الهمداين إسهامات 

إسالمية  مصطلحات  وأبدعوا  كشمري،  يف  قيمة 

يف هذه البقعة، ومن بعد لقد أنجب هذا الوادي 

الذين  والشعراء  والفقهاء  واملحدثون  العلامء 

مارسوا يف حقول اإلسالم املتعددة وربوا العلوم 

واملعارف واللغة العربية والشعر العريب.5 

الشاعرية يف كشمري:

الشعر  لقرض  ا  سائغاً جوًّا  تُكوِّن   التي  العوامل 

الكشمريية  الرتبة  يف  متاحة  فهي  وإنشاده 

الجغرافية  واملساحة  الطبيعي  واملناخ  الخصبة، 

املنتدى  إىل  للمسري  والوجدان  الشعور  تحث 

أنشد  الواقعي  الكنه  هذا  عىل  وبناءاًا  الشعري، 

املغّني العراقي “الخاليص” أغنية يف ابتهاج:

إيه كشمري ذي الجبال الروايس   

سفوح   مخرضة   وهضاب   

غطيت   بالچنار  مثل  عروس   

كلـّلت   بالزهور  يوم  الكتاب   

وهبوب النسيم  من كل  صوب   

وغناء الطيور  يف  كل غاب   

واِلتامع   الثلوج   فوق  رؤس    

من جبال شمخن عرب السحاب   

هاهنا   هاهنا    الجامل   تجىل   

             ها هنا ها هنا نسيت الذي  يب

هاهنا   ههنا   تطبيب   الليايل   
ههنا    ههنا     يَُكذ    رشايب 6   

أن  فنتأكد  قليالاً  تصّفحنا  إذا  هذا،  عىل  بناءاًا 

شعراء كشمري مل يتخلفوا يف أي زمن من األزمان 

باملنتجات  األدبية  املكتبة  إثراء  يف  اآلخرين  عن 

الكشمريية  املكتبات  وتزخر  واألدبية،  الشعرية 

بأعامل شعرية يف اللغة السنسكريتية، وذلك يف 

والفلسفة  املنظوم  التاريخ  نحو  بأرسها  الصنوف 
والفنون األخرى.7

وشعراء الفارسية يف كشمري نحو غني، ورصيف، 

جويا،  وداراب  فاين،  ومحسن  وساطع،  وأكمل، 

وكامران گويا وغريهم مارسوا يف الساحة الشعرية 

وبراعتهم  بفضلهم  اعرتف  حتى  الكامل  من  بغاية 

أهل اللغة والشعراء من إيران.8  ثم توافد الشعراء 

من إيران، واستوطنوا كشمري، ودفنوا بها، ومنهم بابا 

طالب اإلصفهاين ومحمد جان قديس، وطغرائ 

مشهدي ومرزا طالب كليم، وما إىل ذلك، وإنهم 

تسببوا لنهضة الشعر الفاريس يف كشمري.9  وقد 

تقلب الزمان وقفزت اللغة الكشمريية إىل االزدهار 
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وتوسعت  بساطها،  تطوي  الفارسية  أخذت  قفزة 

أهم  وحَوت  وحدودها،  الكشمريية  اللغة  أبعاد 

واملرثية  واملثنوي  الغزل  مثل  الشعر  موضوعات 

وشهر آشوب و نحوها.10 

تأثريا  كشمري  شعراء  من  القدميان  الشاعران  أثـر 

يف الشعر الكشمريي ويف شعراء كشمري اآلخرين 

والعقالنية  الروحانية  والقدر، وكانت  الكمية  ببالغ 

الدين  نور  الشيخ  فأولهام:  شعرهام،  يف  تغلبان 

ويل )1377ـ  1438هـ( وهو املسرتشد ملري محمد 

وثانيهام:  الهمداين،  بن مري سيد عيل  الهمداين 

لِله عارِفْه. تُرِْجمت بعض األشعار الكشمريية التي 

العربية، وهي تخاطب  “ إىل  لِله عارِفْه   “ نظمتها 

قائلة:

ما    أنرض    وجهك  السار    

إاّل  إّن  قلبك  )يشبه(  صخرة   

حيث إن الحقيقة مل تر فيك أصال   

تقلّـصـــــت   شفتــــــــــاك   

و     تــشنََّجـــت     أناِمــــــــلك    

لطول عهدك بالقراءة والكتابة   

و  بعد   فإّن   ضغينة   صدرك   
لــــــــم تنســـــــــــــــــــــــــــــــــــلل عنك  قّط  11   

شعراء العربية يف كشمري:

بالنصيب  كشمري  يف  العريب  الشعر  يحظ  مل 

الغري  الكمية  وهذه  االعتناء،  من  األوفر  املستقل 

متفاقمة تالقي الشعر العريب يف الهند عىل وجه 

من  مبعدل  والخرباء  الكتّاب  لدى  من  العموم 

كشمري  يف  الظاهرة  هذه  وأما  السكانية.  الكثافة 

فإنها كانت لعدم توسيع نطاق اللغة ومتديده من 

الشعر  إىل  اإلسالمية  والعلوم  الدينية  األهداف 

واألدب حيث كانت اللغات الفارسية والكشمريية 

إشاعة  عىل  مكبّني  كانوا  والسالطني  له.  تكفي 

السلطان  أن  من  الرغم  وعىل  الفارسية،  اللغة 

املخطوطات  عىل  للحصول  حاول  العابدين  زين 

الفارسية  لتنمية  طائالاً  ا  مبلغاً أنفق  ولكنه  العربية، 

الال  هذه  جميع  ومع  العربية،  دون  والسنسكرتية 

مباالة وعدم االعتناءات اهتم العديد من الشعراء 

بالشعر العريب يف حني إىل حني آخر، ولذا نجد 

حديثاًا عن الشعر العريب يف مصنفات مري سيد 

بالعربية  األشعار  بعض  وفيها  الهمداين،  عيل 

أيب  للشيخ  الشهرية  الخمرية  للقصيدة  ورشح 

الحفص عمرو بن الفارض )م 632هـ(، ومطلعها:

رشبنا عىل ذكر الحبيب مدامة   
          سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 12

بنا  ويجدر  اآلخر،  هو  اليوم  الرشح  هذا  ويتوفر 

الويل  أنشدهام  كشمري  عن  بَيتنَي  هنا  نذكر  أن 

الذي  السندي  الدين  شهاب  الشيخ  املخلص 

كان يف عهد السلطان حسن شاه والذي استوطن 
كشمري، وُدفن يف نواكدل برِسينجار. 13

كأّن الكشمري وسكانها    

جنُت عدن هي  للمـــــــــــــــــــــــؤمنني   

قد كتب الله عىل بابها    

َمن َدخله كان مــــــــــــــــــــــــــــن اآلِمنني    

اللغتني  تَعرِف  ال  كانت  خاتون”  “حبّه  إن  يقال 

العربية والفارسية، وادعى أحد من األدباء أن “حبّه 

العامري  قيس  نظمه  عربياًا  خاتون” رشحت شعراًا 

بختور  خان  مصطفى  كان  الكشمريية.14   باللغة 

إنه  الكشمريي.  الله  عبيد  ُماّل  تالمذة  أرشد  من 

بالعربية.15   النحو  يف  الحاجب  ابن  كافية  نظم 

نحو  املشهورين  الشعراء  إن  ذلك  عىل  وعالوة 

وغريهام  بيل  تاره  الدين  وسيف  گامي  محمود 

شعراء العربية يف كشمري
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كانوا يتذوقون الشعر العريب، وتوجد هنا وهناك 

املقتبسات من القرآن والسنة واألمثال العربية يف 

قصائد محمود گامي الكشمريية، ومنها ما ييل:

عاشقو   معشوق  ڈیوٹھ 16    

وهو حٌي ال ميوت     

سالکو لوب  در سکوت 17     

وهو حٌي ال ميوت     

پر  ِژ   دعائے   قنوت 18    

وهو حٌي ال ميوت     

وله بيت يف قصيدة أخرى، وهو يقول:

یا الہی کر اجابت در ُدعا19    

رب  إغفر  يل  ذنويب  كُلـّها   

وله بيت كام ييل:

محموِد مرُن عاشقن ہُند زان تِہ عیداہ 20        

             َمن ماَت من العشق فقد ماَت شهيدا 

ومن معارصي محمود گامي مثة أمثلة كثرية، نحو 

ناظم،  األحد  وعبد  آبادي،  شاه  ومري  غفور،  شاه 

الذين  وغريهم  الغفار،  وعبد  ديكه،  شاه  ومهده 

األمثلة  هذه  مثل  من  املنظوم  كالمهم  يف  توجد 

والرضوب.21 

فحوى القول إن هناك عدة من الشعراء يف كشمري 

الذين قرضوا الشعر بالعربية، وبعضهم عباقرة من 

مختلفة،  العريب  شعرهم  وموضوعات  العلامء، 

وهي التصوف واألخالق واملرايث واملدائح النبوية 

أنور شاه  والتقاريظ والِحكم. وأما املحدث موالنا 

الفلسفي  التفسري  يف  مارس  فإنه  الكشمريي 

العربية يف  امتياز بني شعراء  وله  العريب،  للشعر 

املناخ  وجود  من  الرغم  مع  أن  والحقيقة  الهند، 

الطبيعي  للشعر  القدر  يقل  الطبيعي يف كشمري 

بالعربية يف كشمري.

شيخ يعقوب الرصيف:

سنة  )املتوىف  الرصيف  يعقوب  شيخ  یکن  مل 

928هـ( من عاملقة العلامء واملحدثني و الفقهاء 

شاعرا  كان  بل  فحسب،  كشمري  يف  واملفرسين 

عبد  سيد  حرر  ا.  أيضاً والفارسية  بالعربية  قديرا 

الحيئ الحسني يف كتابه “نزهة الخواطر”:

للحقائق  ا  وفارساً واملعارف،  للعلوم  منارة  “كان 

واألرسار الدينية، وباعثا لالعتزاز للزمان، وليس له 

والعروض  والشعر  وأدبها  العربية  اللغة  يف  نظري 

سلط  الطب”.22  وعلم  والتاريخ  واللغة  والقافية 

حياته  عىل  الضوء  أحمد  الدين  ظهور  الدكتور 

وأعامله يف أربعني صفحة.23 

كرمية،  دينية  أرسة  مواليد  من  الرصيف  يعقوب 

وإنه  العلامء،  كبار  من  ا  أيضاً حسن  مري  أبوه  وكان 

صباه  منذ  الرصيف  يعقوب  ابنه  بتثقيف  اهتم 

حيث إنه حفظ القرآن الكريم يف السابع من عمره، 

آين”،  الديني”ُماّل  العالِم  عىل  االبتدائية  وحصل 

وشّد الرحال إىل سمرقند للدراسات العليا، وقرأ 

هناك عىل الشيخ حسني الخوارزمي، وغادر إىل 

حجر  ابن  من  الرشيف  الحديث  وتلقى  الحجاز، 

الرسهندي  أحمد  شيخ  تالمذته  ومن  امليك، 

املجّدد لأللفية الثانية.

والرشوح  رسائل  و  كتباًا  الرصيف  الشيخ  كتب 

الحوايش  حرر  إنه  كام  العربية  باللغة  املتعددة 

مطلب  مثل  بالعربية،  والتعليقات  والتقاريظ 

)وهو  العاملني  رب  كالم  تفسري  يف  الطالبني 

آية  إىل  الفاتحة  سورة  من  القرآن  ملعاين  تفسري 

منهج  فيه  واستخدم  البقرة،  سورة  من   61 رقم 

ولغة  التفسريي(  والزجاج  والكشاف  البيضاوي 

صعبة  كلامت  يف  وجيزة  رسالة  )وهي  الشامئل 

وردت يف شامئل النبي( وتقريظ “سواطع اإللهام 
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“ )وهو تقريظ شمله أبو الفيض فييض يف كتابه 

“سواطع اإللهام” يف التفسري، وهو منثور ومرّصع 

التقريظ يف 46 شعراًا(، ومن  بروائع شعره، وهذا 

يف  و”رسالة  التلويح”  عىل  “تعليقات  مصنفاته 

املقامات” و “ليىل ومجنون” و “مسلك األخيار” 

و “مغازي النبوة” وما إىل ذلك.

بالعربية والفارسية  ا  كان شيخ رصيف شاعراًا مفلقاً

وهو  مطبوع،  بالفارسية  الكامل  وديوانه  سواسية، 

ويتصف  شعره،  يف  القدماء  الشعراء  منهج  يتبع 

واالرتجال  والدقة  بالتخيل  الشعري  أسلوبه 

إيران  يف  حتى  كشمري  يف  شعره  ونرش  والغناء، 

يف  سجلها  التي  األبيات  بعض  هنا  ونذكر  ا.  أيضاً

تقريظه لـ”سواطع اإللهام” :

يا  من  هو  قد  جل   تعاىل  شأنا   

أنزلت   عىل   نبيـــــــــــــــــــــــنا       قرآنا   

فاخرتت   بأفضالك    من   فرّسه   

و  امتاز  بكشف   رسّه  تبــــــــــــــــــيانا   

يا  من  برس  الوحي  أنت  األعلم   

             قد جاءنا منك  الكتاب  املحكم

يا من بفيض كامل خصصت  من    

ُعلّْمَت   ما  مل  يكن  هو  يعلم   

أهُل  الهدى  ما  هم اهتدوا إالّ به   

ما  َضلَّ  إال  ظاملٌ  بل   أظلــــــــــم   

من   فرّس  القرآن  ال  عن  رأيه   
عبٌد  عظيٌم  شأنه   بن  أعظم 24   

قرض الرصيف الغزَل يف أساليب شعراء الفارسية 

بالعربية  غزلهم  يف  شطراًا  نظموا  الذين  العاملقة 

بغيته  نال  أنه  املرّجح  بالفارسية، ومن  آخر  وشطراًا 

العالمة  لنا  األسلوب. ورضب  استخدام هذا  يف 

خواَجْه  بأن  املثال  البخاري  فاروق  محمد  سيد 

حاِفظ قرض شعراًا :

کہ    أ ال يا أيها الساقي أدر كأسا و ناولها 
           عشق آساں منود اول و لے اُفتاد مشکلھا 25

وعىل هذا الطراز نظم الرصيف غزلَه الذي مندرج 

مطلعه فيام ييل:

حبيبي رضبة بالسيف تكفيني تعجلّها   

  كه در تاخري آفات است و در آفات مشكلها 26 

هو  ها  شهرياًا،  غزالاً  الجامعي  موالنا  نظم  وكذلك 

مطلعه:

أَحّن شوقا إىل دياٍر لقيُت فيها جامل سلمى  
کہ می رساند از آں نواحی نوید لطِف بجانب ما 27

واتباعاًا للغزل املذکور ملوالنا الجامعي نظم شیخ 

ارتجاله يف  يدل عىل  ا  رائعاً غزالاً  الرصيف  یعقوب 

نظم الشعر. و الغزل فیام یلی:

لَِوصِل سلمى ُغلِبُت شوقاًا  ُسلِبُت عقالاً   ُحِببُت حبا 

       كه مے تواند خرب رساند بہ آں پری وش ز حالِت ما

 چہ گویم احواِل خود عزیزاں کہ خوار زارم بکنج حرماں  28

          َملِئُت ُحزناًا ُمْحزِنُت ُهْجراًا هجرُت ممن َسعى علينا

 حكيُت من تا بکجا بنامل کہ نیست چوں من کسے بعامل 29

                   َسِقيُم ُهْجر عديُم صرٍب كثرُي بلوى قليُل شكوى

َسلبُْت عقيِل نَهَّبُت  قلِبي  فأنَت ِحيّل و أنَت ُمحبِّي
 

         بخوب رویاِن دیگر اکنوں چکار دارم تو خود بفرما

 زعشق زاہد کنارہ گیرد دل من آنجا بجاں پزیرد 30 

             فَِمثِل  َسمٍّ  عليه  ُمرٌّ   ِمثَل   رُّمان   َعيلَّ   أحىل

شهودي بالهوى  فهِذه  خدودي  عىل  َدُموِعي   َجرَْت 

      گواِہ عامل ببین و رحمے بحاِل ایں دِل شکستہ فرما

 بسے َچو رصفی بکنج ہجراں قتیِل شوق و مریض حرماں 31
      فبالوصاِل حيوة قتىل و باللقاء شفاء مرىض 32
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وبيتاًا  بالفارسية  بيتاًا  فيه  نظم  آخر  غزٌل  للرصيف  و 

هذا  يف  كعبه  علّو  عىل  يدل  وهو  بالعربية،  آخر 

الحقل األديب. والغزل فيام ييل:

 درد می  کیں  نامہ  می  کردم  رقم 33 

ا  بدم كان يجري الدمُع  ممزوجاً   

 ھر رقم کرز خامہ ام  ظاھر  شدی 34 

كاد   ميحو   معنى   ذال  الرقم   

 محو  رصِف  اشتیاق  از  لوِح  ِدل 35 

         ليس  يف  وسعي  وقد جّف القلم

 در   بالئے   ھجر   حکمتھا   بود 36 

         ليتني  كوشفت عن  تلك  الحكم

 رصفؔی از دریائے اشکم نہ محیط 37 
        ليس  إاّل  مثل  رشف  من  ديم 38

شيخ حبيب الله ُحّبي النو شهري:

شيخ حبيب الله الحبي النو شهري من مواليد نو 

شهره )رِسينجار(، وذلك حدث يف زمن حكم عيل 

شاه چك عام 963هـ / 973هـ، وكان من الشعراء 

بالفطانة  متحلياًا  وكان  الفن،  وأهل  الفارسيني 

والتقوى منذ طفولته، وكان والده تاجراًا، فبادئ ذي 

ا بالتجارة، ولكنه الزم الصوفية  بدء اشتغل هو أيضاً

مثل املاّل محمد حسني آفاقي ومري محمد خليفه 

الگوجواري والشيخ العالمة يعقوب الرصيف، وقد 

ا وسلوكاًا. ومن  غرّي األخري من هؤالء حياته وربّاه روحاً

وتنبيه  القلوب  مرآة  الفارسية:  املنظومة  مصنفاته 

حبي،  ديوان  و  رصيف،  نامه  وصيت  و  القلوب، 

ا، وله كتاب  وما إليها، وإنه حرر كتاباته بالعربية أيضاً

رائع بالعربية نحو “رسالة السلوك” الذي هو خري 

منوذج ألروع ما كتب يف النرث العريب. تويف شيخ 

حبيب الله عام 1026هـ أو عام 1027هـ.39 

وأبرز خدمات حبي النوشهري تجاه األدب العريب 

قصائده العربية ومنظوماته التي هي متاحة بوفرة 

الفارسية،  الشعرية  ودواوينه  مصنفاته  يف  مفرطة 

هذا  ُجمع  ولو  بالعربية،  مستقل  ديوان  له  وليس 

مجموعة  لكاَن  العربية  أشعاره  من  الكبري  الحشد 

القصائد  مختلف  “حبي”  قرض  ضخمة.  شعرية 

الرصيف  يعقوب  شيخه  أسلوب  يف  والغزل 

وثانيه  بالعربية  شعراًا  فيه  قرض  الذي  ومنهجه 

بالفارسية، وهو خري دليل عىل فنه وحسن ذوقه 

ما  )حسب  العربية  منظوماته  وأشهر  وارتجاله، 

قال الدكتور محمد فاروق البخاري( مثنويه الذي 

َعْنَونَُه بـ “اإلنصاف يف بيان طريقة النجاة” والذي 

)أترابرديش(،  بور  ِبرام  رضا  مكتبة  يف  موجود  هو 

من  خاٍل  وهو  بيتاًا،   24 يستغرق  املثنوي  وهذا 

واآلالم  والغرام  الحب  ويعرب عن  والجامل،  الروعة 

التصوف  عن  يعرب  كام  مواكبته،  بعد  تتأىت  التي 

وبوجه  وخصائصها،  املهمة  الصوفية  وسالسل 

شيخ  سلسلة  املثنوي  هذا  ميدح  الخصوص 

“بسلسلة  املعروفة  الشهرية  الكربى  الدين  نجم 

كربوية” ومري سيد عيل الهمداين، وعىل األغلب 

هذه القصيدة أول مثنوي بالعربية يف الهند وفق 

اللغة  قسم  من  خان  عيل  حامد  الدكتور  قاله  ما 

العربية بالجامعة اإلسالمية بعيل كره.40 وهنا ينقل 

بعض األبيات من مثنويه:

 مذهب العشق   مذهب واحد 

إذهب إذهب عليه   يا زاهد   

 ليس    للعقل   اجتهاٌد   فيه 

ليس    للنقل   اعتمــــــــــــــاٌد   فيه   

 إمنا  الحال   ههنا   منظور  

إمنا   القال   ههنا   مهجــــــــــــــــــــور   

 دولة العشق  دولة  الكربى  

َحَصل الكربوي من الُكبـــــــــــــــــــــــرى   
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 الطريُق   الُهدى   طريقتنا  

يتجىّل      به        حقـــــــــــــــــــــــــــــيقتنا   

 كيف  ال  كيف ال كذا وكذا  

و  األمري    الكبري   داخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــها   

 ذاته  كان  مثل  ذات  أبيه  

صفة  االبن بالصـــــــــــــــــــــفات شبيه   

 ظاهرا  كان  أعلم    العلام  
باطنا  كان  أعرف  العـــــــــــــــــــــــــرفاء 41   

مع  الشديد  ولعه  عن  آخر  غزل  يف  يقول  هو 

املحبوب العاشق:

حبيبي إليك  حشايئ   مىش   

فأين   املرام   و  أين  الحـــــــــــــــــــشا   

 يراك الحشا بالغدو   والعشا  

فنعم   الغدا   و   نعم   العشا   

 لديك  جناين  لدّي   الهموم 

عىس أن ييل مهجتي إن تشـــــــــــا   

 تجىّل النهار بصيح الصبيح  

بوجِه  الرقيب  إذا   أغطـــــــــــــــــــــــشا   

 أردنا   املداُم   مبيٍل   متام  

فمن    ُجرعٍة   قلبنا   اِنتشـــــــــــــــــــــــــا   

 فمن   ليس  يف   قلبه  حبّك 

جدار   بال   مهجة    اِنقـــــــــــــــــــــــــــشا   

نيازي رحبي و نازي ز تو       
نيازي و نازي خوشا مهوشـــــــــــا  42   

ا لشعراء الفارسية اآلخرين املمتازين  ا وتتبعاً تقليداً

الغزل،  )ُحبّي(  النوشهري  الله  حبيب  شيخ  نظم 

مثاله  هنا  ونعرض  تقليديني،  مثالني  قّدمنا  قد 

اآلخر. قرض موالنا جامي هذا الشعر:

احّن شوقا إىل ديار لقيت فيها ديار سلمى

كه مي رساند از آں نواحي نويد لطف بجانب ما 43

ا له، الغزل  حرر شيخ حبيب الله النوشهري، تتبعاً

اآليت:

ا لعني عذرا ا فرِصُت صيداً أردُت أخذ الغزال يوماً

كه مي رساند ز وادئ غم ، پیام مخزون بہ خانہء ما

یکی نباشد چو من بعامل شکستہ حالی بہ نسل آدم 44

ا قُِتلُت قتالاً ُغرِقُت غرقاًا ُحرِقُت ناراًا ُحِبسُت حبْساً

ببیں  کہ سودا چہ کرد جانم مبیں کہ سودی دراں ندیدم 45

بُت  غامًّ   ِبَهمِّ   ُدنيا و ِبعُت َهـمًّ  ِبغمِّ سلمى رَشِ

ا رَميُت َسْهاماً شويُت لحاماً جزاك خرياًاغفاَك أيضاً

اگر بخندہ منک نہ ریزی دروں بریاں و وای ویال  46

إذا  ضحكِت  فرَِصُت  َحيًّا  فإنّه  كالزاّلل  شيئاًا

ازوست قائم حیات خرض و ازوست دائم دِم مسیحا

ِزہی چہ روزی کہ دیدہ مت رو شبی چہ نیکو کہ دیدہ مت مو 47

كأن وجهك معاش ُحبِّي وإّن شعرِك لباس هذا 48

ُماّل نازُك:

أخوند ُماّل نازُك من مواليد حارّة تاشوان برسينجار، 

كبار  من  كان  1097هـ،  عام  املقام  بنفس  وتويف 

الحادي عرش  القرن  علامء كشمري وصالحيها يف 

الهجري، وكان ماهراًا يف العلوم العقلية والنقلية. 

حرض ُماّل نازك يف خدمة الحاج محمد السيالكويت 

الشيخ  واعتنى  كشمري،  يف  امليمون  وروده  عند 

رّشف  وتارة  الخصوص،  بوجه  الروحانية  برتبيته 

كام  سيالكوت  من  امليمون  بقدومه  كشمري  تربة 

بالرحلة  مرات  عدة  نازك  ُماّل  املسرتشد  ترشف 

إىل سيالكوت واللقاء مبرشده يف منزله، بلغ هذا 

الرجل الويل مبلغ الصالحني األخيار ذوي الكشف 
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للعادات(،  الخوارق  أصحاب  )أي  والكرامات 

باقر  محمد  ُماّل  العامل  الشاب  ابنه  مات  وأثناءه 

الفاجع  الحدث  بهذا  دماغه  وتخلّل  ذهنه  فتأثر 

الشعر  يقرض  كان  قصوى.49   درجة  إىل  العظيم 

باللغتني الفارسية والعربية سواسية، وعدة أشعاره 

بالعربية مسجلة يف السطور التالية:

 قد   رأينا   اليوم   أنوار الحبيب
ل تكن  فيما  شهدنا من ُمريب  

ا  خمر  الودود    نحن نشرب  دائماً
ليس  للزّهاد  من  هذا  نصيب  

ا في حضرتك    نحن ندعو حاضراً
يا دليل الحائرين ريب املجيب  

مات  في  بيتك  غريب  نازكي   
  يا رحيم إرحم لحوال  الغريب 5٠

والسلوك،  بالتصوف  تتعلق  أخرى  قصيدة  وله 

وهو يقول:

أنت  مطلوٌب   و منظوٌر  لنا   
أنت  معبوٌد  و مقصوٌد   لنا  

  وجهك   
ّ

ل نرى في الكون إل
أنَت  مشهوٌد  و موجوٌد  لنا  

مذهب  الزّهاد   منعوٌت  لهم   
مشرب العشاق  محموٌد  لنا  

إن وعدتم باللقاء في  اآلخرة   
وهو في الكونين مشهوٌد  لنا  

ل  زوال  عارض  للعارفين   
نازكي  الظل   ممدوٌد    لنا 5١   

ُماّل طّيب:

ُماّل طيّب كان من مواليد رسينجار، ومن معارصي 

الشهري  الطريقة  شيخ  مسرتشدي  ومن  نازك  ُماّل 

سنة  املتوىف  غازي  الدين  نصيب  الفقراء  أيب 

الحجة  ذي   /13 بتاريخ  تويف  وإنه  1047هـ، 

1086هـ، كام هو مذكور يف بعض كتب الرتاجم، 

كان ُماّل طيّب صوفياًا و من أهل العلم، وملا دخل 

ميدان الروحانية فزهد يف األعامل العلمية، وكان 

النقشبندية يف  السهروردية  السلسلة  إىل  ينتمي 

مجال الطريقة والسلوك، وغلب عليه االنجذاب 

الصويف وسكران التصوف إىل فرتة من الزمن يف 

ا كان متزناًا، وله ديوان بالعربية  عمره األخري، وطبعاً

والفارسية، وكان اسمه الشعري “طيّب”. وبعض 

أشعاره فيام ييل:

لقد  مّسني  الضّر  ّضر  عجيب   
 

مريٌض سقيٌم  فأين الطبيب      

 
ٌ

  ضعيـف
ٌ

ذلوٌل  ملــــوٌل  نحيف  

 

            فقيـٌر  حقيــــــــٌر  ذليٌل  غريٌب

اآل  فادفع  عني  كّل  هـّم وغــّم   
 

                       اآل  إن  رّبي  قريٌب مجيٌب

إلهي  غفــوٌر  شكــوٌر  و   دوٌد  

 

  رقيٌب
ٌ
  رحيٌم  حفيظ

ٌ
                  رؤف

أِجْب   دعوتي  احتغر  حوبتـي     
اطبني  بعيٍش رجى رحيب   

ركبُت  الخطايا  و ذنبي  عظيم    
وأرجوَك إدخال دار النيب   

اگر فعل طّیب ہميں است  ایک 5٢    
          فقوٌل  لــه  طّيب  مستطيب 5٣

موالنا صدر الدين آزرده:

الله  لطف  بن  الدين  صدر  املفتي  العالمة 

الهنود  العلامء  كبار  من  الدهلوي  الكشمريي 
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وأشهرهم، جاء جده خواجه بهاء الدين الخوارزمي 

دلهي،  إىل  أكرْب  السلطان  عهد  يف  الفاروقي 

واشتمل يف زمرة أصحاب السلطان، وظلت هذه 

األرسة تاجرة إىل عهد أورنك زيب عاملگري، حتى 

جاء املولوي خري الدين أبو الخري، واشتغل بالعلم 

رتبوا  الذين  بني  ممتازة  درجة  له  وكان  والعرفان، 

الدين  ابنه موالنا فخر  وكان  العاملگريية،  الفتاوى 

الدين  الله الشهيد، وكان شقيق موالنا فخر  أمان 

معروفاًا باسم املولوي لطف الله الكشمريي، وأما 

املفتي صدر الدين الدهلوي فهو ابن لطف الله 

الكشمريي.54 

1789م   / 1204هـ  عام  الدين  املفتي صدر  ولد 

العلوم  قرأ  الثاين،  شاه  أكرب  عهد  يف  بدلهي 

والشاه  العزيز  عبد  الشاه  عىل  والنقلية  العقلية 

محمد  والشاه  الدين  رفيع  والشاه  القادر  عبد 

إسحاق وموالنا فضِل إمام الخريآبادي.

الحكومة  قبل  من  الدين  صدر  املفتي  عنّي 

الصدور  صدر  منصب  عىل  الهندية  الربيطانية 

ا مع هذا الشغل  واملفتي بدلهي، واستمر مدرساً

ونواب  خان  أحمد  سيد  الرَسْ  وكان  الشاغل، 

السهارنبوري  الحسن  وفيض  خان  حسن  صديق 

من علامء القرن التاسع عرش امليالدي املعروِفني، 

وكانوا من فضل منجزات إرشاداته.55 أعاد املفتي 

صدر الدين بناء مبنى مدرسة “دار البقاء” الشهرية 

التي تم بناءه يف عهد الشاه جهان، واستهل نظام 

التعليم والتدريب مرة ثانية فيها.56   تويف املفتي 

صدر الدين عام 1285هـ / 1868م.

حديث  رشح  يف  املقال  “منتهى  مصنفاته  ومن 

ال تشدوا الرحال”، و”الدر املنفود يف حكم امرأة 

املفقود”، ومثة عدد هائل من فتاواه، وله بعض 

كتب  تناولتها  التي  األخرى  والرسائل  املؤلفات 

السري والرتاجم املختلفة بالذكر.

ا يف العلوم  موالنا صدر الدين آزرده مل يكن متعمقاً

الدينية فحسب، بل كان ميتلك نظرة فاحصة عىل 

ا، وكانت تطرح عليه تساؤالت  أيضاً العريب  األدب 

إليه أسئلة  يف القضايا الفقهية، كام كانت توّجه 

النحو  )من  العربية  والقواعد  العريب  األدب  يف 

والرصف( واملعاين والبيان، وكانت له قدرة عىل 

اللغات الثالث أي العربية والفارسية واألردية، وقد 

ثالثة  من  النامذج  خان  أحمد  سيد  الرَسْ  سجل 

أنواع حديثه. 57  وكان يتوافد إىل مجالسه الطالب 

والشعراء واألدباء للتلقي واالستفادة.58 

امتاز الشيخ صدر الدين بني أقرانه ومعارصيه يف 

لغات  الشعر يف ثالث  ينظم  وكان  الشعر،  قرض 

يدل عىل  واألردية، وهذا  والفارسية  العربية  وهي 

قدرته عىل التحدث شعراًا. كان الشاه عبد العزيز 

يصّحح أشعار موالنا صدر الدين وزميله يف الدرس 

و  الخريآبادي.59   حق  فضل  موالنا  أستاذه  وابن 

مثلام ضاع معظم رسائل موالنا صدر الدين وفتاواه 

وال  األخرى،  هي  منظوماته  الدهر  أتلف  فكذلك 

التي جمعها أهل  يوجد اآلن سوى بضعة أشعاره 

ا. ذكر صاحب “فرائد  العلم يف مؤلفاتهم أمنوذجاً

حياته  بيان  ضمن  بالعربية  أشعاره  سبعة  الدهر” 

املنتقد”  “املعتقد  صاحب  وسجل  وأعامله، 

شعَريِن له.60  وحرر الرَسْ سيد أحمد خان وموالنا 

عبد الحي الحسني خمسة أشعاره، وهي كام ييل:

ضــى  بانــــٍة  قـد  تأنـقــا   
ُ
و كّنا كغ

على دوحٍة حتى استطال و أينعا  

يغّنيـهمـــا  صدح  الحمام  مرجعـا   
و يسقيهما كأس السحائب ُمنزعا  

سِليَمْيِن ِمن خطب الزمان إذا سطا  
يين ِمن قوِل  الحسود إذا 

ّ
ل

َ
خ   

شعراء العربية يف كشمري
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سعـا

ففـــــارقني عن غيــر ذنب َجِنـّيــٍة   
ـٍة  و  توّجعا

َ
و ألقـى بقلبــي َحْرق  

عفــى هللُا عنـــه ما جنـــاه فإننــــي   
حِفظُت له  العهَد  القديَم و ضّيعا 6١  

موالنا شيخ عبد الرشيد الشوپياين الكشمريي:

شاه  محمد  بن  الشوپياين  الرشيد  عبد  موالنا 

مقاطعة  مواليد  من  1298هـ(  سنة  )املتوىف 

كشمري،  بوالية  الخصبة   62 پايان(  )شاه  شوپيان 

وحصل  هناك،  وترعرع  سلفية،  أرسة  يف  وذلك 

العلوم املتداولة بها، ثم سافر إىل بهوپال )بوالية 

تاريخ  يف  قصوى  خطورة  وله  برديش(،  َمْدْهيََه 

الحي  عبد  موالنا  أشاد  واألديب،  العلمي  كشمري 

الحسني مبكانته األدبية والفنية يف كتابه الشهري 

عبد  الفاضل  “الشيخ   : قائالاً الخواطر”  “نزهة 

العلامء  أحد  الشوپياين  شاه  محمد  بن  الرشيد 

يف  بارعاًا  وكان   .... واللغة  النحو  يف  املربزين 

املعارف األدبية وشاعراًا حسن املحارضة”.63 

الشديد  النتامئه  الشوپياين  الرشيد  عبد  سافر 

مع التفكري السلفي وعمله بالحديث إىل النواب 

صديق حسن خان ببهوبال، وأقام هناك إىل فرتة 

من الزمن، يتلمذ عليه، حتى فّوضه منصب اإلفتاء 

ا له. عمل  ا خاصاً الجليل، ورّشفه بأن يكون مساعداً

النواب  نفاه  ثم  طويلة،  فرتة  عنده  الشوپياين 

استنكره  التي  األعامل  لبعض  خان  حسن  صديق 

آباد  هوشنگ  إىل  الرشيد  عبد  موالنا  فجاء  هو، 

)بوالية َمْدْهيََه بَرديش(، وأقام بها، وتويف يف جبْل 

عام  صفر   /8 بتاريخ  بَرديش(  َمْدْهيََه  )بوالية  بور 

1298م.

كتاب  عىل  تقريظاًا  الشوپياين  الرشيد  عبد  كتب 

بعد  خان  حسن  صديق  للنواب  الاليض  ظفر 

األوساط  لدى  ا  واسعاً قبوالاً  التقريظ  ونال  وفاته، 

العلمية. كان الشوپياين عاملاًا له فكرة ورأي، ويرى 

له  وكانت  التقليد،  ويخالف  والتجديد،  االجتهاد 

يد طوىل وبصرية متعمقة يف العلوم الدينية، وله 

اإلعجاز”،  آيات   “ ومنها:  متعددة مطبوعة،  كتب 

و”املقدمة لسنن الدارمي”، و”ختام ظفر الاليض 

بها يجب يف القضاء عىل القايض” )هذه تكملة 

من  و”نزل  خان(،  حسن  صديق  النواب  لكتاب 

من  املنتقى  كتاب  عىل  مقدمة  )وهذه  اتقى” 

أحاديث األحكام ملجد الدين ابن تيمية(، و”القطر 

الصيب يف مدح اإلمام أيب الطيب”.

كانت له ملكة خاصة يف كتابة النرث العريب. علم 

بالعبارات  مزخرف  ونرثه  نرثه،  يف  غالب  البديع 

املسجعة واملقفاة واألسلوب الكالسييك القديم. 

أعطى الشوپياين املكتبة العربية معطياته الشعرية 

يف  الفنية  ملكاته  الطريق  بهذا  هو  وأبدى  ا،  أيضاً

هذا الحقل الفني األديب هو اآلخر. هيّا بنا ندرس 

للكتاب  تقريظه  يف  دبّجها  التي  أشعاره  بعض 

“ظفر الاليض” للنواب صديق حسن خان، الذي 

يستغرق 8/ أشعار يف بداية التقريظ، وهي تتعلق 

عىل  والصلوة  النبوي  واملديح  والثناء  بالحمد 

النبي صلوات الله عليه وسالمه. وهو يقول:

باسم   الله   العالين  ابتدي   
و ِبسنا  نور  هداه    اقتدي  

سبحانك اللهم ل نح�سي الثنا   
عليك ما عجز عنه  اللسنا  

ثم    صلة  هللا     و التسليم   
على   نبي   هديه      قويم  

محمد   ماحي  ظلم    الكفر   
عن ساحة الدنيا بنور الذكر  
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تَم   هللا   به   الرسالة    
َ

من  خ
وطّهر الرض من الضللة  6٤  

ابن  الربكات  أيب  الحافظ  مدح  يف  األبيات  نظم 

تيمية، وهي كام ييل:

حّيا   الله    مرابع     الجيران   
لهو  مع  الغزلن

َ
كنا   بها   ن  

و  نقيل  عند  أباطح  حصياتها   
أزرت  ِبـُدّرٍ  في نحور غوان  

و سقى  رياضا عابقاٌت  أتحفت   
 الجنان بمهجة  الولهان

ُ
َرف

ُ
غـ  

و أطال عمر حدائق سجعت لها   
ُوُرُق  الُهدى برقائق  اللحان  

و أدام  ظل  الريك  أيك دلئل   
فيها  ظفرت  بمقصد  اليقان  

و رمى الهيمن عصبة من سنة   
سكنوا منازل ُمقلتي و  جناني  

سامي  الدى  في  سنة  محمّية   
نامي  العلى  في  قوة  اليمان  

أعني  به  شيخ  الحديث همامه   
من  غير  إنكار   و  ل  شنآن  

قد بان  علم  الدين  من  أحكامه   
يربى على القمرين في التبيان  

من  اتقاه  لنفسه  برع   الورى   
و قد  احتفى  بعناية   الرحمن 65  

العالمة أنور شاه الكشمريي:

كان العالمة أنور شاه الكشمريي )1292 – 1352هـ 

/1875 - 1933م( من العلامء األجالء املمتازين، 

القارة  شبه  ويف  بل  فحسب،  كشمري  يف  ال 

شديد  كان  واإلسالمي،  العريب  والعامل  الهندية 

باملطالعة،  وشغوفاًا  الذاكرة،  وقوي  االستحضار، 

فقيهاًا  و  والحديث،  القرآن  علوم  يف  ا  إماماً وكان 

وحافظاًا واعياًا ملذاهب األمئة الفقهية مع اإلدراك 

ونال  ا،  مفلقاً وأديباًا  عاملاًا  وكان  بينهم،  لالختالف 

وكان  املعلومات،  وسعة  الفطنة  من  وافراًا  حظاًا 

إسهامات  وأسهم  واملعارف،  العلوم  يف  متبّحراًا 

يتحىّل  وكان  والعرفان،  العلم  ساحة  يف  جليلة 

باملواصفات املكتملة، ونظراًا إىل هذه املميزات 

والخصائص ُعدَّ كأنه الغزايل والرازي لعرصه. علّق 

: “ما رأيُت  عليه العالمة رشيد رِضا املرصي قائالاً

مثل هذا األستاذ الجليل”.66 

كان العالمة أنور شاه الكشمريي من مواليد “َورْنَو” 

يف وادي “لوالب” بكشمري يف أرسة علمية ذات 

الدروس  وتلقى  1875م،   / 1292هـ  سنة  ورع، 

موالنا محمود  الهند  مَعظّْم شاْه وشيخ  والده  من 

والشيخ  الگنگوهي  أحمد  رشيد  والشيخ  حسن 

الحجاز(  )يف  الطرابليس  حسني  بن  محمد 

املدرسه  التدريس يف  بسلك  وانخرط  واآلخرين، 

مدرسة  أسس  أعوام  أربعة  وبعد  بدلهي،  األمينيه 

كرئيس  تعيينه  تم  موطنه.  يف  عام”  “فيض  باسم 

العلوم  دار  اإلسالمية  الجامعة  يف  املدرسني 

الحجاز،  من  عودته  عقب  )سهارنبور(  بديوبند 

ا يف دار  واحتلها إىل مدة من الزمن، وظل مدرساً

دهابيل  إىل  رحل  ثم  1345هـ،  عام  حتى  العلوم 

ا كبرياًا يسمى  مبديرية غجرات، وأسس فيها معهداً

تسمى  للتأليف  ومؤسسة  اإلسالمية،  بالجامعة 

بـ”املجلس العلمي”.67 

يقول عبد الحي الحسني يف شأنه:

“كان الشيخ أنور شاه نادرة عرصه يف قوة الحفظ 

شعراء العربية يف كشمري
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والتضلع  املتقدمني  كتب  عىل  اإلطالع  وسعة 

العربية  العلوم  يف  والرسوخ  واألصول،  الفقه  يف 

إقبال  محمد  الدكتور  وكان  والتفسري،  والدينية 

رحمه   – شاه  أنور  موالنا  بتعمق  اإلعجاب  شديد 

إياه  احرتامه  من  وبلغ  العلوم،  يف  وتبّحره   – الله 

يف  الديني  الفكر  “تجديد  وكتابه  بأفكاره،  تأثر  أن 

اإلسالم” ميثل مدى تأثره بالشيخ أنور شاه”.68 

وآدابها،  العربية  العلوم  يف  فائقة  قدرة  له  كانت 

كام كان عاملاًا وأديباًا عبقرياًا للغة العربية، وكتاباته 

واملسائل  والعقائد  والحديث  الفقه  تعكس 

الرائعة من  النامذج  لنا  إنها ترضب  واملنطق، كام 

ومنها:  كثرية،  مؤلفات  حرر  إنه  العريب.  الشعر 

الدين”،  رضوريات  من  يشء  امللحدين  “إكفار 

عىل  و”تعليقات  القدير”،  فتح  عىل  و”تعليقات 

األشباه والنظائر”، و”مشكالت القرآن”، وغريها.

القصائد  ومئات  األشعار  آلالف  حافظا  كان 

شعره  وكان  موهوباًا،  طبيعياًا  شاعراًا  كان  العربية، 

ولطف  املشاعر  وكرثة  العواطف  بعمق  يتصف 

املعاين، ويربز أسلوبه بالكالسيكية. يعالج العالمة 

الحكم  مثل  شعره،  يف  املوضوعات  مختلف 

والرثاء.  واملدح  واملعارف  والحقائق  واألمثال 

وقسم الدكتور سيد محمد فاروق البخاري شعره 

الرثاء  يعالج  الذي  الشعر   : أوالاً أقسام،  ثالثة  يف 

العميقة،  بالعواطف واالنفعاالت  الحافل  واملدح 

ثانياًا: الشعر الذي يشابه الشعر الحاميس الذي 

ثالثاًا:  وامللية،  الدينية  الشاعر  عواطف  عن  يعرب 

الشعر الذي يتبنى عىل القضايا العلمية والفكرية 

الخالصة، وهذا الجزء من أشعاره يتصاعد كمية.69 

العربية  شعراء  من  الكشمريي  شاه  أنور  كان 

الشعر  ينظم   والده  كان  الهند.  يف  املعدودين 

وكان  والده،  من  الشعري  الذوق  فنال  بالفارسية 

أستاذه محمد جوجندل الذي درّسه يف املراحل 

وكان  بل  ا فحسب  مفلقاً يكن شاعراًا  االبتدائية مل 

يف  ا  ملموساً دوراًا  مارس  وإنه  ا،  أيضاً للشعر  ا  ناقداً

العلوم  بدار  وبالتحاقه  الشعرية،  تكوين شخصيته 

بهذا  ناشطاًا  واشتغل  الشعري،  فنه  نضج  ديوبند 

الفن إىل أن لفظ نَفسه األخري.

يف  خوضه  أثناء  العربية  باألشعار  يستدل  كان 

مباحث الحديث النبوي والتفسري ملعاين القرآن 

التي  األمثلة  ومن  الشعبية،  واملناظرة  والنقاش 

محمد  لحديث  مناقشته  اإلطار  هذا  يف  جاءت 

الخطاب  بـ”فصل  املعنون  كتابه  يف  إسحاق  بن 

يف مسألة أم الكتاب”، فإنه يكتب شعراًا ألحد من 

الشعراء الجاهليني:

هل غادر الشعراُء من مترّدم   
أم هل عرفت الدار بعد توّهم ٧٠  

ويضم شعره بشعره قائال:

ـم   
ّ
أعياك  رسم  الدار لم يتكل

م  فاسمعن  و تفّهم
ّ
حتى  تكل  

شوق  املحدث  يدعم  الكشمريي  شاه  أنور  كان 

عندما  وذلك  السنن”،  “آثار  مؤلفه  يف  النيموي 

األمينية  املدرسة  يف  املدرسني  صدر  كان 

الثالث  أو  والعرشين  الثاين  يف  وكان  بدلهي، 

الكشمريي  العالمة  وقرض  عمره،  من  والعرشين 

وثناءه  الكتاب  مواصفة  يف  طويلتني  قصيدتني 

النيموي يف كتابه بعنوان:  عليه، وشملهام شوق 

األديب  للعالمة  املؤلف  “هذه قصيدة يف مدح 

شاه  أنور  محمد  موالنا   ..... اللبيب  والفاضل 

الكشمريي .... “.71  القصيدة األوىل تحوي 125 

شعراًا، ومنها:

رويُت وطبُت نفسا في ارتواء  
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و عدت  فأزدري ماء  السماء

ي ذا الناقب   و  العالي   
ّ
ِبُحبـ

شريف املجد عطريف الُعلم  

سنا علم  الحديث  كثير  حفظ   
و  راِوية  الزمان  بل  امتراء  

ـرا   
ُ
فذا  ُهو  ُرحلة  اآلفاق  طـ

    و حافظ  عصره  أهل  اقتداء

و عمدة  قارئ و إرشاد  ساٍر   
و فتح  الغلقات  على  وفــاء  

ظهير  الحـق  مولنـا  الظهير   
أضاء الرض في نور اهتداء   

وقصيدته الثانية تحوي 31 شعراًا، ومنها ما ييل:

ها العصر الخالي     أيُّ
اً
ألِعُم صباحا

تنورت فيك النور من جبل عال  

حيث حيـوة بعـد مـا كنت ماضيا   
و ُجّددت تجديدا على ُعْمر  بال  

ُب فيك عينــي تبّسمت   
ّ
ومهمـا أقل

تباشيُر  تبشيٍر على حَزِن  الباِل  

: ويشري إىل “آثار السنن” قائالاً

   
اً
و قد جاء باآلثار للناس  راويا

عن النور عن فيض عن القال عن حال

فدونك سفرا سافرا بالشـوارق   
و  نورا  علـــى  نـوٍر  بأطـــول  أذيـال  

سداُه  حديث و  الفقاهة  لحمه   
نسيُج  علـى  وحــٍد  بأبـــدِع  منـــــوال  

ب    و تعليُقه  مثل الطراِز الذهَّ
معانيـــــــه  أعـــلم  بإتقــــاِن  أعمــال  

طّور أنور شاه الكشمريي الذوق الشعري عن طريق 

العلوم  دار  داريس  نفوس  يف  واالنتقاد  اإلصالح 

الذي  الشعري  املنتدى  منرب  ديوبند، وذلك من 

قام بتأسيسه موالنا محمد إعزاز عيل. مرة زاَر عاملٌ 

العلوم  داَر  عيل(  شيخ  )واسمه  مرص  من  حنبيٌل 

ديوبند، وكان يعتقد أن العلامء الهنود ليسوا يف 

الشعر وال األدب العريب مبكانة ألنهم عجم، ومن 

أنور  بالعربية للعالمة  أنه قرأ قصيدة  الحظ  حسن 

شاه الكشمريي نظمها يف رثاء الشاه عبد الرحيم 

فقال  “القاسم”  مجلة  يف  ونرشها  بوري،  الرائے 

طيب  فيها  أِحّس  وأنا  اعتقادي،  من  تبت  “إين 

الشعر الجاهيل ومسحته”.72 

شيخ  أستاذه  الكشمريي  شاه  أنور  العالمة  يصف 

: الهند موالنا محمود حسن الديوبندي قائالاً

إذا    جئته    وافيته    مهلل   
كبدر  مبين  من  جبين و أوسعا  

و غرته سيما السجود وبشره   
تباشير صبح أو كمسك تضوعـا  

: وينظم العالمة الكشمريي مرثيته عليه قائالاً

قفا نبِك من ذكرى  مزار  فندمعا   
 و مشّتىاً ثم مرأى و َمسمعا

اً
مصيفا  

   
اً
  ثم  عالا

اً
نهضُت  لرثي  عالا

  ثم  ما  شئَت أجمعا
اً
  و فقها

اً
حديثا  

  ُسنة  و  جماعة   
اً
  و سمتا

اً
و هديا

 و أسمعا
َ

  ما  أناف
اً
لقا

ُ
  و خ

اً
و خلفا  

  حكمة و إصابة   
َ
 و حزما

اً
و عزما

و زهدىاً وتقوىاً كان أرَوع أورعا  

   
اً
  ُينادى  في  السماواِت  أمة

اً
كبيرا

  أجلٌّ  و  أرفعا
اً
إماُم  الُهدى  شيخا  
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تصّدى الظّل العرش في عدن ربه   
و مقعُد  صدٍق  قد  دعاه  فأسرعا   

ونظم  الشعر  قرض  عىل  فائقة  قدرة  له  كانت 

الهند”  علامء  “جمعية  عقدت   . ارتجاالاً القصيدة 

1922م  عام  بيهار  والية  يف  “گایا”  مبديرية  ندوة 

أنور شاه الكشمريي بإنشاد  / 1341هج، فارتجل 

تستهل  والقصيدة  نفسها،  اآلونة  تلك  قصيدة 

بالخطبة ثم تتابع الشعر، وعدد أشعار الخطبة اثنا 

عرش، وأوله كام ييل:

اللُك     هلل     رفيع     الشأن   
ذي الطول و التصريف في الزمان  

من  األبيات  وبعض  شعراًا،   48 تحوي  والقصيدة 

باكورتها هي كام ييل:

ا عدت عن طورها   
ّ
وما ترى ل

ّدارة  اليونان  و   البرطان
َ
غ  

َدوا  ل يؤمنون لرّبهـــم   
َ
حتى  غ

وا  ِمن خلقة  النسان
ّ
و تنضل  

فازداد  شّر  في  البسيطة منهم   
ما كان ُيحكى منذ جنكز خان ٧٣  

كان له ميل طبيعي إىل الشعر والشاعرية بحيث 

إنه كان حافظاًا لعدد هائل من الشعر، واعتباراًا ملا 

قاله موالنا مناظر أحسن الگيالين إن عدد الشعر 

أو  األربعني  يتجاوز  الكشمريي  استظهره  الذي 

شعرين  أو  بشعر  يكتفي  ال  وكان  ا،  ألفاً الخمسني 

لالستدالل يف البحث اللغوي عن كلمة، بل وكان 

ينشد قصيدة وقصيدة.74 

شعرية  مامرسات  الكشمريي  شاه  أنور  وللعالمة 

واألردية.  والفارسية  العربية  الثالث  اللغات  يف 

شعره بالعربية متاح يف جميع أجناسه. ال يعتمد 

عدد  عىل  البخاري  فاروق  محمد  سيد  العالمة 

الله  رضوان  املقرئ  حدده  الذي  العريب  الشعر 

يف  يصّوب  ولكنه  الكشمريي،  شاه  أنور  تجاه 

جهٍة رأَي الدكتور حامد عيل خان يف بيان عدده 

أنور شاه الكشمريي، أال وهو  للشعر الذي قرضه 

746 شعراًا.75  ويف جهٍة أخرى إنه ال يرىض بالعدد 

بل  الدكتور حامد عيل خان  به  الذي أىت  القليل 

ويقول إنه هناك عدد ضخم من شعره مل يأت بعد 
تحت القيد أو الطبع.76

يصف صاحُب “معجم البابطني”، الجهبَذ العالمَة 

: أنور شاه الكشمريي قائالاً

“للعالمة أنور شاه الكشمريي قصائد يف املديح 

للشعر،  سليام  ذوقا  رزق  وقد  واملرايث،  النبوي 

وكان قد حفظ من قصائد الشعراء العرب ما يربو 

الشعري  ذوقه  وكان  بيت،  ألف  خمسني  عىل 

ألفا ومائة  أبيات قصيدته  غري عادي، ويبلغ عدد 

وخمسة وخمسني بيتاًا، وأسلوبه يف الشعر أسلوب 

واإلسالمي،  الجاهيل  العرص  يف  الشعراء  فحول 

مع  بالطواعية  لغته  اتسمت  تقليدي،  شاعر  وهو 

الوزن  التزم  الخيال،  العبارة، وفسحة يف  قوة يف 

والقافية”.77 

خان  الرحمن  حبيب  موالنا  مدح  يف  قصيدة  له 

الرشواين، ومن أشعاره يف مستهل القصيدة:

ل   
ّ
سعَد  الزمان  بوجهك  التهل

و لرّبما طال الدى فتفّضل  

طاف الخيال فكان مما قال لي   
أو ما ترى أن الغيابه  تنجل ٧٨  

وله قصيدة أخرى يف املديح النبوي قرضها أثناء 

الحج، ومن مواصفاتها أن الشطر األول من البيت 

بالفارسية والشطر الثاين منه بالعربية، وهو يقول:
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اے صبا حالم رساں نزِد رسول   
إذ مآلي نحو مولى قد  يأول   

لے    گرچہ از تر دامنى خستم َو
َعلَّ أن أروى إذا هّبْت قبول   

چوں گدا ہستم نہ راند از درم   
  الوجُه  ُســـول

ُ
إنه  ل  ينهـ   

يقول يف مقطع القصيدة:

و   
ُ
ئے ا چوں رسیدی انور ابِر کو

إنك اآلتي بخير  في  القفول ٧٩  

عيىس  حياة  يف  اإلسالم  “عقيدة  كتاب  يف  وله 

وفيه  والفارسية،  بالعربية  قصائد  السالم”  عليه 

قصيدة يف املديح النبوي صىل الله عليه وسلم، 

وهي تحتوي عىل 28 شعراًا، ومن أبياته:

تبارك من أسرى وأعلى بعبده   
إلى السجد الق�سى إلى الفق العلى  

إلى  سبع  طباق إلى سدرة كذا   
إلى  رفرٍف  أبهى  إلى  منزلٍة  أخرى ٨٠  

يتنوع أنور شاه الكشمريي يف نظم الشعر بالعربية، 

الكالم  وعلم  الفلسفة  عىل  شعره  فيحتوي 

واملدائح  واملرايث  واإلرشاد  والنصيحة  والتصوف 

النبوية والقصائد واملناجاة والتقاريظ وغريها، وله 

رسالة منظومة بالعربية تحت مسمى “رضب الخاتم 

عىل حدوث العامل”، ولعلها رسالة فلسفية أوىل 

منظوم، وعدد  بشكل  الهندي  العريب  الشعر  يف 

شعره 250 شعرا، وأنور شاه الكشمريي يقول:

تعالى هللُا كان ولم يُك ما ِسوى   
ى العماء  بمصطفى

ّ
و أّوُل ما َجل  

و سلسلة الساب سلسلة  هَوْت   
دى ٨١

ُ
ا إلى ال ا فشيئاً ِبَها، ربطوا شيئاً  

أشعاره مبعرثة يف رسائله، ومرثيته عىل شيخ الهند 

صفحات  ثلث  يف  الديوبندي  حسن  محمود 

أم  مسألة  يف  الخطاب  “فصل  آخر  يف  موجودة 

الكتاب”، كام توجد يف ثنايا الكتاب قصائد وجيزة 

بشكل َمثنى و ُرباع من شعر. ويف إكفار امللحدين 

قصيدة تشتمل عىل 75 شعراًا، وقام برشحها موالنا 

محمد إدريس السكهروْدِوي، وقد طبع هذا الرشح 

باسم “صالع النقاب عن جّساسة انفنجاب” عام 

1925م. وتوجد قصيدة تحتوي عىل 11 شعراًا يف 

منها  تتفوح  و  السرت”  “كشف  بـ  املعنونة  رسالته 

اإلسالم  وعقيدة  الزكية،  الجاهيل  الشعر  رائحة 

أيضا تشمل قصائده بالعربية والفارسية.

ذروة  بالعربية  النبوية  مدائحه  إحدى  بلغت 

هذا  عن  البّنوري  موالنا  يحرر  والبالغة.  الفصاحة 

َس رِسُُّه غري  : “ولو مل يكن للشيخ قُدِّ املديح قائالاً

أنه وصل  الحسناء لكفى دليال عىل  اليتيمة  هذه 

إىل قصارى منازل شعر”.82 

ونقدم بعض األبيات من هذا املديح النبوي يف 

السطور التالية، وهو يقول:

  بالـــــوادي   
اً
ـــَق  موهنـــا

ّ
برٌق  تأل

فاعتاد  قلبي طائف البحـــاد  

 علــــى عهد الَحمــى وِعهاِده   
اً
أسفا

تولى على البراق والرعاد  

ِرَهـــــٌم  تناوُِح  تارة  ديـــــم  لها   
حتى  غدا  اليــاُم  كالعيـاد  

هبَّ النسيم على الربى فتضاحكت  
ر العميد عراُرها والجادي

ْ
ُبش  

   
اً
لعبت  صباها  و الستمال  و تارة

لِعب الغصوُن  بعطفها الباد  

شعراء العربية يف كشمري



 208جملة كرياال يوليو 2020

: ويضيف قائالاً

   
اً
أنا   في   أمـان   مـن   دأدئ   َحيــرة

وِلَي اهتداٌء بالنبي الهــادي   

شمس الُضحى بدر الُدجى صدر الُعلى  
                   علم الُهدى هو قدوة للقادي

لى  
ُ
سهــــِل  العريكة  أكرم  العرب  ال

خيــر العبـــاد وخيرة العّباد   

أساتذته  عىل  املرايث  من  كثرياًا  الكشمريي  نظم 

بوري  الرائے  الرحيم  نحو موالنا شاه عبد  وشيوخه 

وموالنا محمد قاسم النانوتوي وموالنا رشيد أحمد 

حافلة  وهي  حسن.  محمود  وموالنا  الگنگوهي 

تصاعد  أضاف  وقد  والوجدانات،  بالعواطف 

العواطف يف أدبه كمية هائلة من التأثري والتفعيل، 

عىل  مرثيته  من  بيتني  نحرر  التالية  األسطر  ويف 

موالنا رشيد أحمد الگنگوهي، وهو يقول:

 قفا يا  صاحبي  عن  السفار   
بمرأى  من  عرار أو  بهار  

و قد عادت صباها من رباها   
بأنفاس يطيب بها الصحارى  

مرثيته عىل موالنا محمد  أبيات  العديد من  وهنا 

قاسم النانوتوي، وهو يقول:

قفا  يا  صاحبي  على  الديار   
فمن َداب الشجي هو  ازدياد  

و عوجاء  بالرباع رباع أنس   
ففي الرأى ل�سيء كاصطبار  

وإن عادت دوارس بعد هجر   
فقد  كانت  معاهد  للمــــزار  

    
اً
هرا

ُ
وذلك  قاسم  البركات  ط

يسيـــر   بذكــره   تال  وقار   

له في الفضل أخبار  كشمٍس   
و  آثار   كأمثــاِل   الدراري   

   
اً
متى ما جئته  تستسقيه  فطرا

  يطــّم  البحـــار
اً
تِجد  بحـــرا   

يف  قصائد  الكشمريي  شاه  أنور  العالمة  نظم 

العلم  وفضل   83 اإلرث  نحو  متعددة  موضوعات 

النبوي،  املديح  يف  قصيدة  وحرر   84 وحصوله، 

ا عىل شعر من أشعار شيخ  وذلك انطباعاًا وتعليقاً

سعدي الشريازي.

العالمة سيد محمد فاروق البخاري مؤلف كتاب 

أن  يعتقد  مايض”  شاندار  كا  كشمري  “علامء 

شاعرية أنور شاه الكشمريي جديرة بالثناء والتقدير 

وصالحة للحجة واالستدالل.85 ويرى موالنا محمد 

أنور  البّنوري والدكتور حامد عيل خان أن  يوسف 

مألوفة  غري  كلامت  يستخدم  ال  الكشمريي  شاه 

عىل اإلطالق كام إنه ال يستخدم كلامت متبذلة، 

املتنبّي  عىل  نرجحه  أن  املمكن  من  وبتعبريهام 

واختيار  وانسجامه  وسالسته  الرتكيب  حسن  يف 

الكلامت والرتاكيب.86  العالمة أنور شاه الكشمريي 

ا بل كان شاعراًا موهوباًا، وقد  مل يكن شاعراًا متصنعاً

بلحمه  الشعري  والذوق  األديب  الشعور  أرشب 

ويقوم  وحال،  مناسبة  بكل  الشعر  ويقرض  ودمه، 

بتصحيح القصائد التي ينظمها الطالب بالعربية، 

والتصوف  والكالم  الفلسفة  قضايا  يرشح  وكان 

بحكم  األحيان  بعض  نرى  ولذا  شعري،  بشكل 

الطبيعة شيئاًا من الغموض والتعقيد يف شعره. 

شيخ سيف الدين تاَرْه بَيِلْ املنطقي الكشمريي:

بن فضل  املنطقي  الدين  موالنا شيخ سيف  كان 

الله بن نرص الله ينتمي إىل أرسة السادات. وجاء 

الهمداين إىل  آباؤه وأجداده مع مري سيد محمد 
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كشمري يف عهد حكم سلطان سكندر )1389 – 

من  كان  أنه  املؤرخني  بعض  أفاد  1213هجرية(. 

البخاري وأول شخص  الدين  ولد مري سيد جالل 

كان سيد حسني  أرض كشمري هو  أرسته  من  نزل 

املنطقي الذي كان ماهرا يف العلوم العقلية.

علامء  كبار  من  املنطقي  الدين  سيف  مري  وكان 

ترشف  أنه  حيث  روحانيا  مرشدا  وكان  عرصه، 

. وكان  بيَِلْ تارَْه  باقتباس واستنارة من شيخ أحمد 

والعربية،  والفارسية  الكشمريية  باللغات  شاعراًا 

سنة  األستاذ  تويف  الكامل.  ذروة  شعره  وبلغ 

أن  رغم  بَنَجاْب،  بوالية  لُْوْدْهيَانَْه  يف  1290هـ 

يف  ُدفن  بأنه  يفيدون  الرتاجم  أهل  من  البعض 

كشمري.

أعامله  وأما  بالكشمريية،  الشعري  عمله  طبع 

أن  إال  اآلن  متوفرة  ليست  فإنها  بالعربية  الشعرية 

يف  موجودة  بالعربية  نبوياًا  ا  ومديحاً عربية  مناجاة 

مثنويه الكشمريي املعنون بـ “وامق ُعذرا”، وجملة 

أشعار قصيدته 33 شعراًا، وأمنوذج أشعاره مسّجل 

يف األسطر التالية:

كريم   تنصر     الستنصرينا   
رحيمي     تستر     الستغفرينا  

لك  الفضال  و الكرام  والبر   
لك  الحسان   و  النعام   فاغفر  

غفور   التائبين   اغفر  ذنوبي   
و  َعّنى   بالندم   فّرج    كروبي  

أجرني  يا  مجير  الستجيرين   
و خرني  يا نصير  الستخيرين  

تفّضل   يا   وحيدا     بالتعّزز   
كريم  الصفح  يا  حسن  التجاوز  

تقّبل      بالتولي        طيباتي   

و  بالحسان     كفر      سّيآتي  

أعذني رب من شّر الشياطين   
ب من كّر الشياطين

َ
و ُصْن  بالذ  

بتقواك   الكفاية    و  السلمة   
بزلفاك   الولية     و   المامة ٨٧  

عليه  الله  صىل  النبي  مدح  يف  الشاعر  وقال 

وسلم:

حبيبي   أبطحّي   يثربّي    
قري�سي      بني       هاشمي  

نبي   نّور   الدنيا  محّياه    
ر   الكوان   رّياه

ّ
صفى  عط  

إمام   النبياء  و التقياء    
همام   الصفياء   و   الولياء  

رسول سابق للخلق نوره    
وصول رحمة عظمى ظهوره  

خليل هللا تعظيما  و قدرا   
دليل   هللا   تكريما   و صدرا ٨٨  

شيخ أحمد واعظ الكشمريي:

واعظ  أحمد  شيخ  موالنا  الحنفي  الصويف 

سنة  محرم،   /6 بتاريخ  )املتوىف  الكشمريي 

)گـُـْنز  دباغان”  “َمَحلّه  حارة  مواليد  من  1292هـ( 

کھوڈ( بـ رسينجار، وهو مدفون يف مسقط رأسه، 

تعلم العلوم العربية لدى موالنا نور الدين متّو وغريه 

الفقهاء  عاملقة  من  كان  إنه  العلامء.89  كبار  من 

والدعاة واملدرسني يف عرصه، وكان  واملحدثني 

والفارسية،  العربية  باللغتني  مرتجالاً  ا  مفلقاً شاعراًا 

النبوية  والشامئل  املديح  الشعر يف  يقرض  وكان 

يف  املكرثين  كشمري  علامء  من  وكان  والتصوف، 

ونيف  سبعون  له  أن  يقال  والتصنيف،  التأليف 

شعراء العربية يف كشمري
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كتاباًا، له ثلث رسائل يف شكل مخطوط باسم “عني 

الحديث(  )يف  القارئ”  أربعني  رشح  يف  الباري 

)يف  مسائل”  خمسة  جواب  يف  الرسائل  و”أنفع 

)يف  للوهابية”  رجوم  الشهابية  و”نجوم  الفقه( 

العقائد والكالم(.90 

كان  ولذا  كبرياًا،  وواعظاًا  داعية  أحمد  شيخ  كان 

وإنه   ، اإلسالمية  الدعوة  لنرش  بنجاب  إىل  يسافر 

لقب بالواعظ نظراًا إىل فعالياته الدعوية املكثفة، 

اشتغل  سواسية،  والعربية  بالفارسية  قديراًا  وكان 

بالتدريس والتأليف والدعوة، وله ولع شديد بالفقه 

والحديث، ويقال إنه كان حافظاًا آلالف األحاديث. 

ا،  متاماً والفارسية  العربية  يف  الشعر  يقرض  كان 

وموضوعه املديح النبوي والتصوف. ضاع معظم 

هو  أو  مؤلفاته  ضاعت  مثلام  الشعري،  كالمه 

املخطوطات،  بشكل  مختلفة  كتابات  يف  متناثر 

وقد عرث العالمة سيد محمد فاروق البخاري يف 

البخاري عىل  املولوي سيد محمد حسن  مكتبة 

قصيدته الطويلة يف املديح النبوي، وهي تحتوي 

وله  بالعربية.  شعراًا   29 ومنها  شعراًا،   72 عىل 

البيان )رشح فصوص  توضيح  زهاء 15 شعراًا يف 

: الحكم(. قال الشاعر يف املديح النبوي مرتجالاً

أَو  لم  يكفنا  ِمَن   البرهان   
لي  مع  هللا  يا  رسول هللا  

قد  أبان  الله   ِمن  مجدك    
قوُل  ل له  يا  رسول  هللا  

ُرم   ناعتا  ِلوصافك    
َ
إن   ن

حسبنا  هللا  يا  رسول  هللا  

ه  
ّ
أنت َمن أعجز الورى  كل

كنه  معناه  يا  رسول  هللا

من   تعّدى   ِلـَعِدّ   إحسانك   

كيف أحصاه  يا رسول هللا  

ما   أنَت   رحمة   مهداة    
ّ
إن

نعمة  هللا  يا  رسول   هللا  

ا ِمن  الهوال     خائفاً
ْ

ف
َ

ل َيخ
ِصْرَت ملجأه يا رسول هللا  

حنَّ ِجذٌع  و أّن  ِمن  بعدك   
وا  ِفراقاه  يا  رسول    هللا  

قال  فجعا  عليك   بو  بكر   
وا  خليله  يا  رسول    هللا  

سّل سيفا ُعمُر على الناعي   
قال  حاشاه  يا  رسول   هللا  

ن     صار  عثماُن  ساكتا  َعمَّ
جاء ما جاه  يا  رسول   هللا  

اقعد الرت�سى و لم ينهض   
عند  مثواه  يا  رسول   هللا  

جَّ عندك الصحاب   
َ
َضجَّ وارتـ

وا    نبّياه   يا   رسول  هللا  

أهل بيت الكرام قد  صاحوا   
وا صفياه   يا   رسول   هللا  ٩١  

بَْل  آثار حرضْت  الطويل يف  وأمنوذج من مخّمسه 

)رِسِْي نجار( الرشيفة، وهو يقول:

 قد  بدت  شمس  النبوة  نحو اآلثار الشريف 
قد حكى العجاز حقا نحو اآلثار الشريف

يا سكارى الحب روموا نحو اآلثار الشريف  
بالبدن والروح سيروا نحو اآلثار الشريف

أّيها العشاق سيروا نحو اآلثار الشريف ٩٢

موال       نا مريك شاه اندرا يب الكشمريي:
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بـ مريك شاه  اندرا يب املعروف  الله  موالنا مختار 

تخّرج يف  الكشمريي،  أنور شاه  من تالمذة موالنا 

بهذه  بالتدريس  واشتغل  ديوبند،  العلوم  دار 

الدار فيام بعد، كام درّس يف كلية التبليغ بكرنال 

توىّل  منها  التقاعد  وإثر  بالهور،  الرشقية  والكلية 

بالهور،  مدينة  جامع  يف  الحديث  شيخ  منصب 

ا  ومحققاً مفرساًا  و  محدثاًا  كان  بباكستان.  وتويف 

وأديب العربية، وإنه ألف كتباًا كثرية، ومعظمها غري 

مطبوعة، وطبعت عدة رسائل وجيزة يف باكستان 

وطبعت  الدائرة،  ملحيط  رشحه  وطبع  وكشمري، 

الهور،  من  الفارض  بن  عمرو  عن  الطويلة  مقالته 

وهذه املقالة يف أسلوب كالسييك، ولكنها متنح 

األدبية، وكان  األوساط  املؤلف مكانة مرموقة يف 

ا بعربيته إىل قدر كان يقول إن أسهل اللغات  واثقاً

يعتقد  وكان  الفصيحة.93   العربية  اللغة  العاملية 

أن شعراء اليوم وأدباءه ال ميلكون الذوق اللطيف 

للشعر  يتأهلون  ال  إنهم  كام  املرهف،  والحس 

املحّسنات  مع  يتناسبون  ال  ملا  وذلك  واألدب، 

البديعية والصنائع اللفظية، وال يتفق برأي جورجي 

عن  بالبحث  يعتنون  أنهم  هو  سببه  أن  زيدان 

الحقائق.94  

بل  فحسب،  شاعراًا  شاه  مريك  موالنا  يكن  مل 

يف  تام  إدراك  له  وكان  ا،  أيضاً ا  وناقداً محلالاً  كان 

سيد  العالمة  لنا  رضب  وقد  والقوايف،  العروض 

التحليلية من  البخاري مثاالاً لقدرته  محمد فاروق 

كان  العارض.  بن  وعمرو  الشريازي  الحافظ  شعر 

ميكن  ال  ولكن  وآخر،  حيناًا  الشعر  يقرض  موالنا 

تحديد كمية أشعاره، حيث أن شعره غري مطبوع 

حتى اآلن، وحسب قول الدكتور حامد عيل خان 

شاه  مريك  موالنا  ونظم  الشعر.  من  ألفني  له  أن 

اندرا يب مرثية متأملة تستغرق 26 شعراًا مبناسبة 

الكشمريي،  شاه  أنور  محمد  موالنا  أستاذه  وفاة 

وصّور فيها فضَل الشاه الكشمريي وعلمه وفطنته 

نقدم  املرثية  تلك  ومن  تصوير،  أحسن  وتقواه 

بعض األبيات:

 فيــه بــــدٌر منــــــّوٌر  
اً
سقـــى هللُا رمسا

أضاءت به اآلفاُق إذ ... كان يزهـر

ِمن الديــــم الــدراِر مـا ذّر شــــاِرٌق  
ـر ــه و ُيحّضِ

ُ
يث

َ
ــــــرّوي غ

ُ
 تـ

اً
عهــادا

 بحـــــر العلـــم أم رمُس أنـــوٍر  
ُ
قرارة

قديُس محيِط الُقـُدس أم هــو جوهــر

 مشرق الرض وجهها  
اً
وقد كان دهرا

فراَح ُي�سيُء َبطـَن الثــرى و ُينــّور

  بالعارف  و الحجـى  
اً
و أحيــى  قلوبا

 تنضـــّر
اً
كأحيـــاء َوْسِمـــــّيٍ رياضا

ـَل في أعماق ما لم  يصـل  إلى  
َ
ـغ

ْ
ـل

َ
ـغ

َ
ت

ـــــر ُسطوٍح له َجهبيـــُد دهـــــٍر ُيَحّبِ

كريــٌم  إذا  ما  زرته  زرَت  ذاخـرا  
له َدرُّ عرفـــاٍن َيمـــــوج و َينــــــِدر

 عصــٍر ترتـاد نقـــَل مسائـل  
ُ

محـــّدث
ـــه قـاَم َيزخــــُر تِجد موَج َبْحــٍر َعبُّ

ويفيدنا قائال:

فيا عيُن بكّي شرق شمٍس و غربها  
ـــــه متواتـــُر

ُ
وجودي بَدْمـــــٍع سيل

ـــى ير الـــورى  
ّ
أ بعـَد دفيٍن بالصل

ــــُهم أين أنـــور
ُ
جبال علــــوٍم ُسْؤل

 كان صعبــا ِمنالهــا  
اً
قضيَت أمــورا

ت لك الُصعبات والصعُب أيسر
ّ
فذل

  
اً
فيا فخــــَر هنــــٍد ثم ديوبنــد مرقدا

يباهي بك الكشميـر ثّمت “نــرور” ٩5

شعراء العربية يف كشمري
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رئيس  يب  اندرا  شاه  مريك  موالنا  األستاذ  وحرر 

)باكستان(  بنجاب  منطقة  يف  األوقاف  جمعية 

حسني  موالنا  اإلسالم  شيخ  ضمن  مرثية  ا،  سابقاً

جمعية  ورئيس  ديوبند  العلوم  دار  شيخ  أحمد 

: ا، وهو ينشد قائالاً علامء الهند سابقاً

نـــا    
ْ
ت

َ
أراب  القلـب  أنبــاٌء  أت

بإيعــاد الدواهـــــي اغتنـــــــام  

و أولٍق و إيــلٍم  و ُحــزٍن    
و إفــــراٍغ و تحريـــر النـــام  

و إيحاٍش و إدهاٍش  و يأٍس   
و إسهـــاٍر قريــــن بالحمـــــام  

أل يـا عيـُن بكــّي إذ ُرزئنـا  
 

كريمــا سنيــــدا رأس النـــام  

 إمامـا هاديــا قمـــرا منيــرا  
زيحــا نوره ظلــــم الظـــــلم  

محيـطا بالُعـلى بحرا ثجيحا   
عزيمــــا بارّي قيــل العظـــام  

رحيب الصر ذا نسٍب جليٍل   
رفيــع القــدر رضــي القــام  

زعيم القـوم هادَيـــم ِبُرشــٍد   
لسان الجمع في وهج الخصام  

سمّيـا للحسيــن بـن العلـــّي   
وأحمـد سّيــد الُرســل الكــرام  

َعْينــا   
ُ
فدمُع العيـن جاٍر ُمـذ ن

و حزن  القلب  حظ الستهـام الخ ٩6   

موالنا سيد محمد قاسم شاه البخاري:

خايك  داؤد  شيخ  الكشمريي  املحدث  كان 

أجلة علامء كشمري  من  )املتوىف سنة 994هجـ( 

له  املغويل.  الحكم  عهد  يف  األخيار  وأولياءها 

“الرسالة  ومنها  التصوف،  موضوع  يف  مؤلّفات 

و”الرسالة  العالية”،  و”الرسالة  الجاللية”، 

الغسلية”، و”ِورُد املريدين”، و”دستور السالكني”. 

يف  املدّونة  الكتب  أهم  من  السالكني”  “دستور 

الهند مبوضوع التصوف.

حررها  بالفارسية،  منظومة  رسالة  املريِدين”  “ِورُد 

وبركاته  شيخه  أحوال  لبيان  خايك  داؤد  شيخ 

مخدوم  حمزة  شيخ  العارفني  سلطان  وفضائله 

انطباعاته  خايك  داؤد  شيخ  سّجل  الكشمريي. 

“الحمد   : قائالاً السالكني  كتابه دستور  التالية يف 

لله ما أعطاين عطيّة تلقني األذكار وحوالة األوراد 

 ...... املتربك  املكمل  املحقق  الشيخ  هذا  من 

أسأل الله التوفيق يف قضائها عىل ما يرضاه دامئا 

ليالاً ونهاراًا إىل يوم اللقاء”.97  

تشتمل  أنها  الرسالة  نهاية  يف  داؤد  شيخ  ادعى 

عىل أربعامئة ونيف شعر، ولكن الُنَسخ املطبوعة 

تُرِْجمت  فقط.  شعر   311 إىل  تشري  والخطية 

ومن  متعددة،  لغات  إىل  منظوم  بشكل  الرسالة 

مرتجميها پري زاده محمد حسني عارف الدهلوي 

القايض األسبق يف املحكمة العالية بوالية جامو 

وكشمري، و كامگار كشتواڑي، والربوفيسور محمد 

طيب الصديقي.

موالنا  قام  عندما  الكتاب  أهمية  تصاعدت  وقد 

العالمة  )والد  البخاري  شاه  قاسم  محمد  سيد 

سيد محمد فاروق البخاري( برتجمته إىل العربية 

اآلن  طبع  و  بل  منه،  جزء  وطبع  منظوم،  بشكل 

املوضوعة  األبيات  بعض  نقدم  وهنا  بأكمله. 

ا :  بالفارسية أصالاً واملرتجمة إىل العربية أمنوذجاً

  
اً
 لِل صار حالي كّل حين ُمثمرا

اً
شكرا
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اً
ُمذ هداني شيخ أشياخ شيخ حمزة موثرا

إنه  ناَل  السمّو  مع  عم  الصطفى  
  كان  شديدا  في  الجهاد  حجدرا

ُ
حمزة

قد  تمّنى  والذين  جاهدوا  ثّم  سعى  
اً
  ُمنِذرا

اً
ــّرا

ُ
فاللــــُه  ساقــــه  للخلــق  ظ

ُمعَضلٍت  واردات  السالكين  عنده  
  للمريدين  أيسرا

اً
شرحها قد  صار  جدا

ي شأنه  
ّ

ي و التجل
ّ

حفظ نفٍس في التخل
اً
 مع ظاهرا

اً
و هو مولئي  وهادي  باطنا

 وصُل حٍق دائما  
ّ

ليس حفظ النفس إل
بشهود  عين  قلب  صار أعمى  أْبَصرا  ٩٨

شعراء العربية اآلخرون يف كشمري:

مثة شعراء آخرون دون هؤالء الشعراء، الذين نظموا 

الشعري  تراثهم  ولكن  بالعربية،  والقصيدة  الشعر 

ال يزال يف حالة الخمول. أسهم بعض العلامء يف 

بشكل صنعة  الشعري يف كشمري  املنتدى  إثراء 

اإلهامل. أفاد املؤرخ محمد األعظم يف بيان شيخ 

محمد مراد النقشبندي الكشمريي بأنه كان يؤرخ 

بالعربية بحساب الجّمل نظاماً ونرثاًا ومنقوطاًا وغري 

منقوط )أي بشكل صنعة اإلهامل(.99 

كان ماّل محمد أرشف من رجال القرن الثاين عرش 

وإنه  والفارسية،  بالعربية  متقناًا  كان  وإنه  الهجري، 

قد حرر مرثية فاجعة بالعربية عىل وفاة امللُاّل عبد 

الشكور الكشمريي )املتوىف سنة 1113هجرية(. 

املديح  يف  الكشمريي  الله  عبد  مري  وقصيدة 

النبوي متوفرة يف املكتبة الوالئية للبحوث تحت 

.1571 – H رقم

صنعة  يف  عربية  قصيدة  سنوات  منذ  نرشت 

متويل  جهة  من  األردية  الرتجمة  مع  اإلهامل 

رضيحة حرضة إيشان خليفة شيخ يعقوب الرصيف 

فكر  كحصيلة  العمل  هذا  ونسب   ... الكشمريي 

إىل املريزا أكمل الدين بدخيش الكشمريي، عىل 

هذه  أن  والحق  كذلك،  ليس  األمر  أن  من  الرغم 

القصيدة يف صنعة اإلهامل من حصيلة فييض، 

وهي متوفرة يف “موارد كلم: فييض”. أما الكتاب 

الذي تركه املريزا أكمل الدين خلفه تحت مسمى 

“بحر العرفان” فيحوي شعراًا فارسياًا باآلالف، وأما 

الشعر بالعربية ففيه شعر واحد فقط، وهو:

حمد هلل مظهر الشياء    
خالق الخلق واضع السماء  ١٠٠  

فحوى القول:

عىل  رسيعة  إطاللةاً  تلك  كانت  فقد  وبعـد،   ...

يف  اإلسالم  وانتشار  الكشمريية،  القضية  أدب 

املنطقة،  يف  العربية  العلوم  ودخول  كشمري، 

وتدريس اللغة العربية وتعليمها، أرشت فيها إىل 

الخصبة،  البقعة  التي متيز خطورة  األشعار  بعض 

أرشت  كام  أهلها،  يعانيه  الذي  الجرح  وتصف 

األبيات  قرضوا  الذين  الكشمرييني  الشعراء  إىل 

ونظموا القصائد بالعربية مع اإلشارة الخاصة إىل 

تناول  والعلمية.  األدبية  ومآثرهم  حياتهم  مالمح 

منظوماتهم  خالل  من  كشمري  يف  العربية  شعراء 

موضوعات متعددة نحو املدائح النبوية واملرايث 

واملناجاة  والنصيحة  والتصوف  واملناسبات 

عىل  والثناء  واملؤلفات  الكتب  عىل  والتقاريظ 

الشخصيات البارزة. تنوع أنور شاه الكشمريي يف 

نظم الشعر بالعربية، فيحتوي شعره عىل الفلسفة 

وعلم الكالم والتصوف واإلصالح الديني واملرايث 

واملدائح النبوية والقصائد والدعاء والتقاريظ وما 

إىل ذلك. واملوضوع واسع ويحتاج إىل دراسات 

وشعرية  والفنية،  كالدينية  عدة؛  جوانب  من 

األمكنة؛ حتى نرقى باألدب اإلسالمي.

شعراء العربية يف كشمري
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العربية:
سيد عبد الحي الحسني: نزهة الخواطر، ج 5، 7، 8.	 

نواب صديق حسن خان: إتحاف النبالء، بوفال.	 

يف 	  اإلسالمية  الثقافة  الحسني:  الحي  عبد  سيد 

الهند، دمشق، 1958.

نواب صديق حسن خان: ظفر الاليض مبا يجب يف 	 

عام  بهوبال،  صديقي  مطبع  القايض،   عىل  قضاء 

1292هـ.

القارة الهندية 	  أشفاق أحمد: األدب العريب يف شبه 

حتى أواخر القرن العرشين.

سنن 	  رشح  يف  املحمود  أنوار  صديق:  محمد  موالنا 

أيب داؤد، ج 1.

امللك 	  مكتبة  اإللهام،  سواطع  الفييض:  الفيض  أبو 

فهد الوطنية، الرياض، 1889.

املنتقى، 	  الكشمريي:  الشوبياين  الرشيد  عبد  شيخ 

مطبع فاروقيه، دلهي، 1297هـ.

حياة 	  العنرب يف  نفحة  البنوري:  يوسف  محمد  موالنا 

إمام العرص الشيخ أنور، بيت الحكمت، 2003.

معجم البابطني: 4 / 728.	 

ديوان ابن الفارض: قام برتتيبه خليل الخواري، بريوت، 	 

1899م.

الكشمريية 	  القضية  يوسف:  خري  محمد  صهيب 

موقع   من  محمولة  مقالة  اإلسالمي،  الشعر  مرآة  يف 

http://www.alukah.net/literature_

 2008/2/13  : بتاريخ    1899/0/language

ميالدي - 1429/2/6.

أطروحة 	  لداخ،  يف  العربية  الدراسات  العزيز:  عبد 

مركز  إىل  الدكتوراه  قبل  ما  شهادة  لنيل  قدمت 

الدراسات العربية واإلفريقية، كلية الدراسات اللغوية 

واألردية والثقافية، جامعة جواهر الل نهرو، نيو دلهي، 

عام 2010م.

األردية: 
كا 	  كشمري  علامء  بخاري:  فاروق  محمد  سيد  عالمة 

شاندار مايض، )رتّبه: العالمة شوكت حسني كينگ، 

ادب، رسي  و  علم  قاري(مكتبه  محمد أرشف  دّونه: 

نجار، كشمري، ربيع الثاين 1434هـ،  14 – 2013م.

دكتور سيد محمد فاروق بخاري: كشمري میں شعر و 	 

ادب کی تاریخ، نیو کشمیر پریس، فوٹو لیتھو ورکس، 

دلھی.

فاريس 	  ميں  كشمري  رسوري:  القادر  عبد  بروفيسور   

كشمريي،  اردو  تحقيقاِت  مجلس  تاريخ،  يك  ادب 

1968م.

شاعري 	  اور  زبان  كشمريي  مرحوم:  آزاد  األحد  عبد 

فيه، مطبع  آزاد  األحد  تقديم عبد  )ثالثة مجلدات(، 

كلچرل اكيدمي، رسينجار.

عريب 	  ميں  هندوستان  خان:  عيل  حامد  الدكتور 

وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  )مخطوطة(،  شاعري، 

جامعة عيل كره اإلسالمية، عيل كره.

عبد الرحمن برواز إصالحي: مفتي صدر الدين آزرده، 	 

مكتبه جامعه مليه، نيو دلهي، 1977م.

رس سيد أحمد خان: آثار الصناديد )الباب الثالث(، 	 

سنرتل بُك ِدبو، اردو بازار، دلهي.

شيخ شهاب الدين سندي: تاريخ حسن، ج 3، كوه نور 	 

بريس، 1970م.

محمد طبيب صديقي: رشحاِت كالِم رصيف،كتابخانه 	 

ديجيتايل دانشگاہ، تہران،1383هجرية. 

ُماّل عبد القادر بدايوين: منتخب التواريخ، ج 3.	 

أعظمي 	  تاريخ  كشمريي:  أعظم  محمد  خواجه  مؤرخ 

)واقعاِت كشمري(، الهور.

العلامء 	  معجم  رسول:  وغالم  إبراهيم  محمد  مولوي 

)مخطوطة(.

موالنا أرشف عيل التهانوي: حسن العزيز، ج 4، كتب 	 

خانه جمييل، الهور.

إقبال أحمد سلفي: هند و باك مني عريب ادب.	 

سيد محبوب رضوي: تاريخ دار العلوم ديوبند، ج 2.	 

موالنا أزهر شاه: حيات أنور، محمدي بريس، ديوبند، 	 

1977م.

اور علمي 	  أنور شاه كشمريي – حيات  موالنا محمد 

كارنامے، شعبہء دینیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، 

1974م.

موالنا مناظر أحسن گيالين: حيات انور  )مقالة(.	 

املراجع واملصادر
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شمس تربيز خان : صدر يار جنگ، دار العلوم ندوة 	 

العلامء، لكناؤ.

 	 – كشمريي  شاه  أنور  موالنا  الله:  رضوان  املقرئ 

حيات اور كارنامے.

ادب، 	  عريب  مني  باك  و  هند  سلفي:  أحمد  إقبال 

مكتبه جامعه سلفي، بنارس، 1982م.

العرفان، 	  بحر  كشمريي:  بدخيش  الدين  أكمل  مرزا 

الباب الثاين والثالث، بركاز بريس، 1381م.

تاره بيل: وامق ُعذرا )مجموعة األشعار 	  الدين  سيف 

بأسلوب املثنوي باللغة الكشمريية(، غالم محمد نور 

محمد، مهاراج غنج، رسي نجار.

اإلنكليزية:
	   Cultural Heritage of Kashmir: S.C. Benerji. 

	    The Arabic Poets Of India: Dr. Ijaaz Ahmed.   

الدوريات:
ثقافة 	  مجلة  )مقالة(،  الكشمريي،  الشعب  أغاين 

الهند، دلهي، يوليو، 1966م.

ثقافة الهند، دلهي، سبتمرب – 1955م.	 

کے 	  آداب  و  علوم  عربی  بٹ:  نذير  فردوس  الدكتور 

فروغ میں علامئے کشمیر کا حصہ )إسهامات علامء 

مجلّه  وآدابها(،  العربية  العلوم  تطوير  يف  كشمري 

معارف 4/192، أکتوبر 2013م.

أورينتل كالج ميكزين، الهور، فرباير 1951م.	 

عريب 	  ميں  كشمري  البخاري:  فاروق  محمد  سيد 

شاعري، مجلة برهان، دلهي، نوفمرب 1980م.

عريب 	  ميں  كشمري  راشدي:  الدين  حسام  سيد 

شاعري – تذكره شعرائے كشمري، مجله برهان، ندوة 

املصنفني دلهي، نوفمرب 1980م.

كوجرا 	  منرب،  اإلسالم  شيخ  دلهي:  الجمعية،  جريدة 

نواله، باكستان، 1985م.

مجلة القاسم، رمضان 1328هجـ.	 

ماه نامه دار العلوم، أبريل 1974م.	 

لكناؤ، 	  آباد،  أمني  ادب،  فروِغ  اداره  خار،  بے  گلشن 

فرباير، 1967م.

الكشمريية  القضية  يوسف:  خري  محمد  صهيب   1

مقالة محمولة من موقع   اإلسالمي،  الشعر  مرآة  يف 

http://www.alukah.net/literature_

.  1899/0/language

أطروحة  لداخ،  يف  العربية  الدراسات  العزيز:  عبد   2

مركز  إىل  الدكتوراه  قبل  ما  شهادة  لنيل  قدمت 

الدراسات  كلية  واإلفريقية،  العربية  الدراسات 

نهرو،  الل  جامعة جواهر  والثقافية،  واألردية  اللغوية 

نيو دلهي، عام 2010م، ص 15.

املرجع السابق، ص 36.  3

املرجع السابق، ص 42.  4

کے  آداب  و  علوم  عربی  بٹ:  نذير  فردوس  الدكتور   5

فروغ میں علامئے کشمیر کا حصہ )إسهامات علامء 

مجلّه  وآدابها(،  العربية  العلوم  تطوير  يف  كشمري 

معارف 4/192، أکتوبر 2013م.

ثقافة الهند، دلهي، سبتمرب – 1955م.  6

 Cutural Heritage of Kashmiri: S.C.  7

.6 .Benerji, P.No

الهوامش
الربوفيسور عبد القادر رسوري: كشمري مني فاريس   8

كشمريي،  اردو  تحقيقاِت  مجلس  تاريخ،  يك  ادب 

1968م.

بالخصوص  عهد  »مغل  باب  السابق،  املرجع   9

شاهجهان«.

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري   10

كا شاندار مايض، مكتبه علم و ادب، رسي نجار، 

كشمري، ربيع الثاين 1434هـ، ص 14.

ثقافة  مجلة  )مقالة(،  الكشمريي،  الشعب  أغاين   11

الهند، دلهي، يوليو، 1966م.

الخواري،  خليل  برتتيبه  قام  الفارض:  ابن  ديوان   12

بريوت، 1899م.

 ،3 ج  حسن،  تاريخ  السندي:  الدين  شهاب  شيخ    13

سيد  العالمة  1970م.  بريس،  نور  كوه   ،222 ص 

شاندار  كا  كشمري  علامء  البخاري:  فاروق  محمد 

مايض، ص 16.

14  املرحوم عبد األحد آزاد: كشمريي زبان اور شاعري 

فيه.  آزاد  األحد  عبد  تقديم  مجلدات(،  )ثالثة 
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العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري 

كا شاندار مايض، ص 16 – 17.

فاريس  مني  كشمري  رسوري:  القادر  عبد  األستاذ    15

كشمريي،  اردو  تحقيقات  مجلس  تاريخ،  يك  ادب 

1968، ص 252.

16  وجد العشاق معشوقهم. 

17  وجده السالك امللتمس كنه الحقيقة يف صمته.

إقرأ دعاء القنوت.  18

19  ربنا تقبل دعاء.

سبب  العشق  يف  العشاق  استامتة  محمود!  يا     20

العيد لهم.

مطبع  شاعري،  اور  زبان  كشمريي  آزاد:  األحد  عبد   21

محمد  سيد  العالمة  رسينجار.  اكيدمي،  كلچرل 

مايض،  شاندار  كا  كشمري  علامء  البخاري:  فاروق 

ص 17.

الخواطر، ج 5 ص  نزهة  الحسني:  الحي  سيد عبد   22

.30

اكيدمي،  كلچرل  شاعري،  اور  زبان  كشمريي    23

البخاري:  فاروق  محمد  سيد  العالمة  رسينجار. 

علامء كشمري كا شاندار مايض، ص 18.

 .739 ص  اإللهام،  سواطع  فييض:  الفيض  أبو   24

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري 

كا شاندار مايض، ص 18.

بداية العشق سهلة ولكن نهايته مليئة بالصعوبات.  25

باملصائب  متتلئ  التي  وهي  الكوارث  وتتابعه   26

واملحن.

بكل  السار  الخرب  يحيطه  حيث  هناك  أوصلوين   27

جوانبه.

من هو اآلن سيخرب حبيبتي الحسناء عن وضعي، ويا   28

رفقايئ كيف أرشح لكم وضعي، وال تعتقدوا سوى 

أنني بائس يف زاوية من اليأس.

عاشق  الدنيا  يف  اآلن  يكون  وأىّن  أبيك  متى  إىل    29

مثيل.

30  ولذا قل يل ما شأين بالنسبة للحسناوات األخريات 

أن ألتفت إليهن وأتركِك يف حالتك البائسة، ورغب 

زاهد عن العشق ولكن مال قلبي نحو نفس الحب.

يا رب قلبي!  هكذا أصبح هذا شاهدا عىل حبي،   31

أنظر حالة قلبي املتكرس وارحمني، ومثة العديد من 

مثل  الفراق  زاوية  الذين هم يف  اآلخرين  األشخاص 

وألحقه  املرض  إىل  اليأس  دفعه  رصيف،  الشاعر 

الشوق باإلعدام والتهلكة.

32  محمد طبيب صديقي: رشحاِت كالِم رصيف، ص 

علامء  البخاري:  فاروق  محمد  سيد  العالمة   .60

ادب،  و  علم  مكتبه  مايض،  شاندار  كا  كشمري 

 .20-19 ص  2013م،   –  14 كشمري،  رسينجار، 

آداب کے  و  نذير بٹ: عربی علوم  الدكتور فردوس 

فروغ میں علامئے کشمیر کا حصہ، معارف 4/192، 

أکتوبر 2013م، ص 287 – 289.

33  أسجل هذه اآلهات والبكاء يف حال.

34  واألمر الذي يحرره قلمي.

35  محت كلمة الشوق اآلن من لوح قلبي.

ابتالء  يف  واألسباب  الِحَكم  من  العديد  هناك   36

الفرقة.

37  يا رصيف! الدمع الذي أسلته من عينيك.

 3 ج  التواريخ،  منتخب  البدايوين:  القادر  عبد  ُماّل   38

البخاري:  فاروق  محمد  سيد  العالمة   .148 ص   ،

علامء كشمري كا شاندار مايض، ص 18.

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري   39

كا شاندار مايض، ص 21.

میں  كشمري  البخاري:  فاروق  محمد  سيد  الدكتور   40

فوٹو  پریس،  کشمیر  نیو  تاریخ،  کی  ادب  و  شعر 

عيل  حامد  الدكتور   ،79 ص  دلھی،  ورکس،  لیتھو 

)مخطوطة(.  شاعري،  عريب  مني  هندوستان  خان: 

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري 

كا شاندار مايض، ص 21.

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري   41

كا شاندار مايض، ص 21.

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري   42

نذير  فردوس  الدكتور   ،22 ص  مايض،  شاندار  كا 

علامئے  میں  فروغ  کے  آداب  و  علوم  عربی  بٹ: 

 ،4/192 األردية  معارف  مجلة  حصہ،  کا  کشمیر 

أکتوبر 2013م، ص 290.

بكل  السار  الخرب  يحيطه  حيث  هناك  أوصلوين   43

جوانبه.

و اآلن من الذي يوصل رسالة شخص محزون مثيل   44

من وادي حزن العشق إىل بيتي، وال يكون يف هذا 

كئيب  هو  من  كله  البرشي  الجنس  ورمبا  العامل 

مثيل.
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أنظر فقط نوع التعامل الذي قمت به وال تنظر هل   45

تلقيت أي فائدة منها.

إذا كنت مل تزدين أملا ببسمتك فأسفااً عيل أي إين   46

استمتع كثريا بقدر ما تزعجني وتقلقني.

ألن حياة خرض قامئة بها وعليها بناء معجزات السيد   47

الحبيب  حياة  أصبح  وجهك  كأن  عيىس،  املسيح 

وشعرك ملبسا له.

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري   48

كا شاندار مايض، ص 23.

تاريخ أعظمي، الهور، ص 180. العالمة سيد محمد   49

مايض،  شاندار  كا  كشمري  علامء  البخاري:  فاروق 

ص 24.

املرجع السابق.  50

إبراهيم  محمد  املولوي   ،25 السابق، ص  املرجع    51

حسن،  )مخطوطة(،  العلامء  معجم  رسول:  وغالم 

ج3، ص 73.

52  لو كانت أعامل ُماّل طيّب كام سلف ذكرها آنفااً.

53  املولوي محمد إبراهيم وغالم رسول: معجم العلامء 

سيد  العالمة   .73 ص   ،3 ج  وحسن،  )مخطوطة(، 

شاندار  كا  كشمري  علامء  البخاري:  فاروق  محمد 

مايض، ص 24 – 25.

الدين  صدر  املفتي  اإلصالحي:  برواز  الرحمن  عبد   54

نيو دلهي، 1977م، ص  آزرده، مكتبه جامعه مليه، 

.13

انديا،  الدكتور إعجاز أحمد: دي عربك بوئتس آف   55

ص 146.

رس سيد أحمد خان: آثار الصناديد، الباب الثالث،   56

ص 11 – 12.

بُك  سنرتل  الصناديد،  آثار  خان:  أحمد  سيد  رس   57

ِدبو، دلهي، ص 525 – 535، گلشن بے خار، اداره 

نزهة  لكناؤ، فرباير، 1967م،  آباد،  فروِغ ادب، أمني 

حنفية  حدائق   ،221  –  220 ص  ج7،  الخواطر، 

)ترجمة أردية(، ص 281.

بوفال،  النبالء،  إتحاف  خان:  حسن  صديق  نواب    58

ص 43.

حسن العزيز، ج 4، ص 195. العالمة سيد محمد   59

مايض،  شاندار  كا  كشمري  علامء  البخاري:  فاروق 

ص 27.

عريب  مني  هندوستان  خان:  عيل  حامد  الدكتور   60

فاروق  محمد  سيد  العالمة  )مخطوطة(.  شاعري 

البخاري: علامء كشمري كا شاندار مايض، ص 27.

ص   ،1958 دمشق،  الهند،  يف  اإلسالمية  الثقافة   61

علامء  البخاري:  فاروق  محمد  سيد  العالمة   .48

كشمري كا شاندار مايض، ص 27.

62  وصف الشوپياين الكشمريي يف رسالته القيمة “نزل 

شوپيان  منطقة  املنتقى”  أحوال  بكشف  اتقى  من 

قائال: الشوپيان .... قصبة من أعامل كشمري بينها 

قاعة البلدة أربع فراسخ بها يرضب املثل حتى يف 

الهواء ونظارة الخرضاء  كشمري بعذوبة املاء ولطافة 

واألطراف واألرجاء.)املنتقى، مطبع فاروقيه، دلهي، 

فاروق  محمد  سيد  العالمة   .35 ص  1297هـ، 

البخاري: علامء كشمري كا شاندار مايض، ص 29(

63  موالنا عبد الحيئ الحسني: نزهة الخواطر، ج 7 ص 

.261

القايض،   عىل  قضاء  يف  يجب  مبا  الاليض  ظفر   64

 .161 ص  1292هـ،  عام  بهوبال،  صديقي  مطبع 

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري 

نذير  فردوس  والدكتور   ،31 كا شاندار مايض، ص 

علامئے  میں  فروغ  کے  آداب  و  علوم  عربی  بٹ: 

 ،4/192 األردية  معارف  مجلة  حصہ،  کا  کشمیر 

أکتوبر 2013م، ص 291 - 293.

املنتقى، مطبع فاروقيه ، دلهي، 1297هـ، ص 36،   65

إقبال أحمد السلفي: هند و باك مني عريب ادب، 

مني  كشمري  راشدي:  الدين  حسام  سيد   ،64 ص 

عريب شاعري – تذكره شعرائ كشمري، مجله برهان، 

دلهي، نوفمرب 1980م.

سيد محبوب الرضوي: تاريخ دار العلوم ديوبند، ج   66

2 ص 75.

بريس،  محمدي  أنور،  حيات  شاه:  أزهر  موالنا   67

كشمريي  شاه  أنور  محمد  موالنا  1977م،  ديوبند، 

– حيات اور علمي كارنامے، شعبہء دینیات، علی 

یونیورسٹی، 1974م، د. أشفاق أحمد:  گڑھ مسلم 

أواخر  حتى  الهندية  القارة  شبه  يف  العريب  األدب 

القرن العرشين، ص 387.

عبد الحي الحسني: نزهة الخواطر، 8 / 80 – 83.  68

مني  كشمري  البخاري:  فاروق  محمد  سيد  الدكتور   69

شعر و ادب يك تاريخ ، ص 25.

الخطاب يف مسألة أم  الكشمريي: فصل  أنور شاه   70

الكتاب، ص 45.

آثار السنن، ص 130.  71

شعراء العربية يف كشمري
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أنور شاه الكشمريي: نفحة العنرب، ص 163-162.  72

املرجع السابق، ص 124-122.  73

موالنا مناظر أحسن الگيالين: حيات انور.  74

عريب  مني  هندوستان  خان:  عيل  حامد  الدكتور   75

شاعري )مخطوطة(.

كا  كشمري  علامئے  البخاري:  فاروق  محمد  سيد   76

شاندار مايض، ص 214.

معجم البابطني: ج 4 ، ص 728.  77

شمس تربيز خان: صدر يار جنگ، دار العلوم لندوة   78

العلامء، لكناؤ، ص 423.

العلوم  دار  من  الصادرة  )األردية  العلوم  دار  مجلة    79

ديوبند(، أبريل 1974م.

أنور شاه الكشمريي: عقيدة اإلسالم يف حياة عيىس    80

عليه السالم، ص 23. سيد محمد فاروق البخاري: 

علامئے كشمري كا شاندار مايض، ص 215.

حدوث  عىل  الخاتم  رضب  الكشمريي:  شاه  أنور    81

البخاري:   فاروق  محمد  سيد    .2 ص   ، العامل 

علامئے كشمري كا شاندار مايض، ص 215.

أنور شاه الكشمريي: نفحة العنرب، ص 156.  82

83  موالنا محمد صديق: أنوار املحمود يف رشح سنن 

أيب داؤد، ج 1.

رضوان  املقرئ   ، رمضان 1328هجـ  القاسم،  مجلة   84

الله: موالنا أنور شاه كشمريي – حيات اور كارنامے، 

ص 86.

كا  كشمري  علامء  البخاري:  فاروق  محمد  سيد   85

شاندار مايض، ص 218.

عريب  مني  هندوستان  خان:  عيل  حامد  الدكتور   86

شاعري )مخطوطة(، نفحة العنرب، ص 153.

87  إقبال أحمد السلفي: هند و باك مني عريب ادب، 

مكتبه جامعه سلفي، بنارس، 1982م، ص 63.

عريب  مني  كشمري  راشدي:  الدين  حسام  سيد   88

شاعري – تذكره شعرائ كشمري، مجله برهان، ندوة 

املصنفني دلهي، نوفمرب 1980م.

تاريخ حسن، ج 3، ص 392.  89

إقبال أحمد السلفي: هند و باك مني عريب ادب،   90

ص 61 – 62.

91  العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري 

كا شاندار مايض، ص 28 – 29.

عريب  مني  كشمري  البخاري:  فاروق  محمد  سيد   92

1980م، ص  نوفمرب  دلهي،  برهان،  مجلة  شاعري، 

.25 – 23

93  أورينتل كالج ميكزين، الهور، فرباير 1951م.

مجلة أورينتل كوليج، الهور، فرباير 1951م. العالمة   94

كا  كشمري  علامء  البخاري:  فاروق  محمد  سيد 

شاندار مايض، ص 34.

نفحة العنرب، ص 206 – 207. العالمة سيد محمد   95

مايض،  شاندار  كا  كشمري  علامء  البخاري:  فاروق 

ص 35.

كوجرا  منرب،  اإلسالم  شيخ  دلهي:  الجمعية،  جريدة   96

نواله، باكستان، 1985م.

ورد  رشح  السالكني  دستور  خايك:  داؤد  العالمة   97

البخاري:  فاروق  محمد  سيد  العالمة  املريدين. 

اور  تصوف  )علم  مايض  شاندار  كا  كشمري  علامء 

علامء كشمري(، ص 66.

العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء كشمري   98

كا شاندار مايض )علم تصوف اور علامء كشمري(، 

ص 67.

كا  علامء كشمري  عن  نقال   223 أعظمي: ص  تاريخ   99

شاندار مايض، ص 36.

بريس‘  بركاز  والثالث،  الثاين  الباب  العرفان،  بحر   100

1381م. العالمة سيد محمد فاروق البخاري: علامء 

كشمري كا شاندار مايض، ص 37.
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ظواهر تركيبّية جديدة يف العربية الف�سيحة 
املعا�سرة: املفعول املطلق منوذًجا

د.عيل بن حمد الفاريس
 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

جامعة الرشقية/سلطنة عامن

ملخص البحث:
يعد التطور من السامت الّقارة التي تتميز بها اللغات الطبيعيّة يف العامل، فاللغة-كل لغة-معرضة للتطور 

والتغري نتيجة العوامل الخارجية: االجتامعية والثقافية والسياسية املحيطة بها، وعوامل داخلية مثل: 

)analytic(والتحليليّة )synthetic(التوسع والحرص والكناية والقياس والنزعات اللغوية: كالتأليفية

واإلنحاء1، فاللغة تتطور كام تتطور موضة األزياء التي يرتديها البرش والسيام أننا اآلن أصبحنا يف عامل 

تتداخل فيها اللغات والثقافات بحكم التقنية الحديثة التي يرّست سبل التواصل واالنفتاح.

من مثَّة، يهدف هذاالبحث إىل دراسة ظواهر تركيبية جديدة والسيامأشكال املفعول املطلق الجديدة 

يف العربية الفصيحة املعارصة، ثم محاولة تقديم التفسري ألسباب هذا التطور وأشكاله.

وقد أخذت مدونة هذه الدراسة من لغة الصحافة املعارصة، وهي وجه ثابت من وجوه لغة اإلعالم، عرب 

مناذج متنوعة ومنتقاة من الصحف العربية ومحددة بإطار زمني ال يتجاوز ثالثة أعوام.

اللغة  املطلق يف  الجديدةللمفعول  األشكال  ماهي  التالية:  األسئلة  عن  اإلجابة  البحث  ويحاول       

العربية الفصيحة املعارصة؟ وما مظاهر هذا التطور وطبيعته؟ وما األغراض التواصلية التي تحققها هذا 

األشكال الجديدة يف التعبري ؟ 

     وقد اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي الذي يصف الظاهرة اللغوية أو السلوك اللغوي 

ا عن األفكار املعيارية التي تقول مبنطق الخطأ والصواب، فقد تجاوزت النظريات اللسانية  املعارص بعيداً

هذه املواقف التي تنطلق من أحكام ِقيْميّة، فاملعيارية ميكن قبولها يف املجال التعليمي فحسب، يف 

حني تعتمد املناهج الوصفية الوصف والرصد دون إبداء أحكام الصحة والخطأ.

النتائج: وقد توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة، منها: أن املفعول املطلق التقليدي ظهرت له أشكال 

وتؤدي  اللغة  التحديد يف  املعارص ضمن وسائل  التعبري  وترثي  مقامه  تقوم  وعبارات جديدة  حديثة 

معناه، مثل: بشكل، بصفة، بطريقة،..إلخ.

الفصيحة  العربية  اللغة  الفصحى)الكالسيكية(،  العربية  اللغة  اللغوي،  املفاتيح:التطور  الكلامت 

املعارصة)ع.ف.م(، املفعول املطلق.

ا ظواهر تركيبيّة جديدة يف العربية الفصيحة املعارصة: املفعول املطلق منوذجاً
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1-1: مقدمة يف التطور اللغوّي:

أفكار  تدوين  منذ  اللساين  البحث  اعتنى  لقد     

سوسري،  دي  فرديناند  للسانيات  األبرز  املؤسس 

الدراسات  توسعت  ثم  اللغوي  التطور  مبفهوم 

وجه  عىل  النظرية  اللسانيات  إطار  -يف  الالحقة 

الديناميك،  الجانب  هذا  بحث  يف  الخصوص- 

العام الذي يحكم هذا املوضوع هو  ألن “املبدأ 

ال  املطلق  والسكون  مستمر،   تغري  يف  اللغة  أن 

وجود له، وهذا مبدأ ال خالف عليه”2.

لنا  تكشف  اللغوي  التطور  أو  التغري  دراسة  إّن     

عن جوانب مهمة يف مسري اللغة، فمسرية التطور 

“نظام  فهي  واضح،  لغوي  ملنطق  تخضع  فيها 

إنتاج  من  ميّكن  املشرتكة  الذاكرة  يف  مسجل 

من  نظام  فاللغة  وفهمها”3،  متناهية  ال  لفيظات 

العالمات، وتخضع فيها الظواهر والتغريات لهذا 

النظام العام، من هنا نستطيع أن نحكم عىل التغري 

اللغوي بأنه “ليس قوة عمياء أنه عمل منظم”4.

   إن هذا العمل املنظم نستطيع أن نعرف مظاهره 

نقدر  أن  ونستطيع  والداخلية،  الخارجية  وأسبابه 

فـ”أوضح  -عادةاً-  اللغات  يف  ومجاالته  حجمه 

التغري  فيها  نرى  أن  ميكن  التي  اللغة  مجاالت 

اللغوي هو مجال املفردات، إذ إن مئات الكلامت 

قراءة  خالل  من  وتبني  عام،  كل  تصاغ  الجديدة 

ولكن  الكلامت.  من  العديد  موت  القديم  النرث 

املفردات ليست الجانب الوحيد من اللغة الذي 

الزمن.  مر  عىل  تتغري  اللغة  جوانب  فكل  يتغري. 

تتغري،  الكلامت  ومعاين  يتغري،  الكلامت  فنطق 

وبالطبع، تتغري القواعد”5.

   ويهمنا يف بحثنا هذا تناول التطور يف الجانب 

الرتكيبي من اللغة العربية  وهو جانب يتطور ببطء 

رصد  عىل  فنحرص  املعجمي،  بالجانب  مقارنةاً 

مظاهر تطور مقولة املفعول املطلق)الظرف( يف 

استعراض  حاولنا  لذلك  املعارص؛  االستعامل 

مفهوم املفعول املطلق لدى النحاة العرب، فقد 

تم وصفه يف إطار العربية الفصحى الكالسيكية، 

وهو وصف مل يتغري إال يف جوانب تفصيليّة فقط 

دون املساس بالجوهر، ثم نحاول أن نصف أشكال 

املعارصة،  العربية  يف  املطلق  املفعول  تطور 

تغريت  التي  الطريقة  ندرس  أن  املستبعد  فـ”من 

بها اللغة من حالة إىل حالة دون أن نحدد ابتداء 

ا للحالتني اللتني نعقد بينهام املقارنة”6. وصفاً

  وقد حظي املفعول املطلق مبعالجات واسعة 

بن  أيب برش عمرو  منذ  العرب  النحاة  كتابات  يف 

حتى  سيبويه)ت180ه/796م(  قنرب  بن  عثامن 

أن  نستطيع  حسن)ت1398ه/1978(،  عباس 

نعتمد عليها يف وصف املفعول املطلق وتعريفه 

يف إطار العربية الفصحى الكالسيكية.

    نوجز أهم تلك املعالجات يف األفكار التالية:

املفعول املطلق لدى النحاة العرب:	 

املفعول املطلق أحد املفاعيل الخمسة.	 

تعريف املفعول املطلق.	 

موضع املفعول املطلق يف الكالم.	 

أنواع املفعول املطلق.	 

ما ينوب عن املصدر يف املفعول املطلق.	 

*      *     *

أوالً: املفعول املطلق أحد املفاعيل الخمسة:

أحد  أن املفعول املطلق  العرب  النحاة  يرى       

املفاعيل الخمسة التي تندرج بدورها ضمن باب 

املنصوبات وهي خمسة عرش نوعاًا، فقد بدأ ابن 

املنصوبات  باب  التمثيل-  سبيل  هشام-عىل 
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يف  الذهب  شذور  -برشح  املوسوم  كتابه  يف 

قال:  الخمسة،  باملفاعيل  العرب-  كالم  معرفة 

نوعاًا،  عرش  خمسة  يف  محصورة  “املنصوبات 

وغريها  األصل،  ألنها  باملفاعيل  منها  وبدأت 

محمول عليها ومشبه بها”7.

بعد  الخمسة  املفاعيل  تعداد هذه  ويضيف يف 

أن أشار إىل أبرزها يف االستعامل أال وهو املفعول 

املعنوي،  التعلق  بالوقوع:  “املراد  بقوله:  به، 

املبارشة؛ أعني تعلقه مبا ال يعقل إال به، ولذلك 

التعبري  هذا  ولوال  املتعدي،  للفعل  إال  يكن  مل 

املبارشة،  لعدم  السفَر”؛  “أردت  نحو:  منه  لخرج 

وخرج بقولنا: “ما وقع عليه” املفعول املطلق، فإنه 

نفس الفعل الواقع، والظرف، فإن الفعل يقع فيه، 

واملفعول  ألجله،  يقع  الفعل  فإن  له،  واملفعول 

يقع معه ال عليه”8، وبذلك قد  الفعل  معه، فإن 

املفعولية  صفة  وذكر  الخمسة  املفاعيل  عدد 

فيها وسبب االصطالح، وقد ذكر الظرف ويقصد 

له لدى  به املفعول فيه وهو املصطلح املرادف 

النحاة. 

النحاة  لدى  يعرب  املطلق،  فاملفعول  مثّة  من 

منصوباًا “عىل املفعولية املطلقة”9، كام أنه يرتبط 

النحوية  املقوالت  أو  املفاعيل  من  مجموعة  مع 

التي لها وظيفة خاصة يف اللغة أال وهي “وسائل 

تعبري  وطرق  أدوات  تحتها  تدخل  التي  التحديد” 

ضمن  املناقشات  تلك  لتوزيع  خالفا  متعددة 

والتمييز  والعدد  املكان  وأسامء  الزمان  أسامء 

والظروف  ألجله  واملفعول  املطلق  واملفعول 

بني  تفريق  دون  والحال،  واالستثناء  واملتعلقات 

بسبب  الوظيفة  يف  املتقاربة  الوسائل  تلك 

ينتهي  عام  والبحث  أواخرها،  بحركات  االعتناء 

بحركة معينة ضمن باب واحد”10. 

ثانًيا: تعريف املفعول املطلق:

   أما عن تجريد مفهوم املفعول املطلق أو حّده 

عند النحاة، فهو “مصدر فضلة تسلّط عليه عامل 

عدده”11،  أو  نوعه  بيان  أو  لتوكيده،  معناه،  من 

ويرى ابن عقيل يف رشحه أن مصطلح “املطلق” 

جاء من: “صدق املفعول عليه غري مقيد بحرف 

ال  فإنه  املفعوالت،  من  غريه  بخالف  ونحوه،  جر 

ا، كاملفعول به،  يقع عليه اسم املفعول إال مقيداً

واملفعول فيه، واملفعول معه، واملفعول له”12.

ثالثا: موضع املفعول املطلق يف الكالم:

يف  –أقصد  العرب  النحاة  لدى  الجملة  تنقسم 

إطار الوضع-من ناحية األهمية إىل قسمني: هام 

املطلق  املفعول  ويقع  وفضلته،  الكالم  عمدة 

بعد متام  يقع  ما  بذلك  ويقصد  “فضلة،  بوصفه 

ركني الجملة األساسيني )الفعل والفاعل- املبتدأ 

التصنيف  هذا  من  الغرض  وليس  والخرب(”13، 

التقليل من شأن دور املفعول املطلق يف اللغة 

اللغة  وصف  ذلك  من  القصد  بل  فضلة  بوصفه 

للمفعول  الرتكيبية  الوظائف  وإبراز  وتصنيفها 

والفاعل والخرب، أي وصف  به  املطلق واملفعول 

تقعيدها-وليس  –أي  الوضع  إطار  يف  اللغة 

كوصف  والتداول:  االستعامل  إطار  يف  وصفها 

الوظائف الداللية والتداولية للمفعول املطلق يف 

خطاب معني.

رابًعا: أنواع املفعول املطلق:

    يكاد يتفق كثري من الباحثني القدماء ويتبعهم 

يف ذلك بعض املعارصين ممن سعى إىل وصف 

العربية الفصحى وألف يف نظامها عىل أنواع ثالثة 

يضيف  عباس حسن  لكن  املطلق،  املفعول  من 

أن  دون  مجتمعة  الثالثة  األنواع  يجمع  ا  رابعاً ا  نوعاً

ا ظواهر تركيبيّة جديدة يف العربية الفصيحة املعارصة: املفعول املطلق منوذجاً
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النوع األخري-كام نرى- من فكرة األنواع  ميس هذا 

عباس  يقول  ذلك،  بيان  ييل  وفيام  املشهورة، 

حسن:

“)أ(-قد يكون الغرض من املصدر املنصوب أمراًا 

عامله  لفظيًّا- معنى  ا  يؤكِّد-توكيداً أن  ا، هو:  واحداً

عنه  يبعد  )أي:  ويقرره؛  ويقويه،  قبله،  املذكور 

الغرض  هذا  ويتحقق  املجاز،  واحتامل  الشك 

باملصدر املنصوب املبهم”14.

أمثلة من املفعول املطلق وأنواعه:

ونجد له أمثلة من العربية الفصحى الكالسيكية،

ال  أنهم  الحيوان:”إال  كتابه  يف  الجاحظ،  -يقول 

يحدثون يف القضيب حدثاًا”15.

“فقد  مثل:  املعارصة،  الفصيحة  العربية  ومن 

رشع الكرت يف جمع نصوصه القصصية الجديدة 

رشوعاًا يف مواصلة إصداره للمجموعة القصصية 

يف  صعوبة  واجهنا  قد  أننا  علاماً  الرابعة”16، 

الحصول عىل أمثلة من املفعول املطلق املؤكد 

فحسب من الصحافة العربية، ولعل السبب إىل 

والتوكيد  باإلبانة  املفعول  ارتباط  إىل  يعود  ذلك 

يؤدي  ما  عادةاً  أي  فحسب.  التوكيد  دون  ا  معاً

وظيفتني.

املنصوب  املصدر  من  الغرض  يكون  )ب(-وقد 

عامله  معنى  توكيد  متالزمان:  معا-فهام  أمرين 

هو  النوع  بيان  ويكون  نوعه،  وبيان  املذكور، 

األهم)...(وليس من املمكن بيان النوع وحده من 

غري توكيد ملعنى العامل”17، ومن أمثلة املفعول 

الكالسيكية،  الفصحى  من  للنوع  املبني  املطلق 

يف كتاب طبقات فحول الشعراء: “وكان معه أبو 

عمرو ابن العالء، وبقي بعده بقاءاً طويالاً”18. ومن 

ا منهجيًّا أن  العربية املعارصة: “أنا افرتض افرتاضاً

أمامي شيئاًا اسمه “لبريالية صحافية”19.

متالزمني  أمرين  منه  الغرض  يكون  )ج(-وقد 

بيان  توكيد معنى عامله املذكور مع  ا؛ هام:  أيضاً

عدده، ويكون الثاين هو األهم. وال يتحقق الثاين 

األمثلة  ومن  العامل”20،  معنى  توكيد  بغري  وحده 

عتبة  بن  الَْولِيد  “وأّمر  الكالسيكية:  الفصحى  يف 

إحدى  سنة  حجتني  ِبالنَّاِس  فحج  الَْمِديَنة،  َعىَل 

أردت  “إذا  املعارصة:  العربية  ومن  وستني”21، 

فإن  بالله،  حوائجك  وأنزل  الله،  فاستخر  الطالق 

ا الطالق فخذ بسنة حبيب الله)صىل  كنت مريداً

الله عليه وسلم( وطلقها طلقةاً واحدةاً يف طهر مل 

تجامعها فيه، وال تطلقها وهي حائض”22.

الثالثة  األمور  منه  الغرض  يكون  وقد  )د(- 

املعارصة:  العربية  يف  األمثلة  ومن   .23” مجتمعةاً

“وأطلقت الرشطة طلقتني تحذيريتني يف الهواء، 

وهو أمر يحدث من قبل تقريباًا يف تلك املستعمرة 

الربيطانية السابقة”24.

لدى  املطلق  املفعول  بأنواع  يتعلق  وفيام     

التقسيم  النحاة؛ يعرتض فاضل السامرايئ، عىل 

نوعني  عىل  نقترص  أن  ويقرتح  املتبع،  التقليدي 

فقط من املفعول املطلق، يقول يف بيان ذلك: 

لعامله  املؤكد  املصدر  قسم  تعديل  من  بّد  “ال 

وجه  املؤكد-عىل  املصدر  قسم  يف  وإدراجه 

للنوع  املبني  املصدر  قسمي  اإلطالق-وتعديل 

املبني”25،  املصدر  قسم  يف  ودمجها  والعدد 

وذلك ألّن التفصيل هنا غري دقيق، فهل باإلمكان 

الرضب/بعض  كل  التالية:  العبارات  ندرج  أن 

الرضب/شيئاًا من الرضب، ضمن املبني للنوع أم 

ضمن املبني للعدد ؟ هكذا يتساءل السامرايئ، 

علاماً أنها ال تبني النوع وال العدد وإمنا تبني مقدار 

اليشء أي مقدار الرضب.
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املفعول  أو  املصدر  عن  ينوب  ما  ا:  خامساً

املطلق26:

األساليب  بعض  يف  املصدر  يحذف  قد   

والرتاكيب اللغوية برشط “وجود ما يدل عليه عند 

حذفه، ويغني عنه من غري لبس”27، مثل: “فرحت 

النفس  عزيز  و”أحببت  ا”،  فرحاً و”رسرت  جذالاً”، 

ا”.  ”، و”أبغضت الوضيع كرهاً مقةاً

*  *  *   

2- أشكال املفعول املطلق يف العربية الفصيحة 
املعارصة)ع.ف.م(

تحدثنا فيام سبق من هذه الدراسة عن املفعول 

كام  الكالسيكية  الفصحى  العربية  يف  املطلق 

بعض  وقدمنا  وأقسامه،  وضعه  النحاة  رصد 

والعربية  الكالسيكية  الفصحى  العربية  األمثلة من 

نقول:  أن  نستطيع  بحيث  املعارصة  الفصيحة 

سلوكاًا  زال  ما  التقليدي  املطلق  املفعول  إن 

اللغوية  الجامعة  عند  ويستعمل  ميارس  لغويًّا 

املعارصة، بأقسامه الثالثة التقليدية التي عرفت 

أن  فكرة  يؤيد  ما  وهو  الكالسيكية  الفصحى  يف 

العربية املعارصة تعد امتداداًا للعربية الكالسيكية 

يف أساليبها ومقوالتها النحوية الرتكيبية، فالعربية 

)وأغلب  مكتوبة  “لغة  املعارصة:  الفصيحة 

خصائص  ذات  مكتوب(  أصله  بها  املنطوق 

رصفيّة، ونحويّة، ودالليّة، وأسلوبيّة معينة، تتصل 

مع الفصحى الكالسيكيّة يف كثري من خصائصها، 

تتعلق  أخرى،  وتتواصل مع عرصها يف خصائص 

بالحتميّة التطوريّة للغات”28. 

-بحكم  املعارصة  الفصيحة  العربية  شهدت  لكن 

املطلق،  املفعول  يف  عديدة-تطورات  أسباب 

وضعها  نصف  وأن  منها،  أمثلة  نورد  أن  نحاول 

العربية  الصحافة  يف  األمثلة  أبرز  فمن  اللغوي، 

املطلق  املفعول  يف  التطور  عىل  املعارصة 

عبارات “بشكل” و”بصفة” و”بطريقة”:

3-1: بشكل، بصفة، بطريقة

العنوان  القطرية  الرشوق  جريدة  يف  ورد  لقد 

كامل  بشكل  تسيطر  الكردية  “البيشمركة  التايل: 

عبارة  أن  ونرى  املوصل”29،  رشق  بعشيقة  عىل 

املفعول  عن  تطورت  كامل”،  بشكل  “تسيطر 

”، ومام  التقليدي: “تسيطر سيطرة كاملةاً املطلق 

تفصيل  أن يف  إليه  الذي ذهبنا  الرأي  يؤكد هذا 

الخرب ورد املفعول املطلق التقليدي عىل النحو 

جبار  البشمركة،  لوزارة  العام  األمني  “قال  التايل: 

برس:  فرانس  وكالة  مع  هاتفي  اتصال  يف  ياور، 

“سيطرنا سيطرةاً كاملةاً عىل بعشيقة”30. وهذا يدل 

إليه  ذهبنا  الذي  الزعم  صحة  عىل  واضحة  داللة 

يف أن املثال السابق تطور عن املفعول املطلق 

التقليدي. 

ومن أمثلة الصحافة املعارصة كذلك: 

 -”قصف عنيف عىل صنعاء .. 

وبحاح ومسؤولوه يعودون إىل عدن بشكل دائم”31.

املخالف  الوافد  برتحيل  التهديد  يتم  أن  -”ولكن 

اآلن  حتى  تطبيقه  يشهد  مل  الذي  البيئة،  لقانون 

هذا  أرض  عىل  يعيش  من  كل  عىل  جاد  بشكل 

البلد”32.

-”املرأة الساحلية أسهمت بشكل كبري يف تطوير 

بشكل  وتساهم  السمكية  الرثوة  قطاع  وتنمية 

االقتصادي  السميك  بالقطاع  العمل  يف  مبارش 

الحيوي”33. 

يف  فعال  بشكل  ساهمت  للمثيانول  -”صاللة 

تنمية االقتصاد الوطني”34.
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-”داعشيفر من )الرطبة وهيت( بشكل مفاجئ”35.

-”ترفض حركة حامس بشكل متواصل، تقديم أي 

معلومات حول اإلرسائيليني األرسى لدى ذراعها 

املسلح”36.

-ومن جريدة األهرام: “فإن الناس ال تتجاهل األدلة 

والرباهني بشكل كيل”.

اإلنسان  “يستخدمها  أيضا:  األهرام  جريدة  -ومن 

رؤيته  حسابات  بني  للتوفيق  يومي  شبه  بشكل 

املصلحية”37.

امتالك  بالحقيقة  هي  التي  اللغوية  -”الكفاية 

صحيحة  بصورة  لغته  املرء  يتكلم  أن  عىل  القدرة 

عىل النحو الذي ميارسه املجتمع”38.

-”الخطأ الجوهري: هو خطأ هام يتمثل يف إغفال 

عرضها  أو  املالية  البيانات  يف  بنود  حذف  أو 

بصورة خاطئة”39.

بصورة  روسيا  تدخل  حول  الصحيفة:  -”تضيف 

االنتخابات  يف  ترامب  دونالد  كفة  لرتجيح  رسية 

الرئاسية األمريكية”40. 

- “جاءت من قريتها منذ خمس سنوات فقط مع 

زوجها البواب العجوز الذي خانه قلبه ومل يتحمل 

املجهود الشاق الذي يبذله بصفة يومية”41.

الترصيح  إيقاف  باستمرار  وزارية  “قرارات   -

بصفة  العامنية  الغري  العاملة  القوى  باستقدام 

مؤقتة يف بعض املهن واألعامل واألنشطة”42. 

   فالعبارات السابقة: “يعودون بشكل دائم”،و”مل 

بشكل  جاد”،و”أسهمت  بشكل  تطبيقه  يشهد 

و”ساهمت  مبارش”،  بشكل  كبري”،و”تساهم 

و”ترفض  مفاجئ”،  بشكل  فعال”،و”يفر  بشكل 

بشكل متواصل”، و”يتكلم لغته بصورة صحيحة”، 

بصورة  روسيا  و”تدخل  خاطئة”،  بصورة  و”عرضها 

الترصيح  و”إيقاف  يومية”،  بصفة  رسية”،و”يبذله 

بصفة مؤقتة”.

 نرى أنها تطورت عن العبارات التالية عىل التوايل: 

ا  “يعودون عودة دامئة”، “مل يشهد تطبيقه تطبيقاً

ا كبرياًا”، “تساهم مساهمةاً  جاداًا”، “أسهمت إسهاماً

فراراًا  “يفر   ،” فّعالةاً مساهمةاً  “ساهمت  مبارشةاً”، 

ا  ا مبارشاًا”، “يتكلم لغته كالماً مبارشاًا”، “ترفض رفضاً

ا خاطئاًا”، “تتدخل تدخالاً  ا”، “عرضها عرضاً صحيحاً

رسيًّا”، يبذله بذالاً يوميًّا”، “إيقاف الترصيح إيقافاًا 

مؤقتاًا”.

  وقد ذهبنا إىل هذه األشكال اعتامداًا عىل عنرص 

االستبدال: أي “عملية أو نتيجة إلحالل شكل لغوي 

يف إطار وحدة أكرب عن طريق شكل آخر”43، وقبول 

اإلحالل ال  آخر عن طريق  أو شكل  لبديل  الجملة 

فـ”إذا  الرتكيبني،  التطابق يف املعنى بني  يشرتط 

الشكلية  الطبقة  معنى  هو  البديل  معنى  كان 

التي هو فرد من أفرادها وهو ما ميكن أن يسمى 

)املعنى النوعي(، فليس من الالزم أن تتفق أفراد 

هذه الطبقة يف املعنى من كل الوجوه”44.

يف  التطورات  أشهر  إىل  تشري  األمثلة  هذه      

ولعّل  املعارصة،  العربية  يف  املطلق  املفعول 

هذا التطورجاء نتيجة الرتجمة الحرفية من اللغات 

الوقت  يف  اإلنجليزية  اللغة  والسيام  األوروبية 

اإلنكليزية  الظرف  صيغة  “أخذت  فقد  الحايل؛ 

وتحل  العربية  اللغة  من  املطلق  املفعول  تطرد 

أو  كبرية”،  “بصورة  مثل:  من  عبارات  محله 

و    largely تعبريْي  مقابل  عشوايئ”،  “بشكل 

arbitrarily عىل التوايل”45. 

ولعل التطور الذي حدث اآلن يف املفعول املطلق 

“يعرب  عبارة:  من  أي  املصدر”،  “حذف  يف  هو 

واضحة”،   بصفة  “يعرّب  عبارة:  إىل  ا”  واضحاً تعبرياًا 
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فقد تم االستغناء عن املصدر:”تعبرياًا”.

    علاماً أن العربية الكالسيكية احتفظت بالعديد 

دل  إذا  املصدر  فيها  يحذف  التي  العبارات  من 

عليه دليل من الجملة، وقد تحدث النحاة العرب 

باب:”حذف  يف  املصدر،  حذف  ظاهرة  عن 

وقد  عنه”،  ينوب  ما  وبيان  الرصيح،  املصدر 

الظرف  يتقفان وطبيعة صيغة  وضعوا رشطيني ال 

الحديثة46.

    ورغم وجود عبارات من تركيب املفعول املطلق 

أننا  إال  العربية،  تراث  يف  املصدر  فيها  يحذف 

نرجح أن التطور الحاصل يف املفعول املطلق يف 

العربية الفصيحة املعارصة أقرب إىل أثر الرتجمة؛ 

الرتاثية،  األمثلة  عن  طبيعته  يختلف يف  ألنه  نظراًا 

ا”، و”فرحت جذالاً”، و”أبغضت  مثل: “رسرت فرحاً

ا”. الوضيع كُرهاً

التحليلية  النزعة  من  نوعاًا  التطور  هذا  ويعد     

أن  نرى  اللغات حيث  بعض  باتجاهه  تتطور  التي 

بتأثري جملة  التحليليّة  نحو  تنزع  العربية املعارصة 

للعربية  حدث  عميق  تحول  و”هذا  العوامل،  من 

الظرفية،  التعبريات  يف  املعارصة  الفصيحة 

طريقة  الكالسيكية  العربية  تحبذ  كانت  فقدميا 

العربية  وأمست  التعبري،  يف  األلفاظ(  )تجانس 

اليوم تتخفف ومتيل إىل أمناط كتابية عىل حساب 

األمناط الشفهية”47.

املطلق مييل  املفعول  الحاصل يف  فالتطور      

إىل الثقافة الكتابية التي تبتعد عن التكرار الجزيئ 

يف التعبري الفصيح، الذي يضفي شيئاًا من اإليقاع 

مثله  الشفاهية  الثقافة  وتحبذه  إليه  تطرب  الذي 

كتايب  الحديث  فالتعبري  والسجع،  الجناس  مثل 

مبارش أكرث اختصاراًا، يركز عىل الغاية التعبريية أكرث 

منها اإليقاعية.

*   *   *

يف  املطلق  املفعول  تطور  يعد  الخالصة،  يف 

أشكال  من  شكالاً  املعارصة  الفصيحة  العربية 

الحتمية التطورية للغات، فـ”اللغات لن تبقى عىل 

التغرّي  ذلك  وقوع  املحتوم  من  ولكن  ثابتة  حالة 

مستمر  تطور  يف  العربية  واللغة  واالختالف”48، 

التعبريية  الحاجة  شجعت  وقد  مطرد،  وتحديث 

حيث  الحديثة  األشكال  هذه  لوجود  امللحة 

أصبحت تؤدي وظائف أقرب إىل الثقافة الكتابيّة 

السائدة يف هذا الوقت من تاريخ العربية.

*    *    *

املدونة:
جريدة األهرام املرصية، 13 من أكتوبر 2018.	 

جريدة الحياة اللندنية، 15 من فرباير 2016.	 

جريدة الحياة اللندنية، 29 من مارس 2016.	 

جريدة الحياة اللندنية، 18 من أبريل 2016.	 

جريدة الحياة اللندنية، 20 من مايو 2016. 	 

جريدة الحياة اللندنية، 24 من مايو 2016.	 

جريدة الخليج اإلماراتية، 23 من ديسمرب 2016. 	 

جريدة الرأي األردنية، 12 من ديسمرب 2016.	 

جريدة الرأي األردنية، 14 من ديسمرب 2016. 	 

 جريدة الرأي األردنية، 18 من ديسمرب 2016.	 

جريدة الرأي األردنية، 21 من ديسمرب 2016.	 

جريدة الرياض السعودية، 12 من مايو 2017. 	 

جريدة السفري اللبنانية، 9 من نوفمرب 2016.	 

جريدة السفري اللبنانية، 19 من ديسمرب 2016. 	 

جريدة السفري اللبنانية، 23 من ديسمرب 2016.	 

جريدة الصباح املغربية، األول من يوليو 2016.	 

املدونة واملراجع:
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جريدة الصباح املغربية، 27 من نوفمرب 2016.	 

جريدة الصباح املغربية، 21 من ديسمرب 2016.	 

جريدة الشبيبة العامنية، 5 من ديسمرب 2016	 

جريدة الرشق األوسط اللندنية، 22 من فرباير 2016.	 

جريدة الرشوق القطرية، 8 من نوفمرب 2016.	 

جريدة العرب القطرية، 28 من أبريل 2017. 	 

جريدة العرب القطرية، 28 من مايو 2017. 	 

جريدة ُعامن، سلطنة عامن، 22 من أبريل، 2016. 	 

جريدة ُعامن، سلطنة عامن، 19 من ديسمرب 2016.	 

جريدة عامن، سلطنة عامن، 20 من ديسمرب 2016.	 

جريدة القبس الكويتية، 6 من يناير 2016.	 

جريدة القبس الكويتية، 27 من سبتمرب 2016.	 

جريدة القبس الكويتية، 30 من أكتوبر 2016. 	 

 جريدة املغرب التونسية، 18 من أبريل 2016.	 

جريدة املغرب التونسية، 28 من أكتوبر 2016.	 

جريدة املغرب التونسية، 9 من ديسمرب 2016.	 

 جريدة الوطن العامنية، 26 من يناير 2016. 	 

جريدة الوطن العامنية، 14 من مارس 2016.	 

 جريدة الوطن العامنية، 26 من يوليو 2016.	 

 جريدة الوطن العامنية، 4 من نوفمرب 2016. 	 

جريدة الوطن العامنية، 13 من نوفمرب 2016.	 

ب- املراجع:
جامعة 	  ط:1،  اللغات،  تتغري  ملاذا  ر.ل:  تراسك، 

امللك سعود، الرياض، 2013.

ج:1، 	  الحيوان،  بحر،  بن  عمرو  عثامن  أبو  الجاحظ، 

تحقيق ورشح، عبد السالم محمد هارون، د.ط، دار 

الجيل، بريوت، 1996. 

رشح 	  عبدالله:  بن  خالد  األزهري،  الجرجاوي 

تحقيق:  العربية،  علم  أصول  يف  اآلجرومية  املقدمة 

زكرياءتوناين، ط:1، دار ابن حزم، بريوت، 2015.

الشعراء، 	  بن سالم: طبقات فحول  الجمحي، محمد 

ج:1، قرأه ورشحه محمود محمد شاكر، د.ط، مطبعة 

مدين، القاهرة، د.ت.

دار 	   ،18 ط:  ج:2،  الوايف،  النحو  عباس:  حسن، 

املعارف، القاهرة، 2012.

عبد 	  ترجمة  اللسانيات،  لفهم  مدخل  مارتان،  روبري، 

للرتجمة،  العربية  املنظمة  ط:1،  املهريي،  القادر 

بريوت، 2007.

املطلق 	  املفعول  أقسام  صالح:  فاضل  السامرايئ، 

املستنرصية،  آداب  مجلة  العرب،  وكالم  النحاة  بني 

العدد العارش، بغداد، 1984.

عبد الحافظ، محمود فراج: معرفة اللغة، جورج يول، 	 

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، اإلسكندرية، 1998.

عبد العزيز، محمد حسن:	 

الفكر 	  دار  د.ط،  الحديث،  اللغة  علم  رائد  سوسري 

العريب، القاهرة، 1990. 

الربط بني الجمل يف اللغة العربية املعارصة، ط:1، 	 

دار الفكر العريب، القاهرة، 2003. 

الفصيحة 	  العربية  عطية،  جمعان  الكريم،  عبد 

واملفهوم،  للمصطلح  مقاربة  املعارصة)ل.ف.م(، 

تنسيق  مكتب  العريب،  اللسان  مجلة  العدد:61، 

التعريب بالرباط، 2011.

العربية 	  اللغة  أسس  شبيب،  بن  فالح  العجمي، 

الفصحى، ط:1، مطابع التقنية، الرياض، 2001.

اللغة 	  عىل  الرتجمة  تأثري  حسن:  محمد  عصفور، 

الشارقة  جامعة  مجلة   ،4 2،املجلد  العدد  العربية، 

للعلوم الرشعية واإلنسانية، الشارقة، يونيو 2007.

الله بن عقيل العقييل 	  - ابن عقيل، بهاء الدين عبد 

ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح  الهمذاين:  املرصي 

عبدالحميد،  الدين  محي  محمد  تحقيق:  مالك، 

ج:2، ط:20، دار مرص للطباعة، القاهرة، د.ت.

عيد، محمد: النحو املصفى، د.ط، مطبعة دار نرش 	 

الثقافة، القاهرة، 1975.

الفاريس، عيل حمد: األساليب التحليلية يف العربية 	 

العامنية،  الصحافة  من  مناذج  املعارصة:  الفصيحة 

ط:1، منشورات الجمل، بغداد-بريوت، 2016.

بن 	  عبدالله  محمد  أبو  الدين  جامل  هشام،  ابن 

يوسف:

أحمد 	  وتعليق:  تحقيق  النحو،  يف  الصغري  الجامع 

القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  د.ط،  الهرميل،  محمود 

.1980

اعتنى 	  العرب،  كالم  معرفة  الذهب يف  رشح شذور 

الرتاث  إحياء  دار  ط:1،  عاشور،  أبوفضل  محمد  به: 

العريب، بريوت، 2001.
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تكتسب  أن  هي  املوضع  هذا  يف  نقصدباإلنحاء   1

بعض الكلامت وظائف نحوية بعدما كانت وظيفتها 

العلو  كانت مبعنى  التي  مثل: عىل،  فقط،  داللية 

النحو  يف  الجر  وظيفة  اكتسبت  أن  إىل  والفوقية، 

العريب.

2  عبد العزيز، محمد حسن: سوسري رائد علم اللغة 

الحديث، د.ط، دار الفكر العريب، القاهرة، 1990، 

ص: 51.

3  روبري، مارتان، مدخل لفهم اللسانيات، ترجمة عبد 

للرتجمة،  العربية  املنظمة  ط:1،  املهريي،  القادر 

بريوت، 2007، ص: 65.

اللغة  رائد علم  العزيز، محمد حسن، سوسري  عبد   4

الحديث، ص: 140.

جامعة  ط:1،  اللغات،  تتغري  ملاذا  ر.ل:  تراسك،    5

امللك سعود، الرياض، 2013، ص: 15.

عبدالعزيز، محمد حسن: سوسري رائد اللسانيات،   6

ص: 45.

انظر: رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب،   7

يوسف  بن  عبدالله  محمد  أيب  الدين  لجامل 

محمد  به:  اعتنى  النحوي،  هشام  بابن  املعروف 

العريب، بريوت،  الرتاث  إحياء  دار  أبوفضل عاشور، 

ط:1، 2001، ص: 116.

8  املرجع السابق، ص: 116.

العربية،  علم  أصول  يف  اآلجرومية  املقدمة  رشح   9

تحقيق:  األزهري،  الجرجاوي  الله  عبد  بن  خالد 

 ،2015 بريوت،  حزم،  ابن  دار  ط:1،  زكرياءتوناين، 

ص: 150.

10  العجمي، فالح بن شبيب، أسس العربية الفصحى، 

ص: 38.

الجامع الصغري يف النحو، أليب محمد جامل الدين   11

بن عبد الله بن يوسف بن هشام األنصاري املرصي، 

تحقيق وتعليق: أحمد محمود الهرميل، د.ط، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، 1980، ص: 106.

الدين  لبهاء  مالك،  ابن  ألفية  ابن عقيل عىل  رشح   12

الهمذاين،  املرصي  العقييل  عقيل  بن  الله  عبد 

ط:20،  عبدالحميد،  الدين  محي  محمد  تحقيق: 

الهوامش

دار مرص للطباعة، القاهرة، ج:2، ص: 169.

النحو املصفى، محمد عيد، د.ط، مطبعة دار نرش   13

الثقافة، القاهرة، 1975.

النحو الوايف، عباس حسن، ط: 18، دار املعارف،   14
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مقدمة:

عىل  الثالثة  األلفية  بداية  منذ  يقف العامل    

ابتكارات مذهلة مل يكن العقل البرشي يحلم بها 

املتعلقة باإلنسان  الحياة  مناحي  جميع  مست 

قرية صغرية  األرض  كوكب  وأضحى  املعارص 

ميكن فيه بسهولة اختصار عنرصي الزمان واملكان 

؛كل ذلك بفضل ما توصل إليه اإلنسان من علوم 

تكنولوجية مذهلة عىل مستويات متعددة إعالمية 

قراءة يف مقومات الت�سدي لدى اللغة العربية ، وجدلية 
املناجزة على البقاء مع التكنولوجيات املعا�سرة

قراءة يف مقومات التصدي لدى اللغة العربية ، وجدلية املناجزة عىل البقاء مع التكنولوجيات املعارصة

لغزال لخرض
 أستاذ محارض، الجامعة اإلفريقية أحمد دراية –أدرار- الجزائر.

ملخص البحث:
  مام ال شك فيه أن اللغة العربية و قد اختارها الله عز و جل ،لتكون وعاءاً لكتابه الكريم متتلك من 

املقومات والخصائص الفنية ما يجعلها تتميز متيزااً كبريااً عن غريها من لغات العامل األخرى .نقول هذا 

والتخلف، وهم بذلك يتجاوزون كل  لغة الضعف  بأنها  الذين يحلو لهم اتهام اللغة العربية  لرند عىل 

قوانني التطور، وصريورة الرتدي املجتمعي عىل كافة الصعد وأرقام علامء االقتصاد واالجتامع وعلوم 

الرتبية، ديدنهم يف ذلك التغطية عىل العجز الخاص يف الوقائع املجتمعية املوجبة للسقوط التي 

يتصف بها معظم أبناء هذه اللغة. 

 لقد فتحت التكنولوجيا الحديثة الباب مرشعااً متحدية بذلك اللغة العربية لتثبت جدارتها يف ريادتها 

اللغة دون  أزمة  الرتكيز عىل  الله من قداسة و متكني ؛لذا من غري املعقول  العامل مبا حباها  للغات 

ربطها بأسباب التخلف وعوامله، إذ أن اللغة تنهض مبا يبذله يف سبيلها أبناؤها من جد ونشاط و مثابرة 

العربية  اللغة  ترى متتلك  والتكنولوجيا .فهل يا  العوملة  من  الوحش الجارف  أمام هذا  ورعاية  وعناية 

التكنولوجيات  و  الحديثة  العوملة  أمام تحديات  شامخة  تقف  يجعلها  ما  املقومات واملضادات  من 

تلك  الرضوخ أمام  و  السلخ  و  بالفسخ  ترىض  و  للند  عىل الوقوف الند  تقدر  لن  أنها  أم  املتطورة؟ 

التحديات ؟. 

العوملة الحديثة  تداعيات  الذي فرضته  الرصاع االفرتايض  ترسم معامل  أن  تحاول  املداخلة  إن هذه   

من تكنولوجيا و وسائل اتصال عىل اللغة العربية محاولة تقزميها أو تهميشها أو الحط من مكتسباتها 

التاريخية و قيمها الروحية و امتداداتها الجغرافية ومحتوياتها العلمية. 
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أضحى  و  فضائية  أو  عسكرية  اقتصادية أو  أو 

الدول  بني  املحموم  التنافس التكنولوجي  عنرص 

الراهن  يف الوقت  البارزة  السمة  املتطورة هو 

و  املتطورة  الدولة  بني  الفجوة  اتسعت بذلك  و 

الدولة السائرة يف طريق النمو.

التكنولوجي  التطور  ظل  ونتيجة لذلك – ويف    

الكبري -مل يعد من السهل الحفاظ عىل مقومات 

والشعوب – وبخاصة  األمم  عقائد  وهويات و 

إذ  السهل  واإلسالمية – باليشء  منها  العربية 

و  مهددة يف كياناتها  الشعوب  هذه  صارت 

عقائدها بل و يف لغاتها القومية مام يندر بخطر 

جسيم يهدد وجود هذه األمم.

  وإذا كانت اللغة هي الواجهة التي تحفظ لألمة 

كينونتها و مالمح شخصيتها وعزة انتامئها و صفاء 

باألحرى مدعوة أكرث من أي وقت  فإنها  عقيدتها 

مىض للوقوف أمام هذا اليم الجارف املتمثل يف 

املتطورة  اإلعالم  وسائل  الحديثة و  التكنولوجية 

الشخصية  عنارص  أهم  يهدد أحد  الذي أضحى 

الوطنية لديها أال و هو اللغة.  

العرض:

و  والعوملة  التكنولوجيا  أواًل: حول مفهوم 
وسائل االتصال 

/01/- مفهوم مصطلح )التكنولوجيا(1

  مثة من ال يفرق بني مفهوم التكنولوجيا ومفهوم 

ويجذر بنا  بينهام  الحاصل  للتداخل  العوملة 

التي  بيان أوجه الخطر  إىل  لنصل  بهام  التعريف 

يشكله كل منهام عىل اللغة العربية. 

العربية  اللغة  يف  دخيل  فالتكنولوجيا مصطلح    

تعريفاته  أبسط  يف  وهو  معرب  له ألنه  أصل  ال 

واستعامل  باستنباط  ترتبط  »العلوم التي  يعني 

الوسائل التي تشبه أو التي هي امتداد للحواس و 

القدرات و الوظائف البرشية«2 . فشيوع مصطلح 

مدى  يعكس لنا  الراهن  الوقت  يف  التكنولوجيا 

تعدت  ابتكارات علمية  من  اإلنسان  توصل  ما 

و أقصت  و املجتمع الواحد  الفرد  إدراك محيط 

الناس يف سباق  األمم وسار  الحدود بني  مفهوم 

مع الساعة وال يكاد مير يوم وإال ونسمع باخرتاعات 

و  التطور  فضاء  الناس  حياة  تجسد يف  جديدة 

االزدهار يف أبهى حلله .ولذلك قيل إن ما حققته 

ما  يعادل  العرش األخرية  السنوات  يف  البرشية 

أنجزته البرشية من آالف السنني.

02/- / مفهوم مصطلح )العوملة(

  و أما العوملة 3 فهي تعني » رفع واختصار حدود 

وتكنولوجيا  ومع العوملة  والزمان« 4.  املكان 

بعضها  يف  الثقافات  املعلومات صار انصهار 

. وقد أدى فتح تكنولوجيا  مألوف  أمر  البعض 

املعلومات أمام الجميع ,إىل انخراط الكثريين يف 

يقومون بإنتاج كميات  صعيد واحد,مام جعلهم 

املشكلة  املعلومات ,حتى أصبحت  من  هائلة 

يف هذه األيام تكمن يف حسن تبويب املعلومات 

املعلومة  إىل  الوصول  وتنظيمها ,بهدف رسعة 
املطلوبة ومتييزها عن املئات شبيهاتها.5

 /03مفهوم مصطلح )تكنولوجيا االتصال(

التاريخ  مراحل  عرب  االتصاالت  شهدت نظم    

إىل  تقدم  من  فيه  انتقلت  هائالاً  املختلفة تطورااً 

االتصاالت  ثورة  سميت  هائلة  طفرات  يف  تقدم 

ونعني باالتصال تبادل األفكار واملعلومات واآلراء 

وسائل  أساليب و  طريق  عن  أكرث  أو  طرفني  بني 

والكتابة  والكالم والقراءة  اإلشارة  مثل  مختلفة 

وبالتايل يكون مفهوم تكنولوجيا االتصال أي أداة أو 

جهاز أو وسيلة تساعد عىل إنتاج أو توزيع أو تخزين 
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أو استقبال أو عرض البيانات أو اسرتجاعها.6  

و  االختزال  يف  التقنية  رسعة  العامل  لقد غزت    

حجم  أدىن  إىل  املخرتعات  تقزيم  و  االختصار 

ممكن بخاصة ما يشهده علم املعلوماتية واإلعالم 

اآليل حتى أضحى اإلنسان ال يصدق ما تراه عيناه 

التواصل  يومية عىل منصات  من مخرتعات شبه 

من  وغريها  الشبكة العنكبوتية  يف  االجتامعي 

الوسائل األخرى.7 

مستوى  عىل  االخرتاعات  واملتتبع لسلسلة    

بحق  يذكر  الحديثة  االلكرتونية  وسائل التواصل 

العربية و  اللغة  بني  تتسع  التي  الفجوة  حجم 

مل  اللغة العربية  أن  إىل  بالنظر  العرص  معطيات 

يف  الجديد  مواكبة التطور  عىل  القدرة  لها  تعد 

عامل التقنية واملعلومات والتكنولوجيا الحديثة.

  ويكاد يجمع الخرباء عىل أن اللغة العربية طيعة 

من أن  متكنها  املهمة  الصفة  هذه  و  بطبيعتها 

و وسائل  الحديثة  التقنيات  عرب  توظف نفسها 

التواصل االجتامعي التي تتم عرب شبكة االنرتنت و 

انه ال يرض اللغة العربية أن تكتب نصوصها بالقلم 

أو الحاسب اآليل أو أية وسيلة أخرى و ال يرضها 

أيضااً أن ترسل بالربيد االلكرتوين فلغة الضاد قادرة 

عل أن تصل عىل كل املناطق وكل األشخاص عرب 

جميع الوسائل سواء كانت وسائل تقليدية قدمية 

كاالنرتنت الذي  مبتكرة  جديدة  وسائل  عرب  أو 

فاعالاً بإيجابية  و  مساعدااً  عامالاً  يكون  أن  ميكن 

للغة العربية. 

 -/04 /التفاعل مع تكنولوجيا املعلومات 

مبظاهر  مليئة  اليومية  حياتنا  صارت  اآلن وقد    

حني  كل  منا  تأخذ  املعارصة  التكنولوجيا 

علينا بيوتنا  مقتحمة  حياتنا  يف  التاميز  أشكال 

نفقه  أن  حريا بنا  مجتمعاتنا  و  بل  ومساجدنا  بل 

جلل ما يحيط بنا وما يشكل خطرااً عىل مقدراتنا 

وثقافتنا خدمة لألجيال الالحقة. 

املراهنة  أو  املداهنة  جدلية  عن  وحتى نبتعد    

التكنولوجيا  مظاهر  استيعاب  يف  عىل القدرة 

اليومية و حسن الظن  أثرها عىل حياتنا  و بلسمة 

بتأثري ذلك عىل مقومات حضارتنا و ثقافتنا فإنه 

محاولة السيطرة عيل أصناف  أن  القول  يجب 

التكنولوجيات وتوظيفها وصوالاً ملزيد من التكاتف 

قوة عربية إقليميه  بلورة  والتضامـن,ووصوالاً إىل 

نوعااً  لها  يضمن  مبا  مقوماتها  تسعـى إىل تعزيز 

و  واألنسب  من االستقاللية والحرية.هو األحوط 

والتصدي  املواجهـة  يف  األليق ويساعدنا ذلك 

لسياسات التبعية التي يتم السعي إىل فرضهـا.

و يف هذا السياق فإننا نجزم أنه ليس من الحكمة 

الخوض يف مسألة التخريج املذهبي واستصدار 

هكذا  مع  كيفية التعاطي  يف  الدينية  الفتاوى 

معتقداتنا  عىل  خطرااً  أنها متثل  بحجة  تكنولوجيا 

عىل  الرقع  اتسع  فقد  وهويتنا القومية  الدينية 

تبصري  و  النفوس  بتحصني  إال  سبيل  الراقع إذ ال 

تربوية  منظومة  وفق  متكامل  تصور  الناشئة وفق 

الوطني  والرتاث  العقدي  البعد  متكاملة تعتمد 

سبيالاً ملواجهة التحديات العلمية الراهنة اعتامدااً 

بها خلفنا مبا  ما يفخر  تاريخنا و  به  ما يزخر  عىل 

تحوزه ذاكرة سلفنا. 

عىل  التكنولوجية  العلوم  ثانياً :حول مخاطر 
الهوية الثقافية لإلنسان العريب

الثقافة  احتضان  نوازع  بني  العربية  اللغة    /01/

العربية و هواجس تحديات العرصنة 

الذي  التأثري  مدى  أحد  عىل  خافيااً  مل يعد    

قراءة يف مقومات التصدي لدى اللغة العربية ، وجدلية املناجزة عىل البقاء مع التكنولوجيات املعارصة
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الحديثة مبختلف  االتصال  وسائل  أضحت تلعبه 

غريها-   أو  مرئية  وأنواعها - مسموعة أو  أشكالها 

العامل  أصقاع  مختلف  يف  العريب  عىل اإلنسان 

إىل  تنظر  أن  يكفي  و   ، منهم  األطفال  وبخاصة 

زخم الوسائل االلكرتونية باعتبارها قنوات أساسية 

انصياع  والرتفيه ومدى  األخبار  و  للمعلومات 

نفوسهم  و  عىل عقولهم  وتأثريها  لها  الناشئة 

تحصيلهم  عىل  بصورة مبارشة  يؤثر  أضحى  مام 

كياناتهم  األخالقي والثقايف .و يهدد  و  الدرايس 

القومية و طموحاتهم املستقبلية و يرمي بهم يف 

متاهات و غياهب السجون واملخدرات. 

تكنولوجيا  تلعبه  الذي  الخطري  الدور  و بقدر    

القول  وجب  العريب  املواطن  حياة  يف  االتصال 

و  اً كبريااً  دورا تلعب  العربية  الثقافة  أن  كذلك 

العريب  كينونة اإلنسان  وصيانة  بلورة  يف  محوريااً 

وتحصينه من مطبات ومهالك هذه التكنولوجيا و 

تأثرياتها السلبية عىل ذاته ومستقبله ووطنه إذ أن 

كل العمليات الثقافية ال تكاد تخلو من تفاعالت 

اتصالية والعكس صحيح » فنجد أن االتصال يسهم 

الثقافية  األنشطة  و دفع عجلة  يف نرش املعارف 

كام و تعترب رموزه جزء من الثقافة السائدة و اللغة 

و اإلشارات واإليحاءات التي تعترب عنارص ثقافية و 

يف نفس الوقت أدوات لنقل ثقافة املجتمع«.8 

الكاتب) برهان غليون(  و يف هذا الصدد يرصح 

سنة1997 م تحت  بالقاهرة  عقدت  ندوة  يف 

العربية( »إن الثقافة  عنوان ) مستقبل الثقافة 

تزايد  مع  حيث تتضاءل  الهوية  أزمة  بتعميم  تقوم 

الثقافة  عىل  فضاء مفتوح  يف  األقوى  الثقافات 

نحر  إىل  الثقافية  تسعى العوملة  حيث  الوطنية 

الهوية املحلية عرب االستالب وتهجني و فرض نسق 

واحد من القيم فأصبحت هوية الثقافة مهددة يف 

ظل الرتاكم الكمي الهائل و النوعي املربمج لثقافة 

املكنة  إليه  ما تسعى  عني  العوملة«9 .و هذا 

الثقافية الغربية سعيااً إىل إذابة الثقافات القومية 

و صهرها يف قالب واحد ومسخ الهوية 10 العربية 

خدمة للحداثة و اإلنسانية ما ميثل إقصاءاً لخاصية 

الذات والتاميز الحضاري و احتواء العامل و تحويله 

إىل محطة ثقافية لإلنسانية بأكملها 11. و كل من 

يرمي إىل غري ذلك اتهم بالرجعية و جهزت له تهمة 

زال  ما  و  التحجر.فقد كان  و  التخلف  و  اإلرهاب 

مقصد العوملة إلغاء الهويات الوطنية الستحداث 

التناقض بني  هوية واحدة عوملية بحيث يحصل 

الهوية املحلية واألخرى العاملية املوحدة 12.

  و إذا كانت اللغة تعكس حقيقة االنتامء الثقايف 

ألي أمة من األمم فإنه حريااً بنا أن نفقه بأنه ال وعي 

العواطف  ومرتجمة  حاضنة التفكري  فهي  لغة  بال 

و  الحارض  و  التاريخ  وذاكرة  و الوجدان  واألشجان 

املصري،إن اللغة هي التي تجعل مجتمعااً يترصف 

و يفكر بالطريقة التي يترصف و يفكر بها، وأن ذلك 

املجتمع ال يستطيع رؤية العامل إال من خالل لغته.

يف  محددة  وتراكيبها  مبفرداتها  اللغة  وأن تلك 

ذاتها نظرة العامل املتكلم فيها للعامل والحياة.13  

  و من الواجب القول اآلن أن العرب ال ميكن أن 

ينسلخوا عىل لغتهم حتى و لو أرادوا فهي أيقونة 

و  دينهم  تاريخهم و  وهي  واتفاقهم  اجتامعهم 

وجودهم و ارتقائهم بني مصاف األمم يتوقف عىل 

أمرين أثنني: 

 -األول :وجود قابلية التبدل.

 -الثاين :التثبت و التأين. 14 

عىل  والقدرة  العربية  اللغة   /02عوامل منو 
توليد املصطلح 
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اللغة العربية وقد رمتها السهام    ال شك يف أن 

الله عز  حباها  قد  جانب  كل  من  وحديثااً  قدميااً 

اللغة التي  منها  جعلت  كثرية  مبقومات  وجل 

متلك عنارص االستيعاب والتصدي بل والتحدي 

وبقدر ما نالها من الرضبات إن من أعدائها أو من 

بني جلدتها الذين تنكروا لها بقدر ما زادها ذلك 

كله قوة وهيبة و صمودااً وكربياء فأضحت تنافس 

اللغوية  الذخرية  متلك  عىل  لغات العامل  باقي 

يف  املبتكرة  العلمية  املستجدات  املعربة عىل 

مختلف مناحي الحياة إن يف املجال االقتصادي 

أو الطبي أو السيايس أو الرتبوي أو اإلعالم اآليل أو 

حتى العسكري وذلك بفضل ما لها »من قواعد و 

أصول تجعلها تتجدد بعد حني كاالشتقاق واإلبدال 

والقلب وتوليد املعاين و األلفاظ املالمئة كام أن 

تجاربها غنية و ما عرف يف العامل من تطور عىل 

الجزء  يف  خصوصااً  استوعبته  مستويات عديدة 

الذي تعاملت معه«15.  

  و لغتنا العربية الجميلة مبا لها من أصول تعترب 

بلغ  فقد  اهتاممااً به  و  اشتقاقااً  اللغات  أكرث  من 

عدد كلامت العربية باالشتقاق والتوالد قدرا كبريااً 

جدااً حتى قالوا أنها احتوت عىل مشتقات قدرها 

سبعون ألف كلمة 16 .

تشهده  الذي  التطور  صريورة  واملتأمل يف    

مختلف لغات العامل يرسخ لديه انطباع أكيد عىل 

ما تشهده الجامعات البرشية من تطور و بخاصة 

يف العرش سنوات األخرية وبقدر ما تتخلف هذه 

املجتمعات تتخلف من ورائها لغاتها فتطور اللغة 

جزء ال يتجزأ من تطور املجتمعات » واللغة العربية 

تصويرااً  و  و داللة  تعبريااً  اللغات  تلك  مقدمة  يف 

للمجتمع الذي لهج و يلهج بها ففي ألفاظها التي 

يدل عىل  ما  املتطاولة  األزمان التاريخية  قطعت 

والشكل  فالكتابة  وعقليتهم  أصلهم وتاريخهم 

والرسم والبالغة والفصاحة والداللة نفسها كلامت 

مستعارة من حياة أقوام رعاة وقبائل مرتحلة «17.

محاسن  تعداد  يف  هكذا  بنا  الحال  استمر  و لو 

لن تكيفنا  مجلدات  فإن  ومزاياها،  العربية  اللغة 

قدراتها  فإمكانياتها و  ذلك  بكل  اإلحاطة  يف 

هائلة عىل مواصلة الحياة و التأقلم مع كل وافد 

الوصول  اإلنسان  استطاعت قريحة  مام  جديد 

إليه وابتكاره لكن مع ذلك» ينبغي االعرتاف بتغري 

الزمن فاللغة العربية ال تستطيع أن تقول ملا يجري 

يف العامل كن فيكون وال ميكن املبالغة بقدراتها 

الجاهزة عىل فعل األعاجيب إن اضطراب مفاهيم 

الزمن واملكان والكون و الفضاء يؤثر من قريب أو 

بعيد و يدعو إىل إعادة النظر برسعة يف الكثري من 

الجوانب التي تؤدي إىل دمج اللغة يف هذا الخط 

الرسيع للمعلومات«18.

والتكنولوجيات  العربية  ثالثاً:حول اللغة 
الحديثة و جدلية التأثري والتأثر

حر  موجه  العامل  فيه  يشهد  الذي  يف الوقت    

المست  األصعدة  كافة  عىل  عارمة  تكنولوجية 

بشكل مبارش حياة اإلنسان فأضحت جزءاً ال يتجزأ 

منه نعيش نحن العرب عىل هامش هذه التطورات 

املذهلة فال نفقه كثريااً مام يدبر لنا.

  و نعتقد أن كل ما يفد إلينا يف جملته يصب يف 

أن  ولغتنا دون  وثقافتنا  ومعتقداتنا  هويتنا  فائدة 

يكون لنا أي جهد يف متحيص الغث من السمني 

و النافع من الضار.فهل منلك القدرة عىل ضحد 

بأقوى  ونستفيد  ولغتنا  عن أنفسنا  العجز  افرتاء 

العلمية  العرص  روح  لنا  أتاحته  ممكنة مام  قدرة 

أننا  أم  ؟  أصالتنا  مقومات  عىل  دون التعدي 

قراءة يف مقومات التصدي لدى اللغة العربية ، وجدلية املناجزة عىل البقاء مع التكنولوجيات املعارصة
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سنظل نبيك عىل األطالل ونستجدي العدو قبل 

الصديق ؟؟. 

01/ / قدرة اللغة العربية عىل ولوج تكنولوجيا 
الحواسيب والعمل بتطبيقاتها 

التفكري عىل  بدأ  القرن املايض    مع سبعينيات 

كيفية اإلفادة  العربية يف  األقطار  بعض  مستوى 

واملتمثل  العقل البرشي  أنتجه  مام  واالستفادة 

الدارسون  به  اآليل سواء فيها قام  الحاسوب  يف 

املؤسسايت  بالعمل  ما يسمى  أو  األكادمييون 

لبعض الهيئات الحكومية يف بعض املراكز العربية 

وقد   ، العليا  واملجالس  والجامعات القومية 

والوطنية  الدولية  وامللتقيات  عقدت املؤمترات 

يف  البحث  بارشت  حيث  هذا  يومنا  إىل  إتباعا 

مسألة التمكني للغة العربية و قدرتها عىل توظيف 

التعامل معه  خالل  من  الحاسوب  إمكانات 
بالحرف العريب.19

يف  بخاصة  العربية  الجهود  تسارعت  و قد    

الربمجيات  اآليل من خالل صناعة  مجال اإلعالم 

والتطبيقات االلكرتونية الرسيعة وكذلك ما يبذل 

يف سبيل حوسبة املعجم العريب،والنامذج عىل 

ذلك كثرية ال يسع املجال لذكرها .و من الواجب 

تقنية  الحوسبة و  تكنولوجيا  أن  كذلك  القول 

خدمات  واملعلوماتية قد قدمت  االلكرتونيات 

كبرية للغتنا20، إذ أنها زودتها مبجموعة من األدوات 

عىل فكرة  حافظت  التي  الحاسوبية  والتطبيقات 

تعليم اللغة العربية باالعتامد عىل املبنى الفصيح 

النصوص  تقدمها أو يف  التي  الدروس  سواء يف 

اللغوية  اهتمت بالقواعد  والتي  تتضمنها  التي 

السليمة و طرق الكتابة اإلمالئية الصحيحة21.

/02/ التطور التكنولوجي ومعاول هدم اللغة 

العربية 

  و يف الوقت الذي نشهد فيه قدرة اللغة العربية 

الجديدة  من التقنيات  االستفادة  حسن  عىل 

يرى بعض املهتمني بشأن تطور رصاع اللغات أن 

الطفرات العلمية عىل مستوى التقنية و الحوسبة 

التي تشهدها مجتمعاتنا العربية قد استولت عىل 

مختلف  يف  الطالب  أبنائنا  عند  معظم الوقت 

املراحل الدراسية ما سبب لهم نفور من مامرسة 

الحديث باللغة العربية بحجة أنها ال تتناسب مع 

الجديد فرصنا نسمع بشكل  العلمي  الوافد  هذا 

يومي عن مفاهيم ومفردات و صيغ و تعابري أشبه 

ما تكون خليطااً بني لغة عربية خالصة ولغة أجنبية 

ولهجات عامية. 

الدارسني واألخصائيني عىل  أن  الرغم من  و عىل 

يف  اً حثيثااً  جهدا يبذلون  العربية  األقطار  مستوى 

عن  املصطلحي للتعبري  البديل  إيجاد  محاولة 

هذه املحتويات التقنية إال أن املواطن العريب ال 

يستسيغ هذه املفردات و يفضل أن تكون بلغتها 

األم و يتأفف من النطق بها.

الدراسية التي  املناهج  بني  كبرية  فجوة  و مثة    

يتلقاها النشء يف املدارس مام له عالقة بتعلم 

يف  التالميذ  وما يعشيه  العربية  اللغة  وتعليم 

حياتهم اليومية فالطالب املتعلم يشعر بازدواجية 

املفردات  و  األكادميية  بني التوجيهات  تؤرقه 

ما  وبني  املدرسة  بيئة  و  العربية  الصحيحة للغة 

كلها تحديات  اإلعالم وهذه  وسائل  من  يتلقونه 

الدراسية بحيث  املناهج  صياغة  إعادة  تتطلب 

وسائل االتصال  مع  وتكيفااً  حيوية  أكرث  تكون 

الحديثة.

العرص  أن  عىل  املتتبعني  بعض  و يتحدث    
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النشء العريب  عىل  قويااً  تأثريه  بات  التكنولوجي 

فالشباب الذي يتعاطى بشكل يومي مع مختلف 

مواقع التواصل االجتامعي عىل الشبكة العنكبوتية 

لغة  تواصلهم مستخدمني  طريقة  من  طوروا 

العربية بحروف  اللغة  )الفرنكو أراب( و هي كتابة 

التينية وهي طريقة تشكل شكالاً من أشكال إفساد 

عن اللغة  مستخدميها  تبعد  ألنها  العربية  اللغة 

من  من هواجس الخوف  تزيد  و  السليمة  العربية 

الولوج  توظيفها عند  و  العربية  اللغة  استعامل 

استخدام  عىل أن  ناهيك  االنرتنت  عامل  إىل 

لديهم تشكو الضحالة يف نفوسهم  العربية  اللغة 

بفعل رداءة التعليم و قرص نظر الربامج التعليمية 

ورداءة التصورات الرتبوية خصوصااً فيام له عالقة 

و  أسسه  و  وعلومه  اللغوي  التلقني  مبنظومة 

مفاهيمه ونظرياته القدمية منها الحديثة. 

جميع  تآزر  أجل  من  ملحة  الحاجة  لقد باتت    

املخلصني يف الوطن العريب بغية تدارك ما ميكن 

لنا إال العمل  تداركه قبل فوات األوان و ال مخرج 

عىل غرس االعتزاز باللغة العربية يف نفوس أبنائنا 

باعتبارها  و  القرآن الكريم  لغة  لكونها  إال  ال ليشء 

اللغة الرسمية عىل املستوى الشعبي و الرسمي 

الخامتة :

إىل  نخلص  القضايا  من  إليه  اإلشارة  سبق  مام 

التوصيات التالية:

املواطن 	  نفس  يف  الديني  الوازع  تقوية   -

له  ملا  لديه  العقدي  الحس  وتنمية  العريب 

من عالقة قوية يف سيبل الحفاظ عىل اللغة 

واملنظامت  الهيئات  مختلف  يف  العربية 

واملرافق وبخاصة منها املدرسة و املسجد.   

املنظومات 	  مناهج  إصالح  إىل  املبادرة   -

والربامج  التعليمية  واملقررات  الدراسية 

و  النشء  أخالق  بدعم  تهتم  التي  الرتبوية 

وتراث  النبيلة  الوطنية  قيمه  و  بدينه  ربطه 

الحفاظ  مقومات  لديه  تتقوى  حتى  أسالفه 

من  ذلك  مينعه  أن  دون  ولغته  ثقافته  عىل 

االستفادة من الروح العلمية املعارصة.

املخلصني 	  جميع  جهود  تكاتف  رضورة   -

ذوي  منهم  وبخاصة  العريب  الوطن  يف 

اللغة  علم  بقضايا  واملعرفة  االختصاص 

وعلم  املعارصة  بالتكنولوجيات  وعالقتها 

الرقمنة و التقانة املعلوماتية من أجل التمكني 

للغة العربية وجعلها تلج هذه األبواب التقنية 

بدون أن تفقد شيئااً من مضامينها العلمية و 

خصائصها اللسانية و أبعادها الروحية

تكريم 	  و  تشجيع  و  تحفيز  إىل  املبادرة    -

بلغتهم  املعتزين  األمة  أبناء  من  املتميزين 

و  والقني  العلمي  الجهد  يبذلون  الذين 

املعلومايت باللغة العربية تأليفااً أو تدريسااً أو 

ترويجااً  .

- املبادرة إىل رسم خطة خامسية تتضافر فيها 	 

جميع جهود املجتمع املدين و الحكومي من 

للمواطن  الحياة  مرافق  جميع  تعريب  أجل 

الحرف  أصالة  تعزيز  و  ترسيخ  بغية  العريب 

العريب يف نفسه.

- املبادرة إىل إنشاء الرادع القانوين - كام هو 	 

لغة  يوظف  ملن  املرور-   قوانني  يف  الحال 

غري اللغة العربية أين كان موقعه و أين كانت 

تعددت  كيفام  و  مركزه  كان  ومهام  وظيفته 

اللغة  وتأخذ  الجميع  ينضبط  حتى  وظيفته 

وبالتايل  املواطنني  العربية طريقها يف حياة 

يألفون استخدامها 

قراءة يف مقومات التصدي لدى اللغة العربية ، وجدلية املناجزة عىل البقاء مع التكنولوجيات املعارصة



 236جملة كرياال يوليو 2020

اللغة  يف  لها  أصل  ال  معربة  كلمة  تكنولوجيا  كلمة    1 

كلمة  وهي  )تقنية(  مبصطلح  تقابل  إمنا  و  العربية 

تتكون من مقطعني هام :) تكنيك( و يعني الطريق و 

الوسيلة و كلمة )لوجي ( وتعني العلم و يكون بذلك 

معناها:علم الوسيلة الذي بها يستطيع اإلنسان أن 

أحمد عن مفاهيم  زاهر  ينظر: حديث   . مراده  يبلغ 

 : كتابه  يف  االتصال  وسائل  خصائص  و  وظائف  و 

 ،  )01 ط   ( التعليمية،  الوسائل  وتصميم  التعليم 

املكتبة األكادميية ، القاهرة ، سنة 1997 م ،بداية 

من الصفحة 104. 

فالح طه ،التكنولوجيا و العوملة : سلطة املعلومات   2

) مقال الكرتوين ( ، مجلة الدفاع الوطني للجيش ، 

) ع37( متوز ، سة2001 م. 

الفرنسية  باللغة  يقابله  العوملة  مصطلح    3

رديفة  وهي   ).Globalisation  (  : مصطلح 

كام  ومعناها   Mondialisation ملصطلح) 

االلكرتوين   La Rousse قاموس  يف  وردت 

 La mondialisation consiste en(:

 l‘extension du champ d‘activité des

 agents économiques )entreprises,

 banques, Bourse(, conduisant à la

 mise en place d‘un marché mondial

 unifié. Il s‘agit d‘un phénomène qui

 affecte à la fois la sphère réelle de

 l‘économie – c‘est-à-dire la production

 et la consommation des biens et des

 services – et la sphère financière

 )monnaies et capitaux(. Elle se

 traduit par une recomposition de

 l‘espace économique mondial, au

 sein duquel le modèle occidental

 d‘économie de marché s‘étend aux

 pays émergents, et suscite de vives

 oppositions, qui prennent la forme

 soit de l‘antimondialisation, soit de

 .)l‘altermondialisation

نفسه ، ص نفسها . يف السابق كان العامل يذهبون   4

أصبحت  اآلن  الصناعية,  واملناطق  البلدان  إىل 

اليد  حيث  إىل  تذهب  مبصانعهـا  الرشكات 

وبدولهـا  بنفسها  وتنأى  أقل  كلفة  فتدفع  العاملة, 

وحتى  عندها.  وعائالتهم  العامل  إقامة  تبعـات  عن 

املوظف  بإمكان  إذ  للعمل,  مكانا  أصبح  البيت 

عرب شبكة املعلومات أن يذهب إىل مكتبه, يؤدي 

عمله ويسلمه يف الوقت الذي يريد, كل ذلك من 

أقل  إرهاق  للموظف:  بالنسبة  بيته.  يرتك  ان  دون 

النقل  وبسبب وسائل  العمل  خصوصااً بسبب جو 

والوقت الضائع فيها واإلزعاج الناتج عنها, ويف هذا 

األسلوب أيضا كلفة أقل لالنتقال والثياب والطعام. 

يف  عمل  من  بأكرث  بالقيام  للمرء  يسمح  أنه  كام 

الوقت نفسه. أما بالنسبة لرب العمل فهناك تحرير 

ذلك  يتبع  وما  للموظفني,  واألبنية  املساحات  من 

من إيجارات وصيانة وخدمات مرافقة لوجودهـم يف 

مكاتبهم, وتاليف التأخري بسبب وسائل النقل, وفيه 

أيضا الحّد من الحركات النقابيــة....

للمزيد حول ماهية العوملة ومخاطرها ينظر : مقال   5

)ما هي العوملة ؟( ، للصادق جالل العظم ، مجلة 

من  بداية  م   1997 ، سنة  بريوت   ،  04 ع   ، الطريق 

) ما هو جديد  : مقال  ينظر كذلك  الصفحة 34.و 

العوملة( لعبد الرزاق عيد ن مجلة الهدف، ع 1275 

كانون الثاين ، ص8.

 : ينظر   ، التكنولوجية  االتصال  حول حديث وسائل   6

فضيل دليو، االتصال مفاهيمه، نظرياته وسائله ـ دار 

الفجر للنرش و التوزيع ، األردن، سنة 2004 م ، بداية 

من الفصل الثاين 

لبيان وظائف االتصال بخاصة عىل املستوى اإلعالم    7

اآليل ينظر : نبيل عيل ، العرب وعرص املعلومات 

و  العلوم  و  الفنون  و  للثقافة  الوطني  املجلس   ،

اآلداب ، الكويت ، سنة 1994م، بداية من الصفحة 

.71 :

8   غسان منري ، الهويات الوطنية و املجتمع العاملي 

،ص  م   2002 سنة   ، العربية  النهضة  دار   ، اإلعالم 

.103

و  الثقافة  و  ، دراسات يف املجتمع  الرزاق حلبي  9  عبد 

الشخصية ، دار النهضة ، بريوت ، سنة 1984 م ، 

الهوامش و اإلحاالت
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ص 68.

الحقيقة  هي  الهوية  بأن  الجرجاين  الرشيف  يرى   10

حول  للمزيد  و  الحقاائق  عىل  املشتملة  املطلقة 

معرفة مفهوم  )الهوية(  ينظر: محمد عامرة ، مخاطر 

التنوير  يف  سلسلة  الثقافية،  الهوية  عىل  لعوملة 

اإلسالمي ) 32( ، ط 01 ، سنة 1999 م، دار النهضة 

سمري  محمود  كذلك:  .وينظر   10 ص.    ، مرص   ،

الكلمة للنرش  املنري ، العوملة عامل بال هوية ، دار 

و التوزيع ، مرص ، ط01 ، سنة 2000 م ، ص .16.. 

وينظر كذلك : أنور الجندي ، حتى ال تضيع الهوية 

اإلسالمية و االنتامء القرآين، دار االعتصام، سلسلة 

الرسائل الجامعة ، ) د.ط.ت( ، ص07.

11   ينظر: عرش أطروحات عن العوملة و الهوية الثقافية 

، ملحمد عابد الجابري ، جريدة السفري ،ع 17881 

، بريوت ، 1997/02/24 م ص 17. 

ينظر:أثر العوملة يف الثقافة العربية ، لحسن العايد    12

، دار النهضة العربية ، بريوت ، سنة 2004 م ، ص 

 .115

و  التحديات  بني  أوطانها  يف  العربية  اللغة  ينظر:    13

اآلفاق ، ملحمد الينبغي ضمن كتاب العربية الراهن 

و املأمول ، إصدارات املجلس األعىل للغة العربية 

بالجزائر ، سنة 2009 م، ص 92. 

ينظر:كيف ينهض العرب ، لعمر الفاخوري ، األعامل    14

سنة1981  ،بريوت،  الجديدة  اآلفاق  دار   ، الكاملة 

م،ص .128.

دور اللغة العربية يف بناء املجتمع العريب و تطوره    15

، سامل املعوش ،مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة 

والنرش والتوزيع ، بريوت، ) د ت (، ص 78.

الغفار  عبد   ، و سامتها  العربية خصائصها   : ينظر    16

وهبة  ،مكتبة   ) ت  د   (  ،  ) ط  د   (  ، هالل  حامد 

،القاهرة ، ص 05. 

مخيمر،  مطبعة   ، العقاد  عباس   ، الشاعرة  اللغة   17

القاهرة،) د ط( ، سنة  1960م ، ص 42. و للمزيد 

ينظر:   ، العربية  اللغة  منو  وعوامل  مميزات  حول 

الكتاب نفسه بداية من الصفحة 167.

دور اللغة العربية يف بناء املجتمع العريب و تطوره ،   18

سابق ، ص 100.

العربية هي  اللغة  أن  إىل  اإلحصائيات  بعض  تشري    19

بذلك  محتلة  شخص  ملونااً   300 من  يقرب  ما  لغة 

عدد  يبلغ  التي  االنجليزية  بعد  الثالثة  املكانة 

عدد  يبلغ  التي  واالسبانية  مليونااً   630 مستعمليها 

الناطقني بها 375 مليونا و مع ذلك فمكانتها فيام 

يتعلق باإلنتاج و النرش و املعامالت ال تتعدى يف 

أقىص الحاالت 1 %. .

اللغة  خدام  من  املخلصني  جهود  تظافر  بفضل    20

العربية فقد استطاعت أن تتجاوز اإلشكالية التقنية 

قدرة  يف  أي  الحاسوب  عامل  ولوج  يف  املتمثلة 

الحاسوب عىل التعامل مع الحرف والكلمة العربية 

واملخرجات  واملعالجة  املدخالت  مستوى  عىل 

أو  املواصفات  و  بالتقييس  األمر  تعلق  سواء 

باملصطلحات أو ما يرتبط باألجهزة و املعدات .. 

ملزيد من االطالع حول تقنيات إدخال اللغة العربية    21

يف الحاسوب و معالجة و تقييس الحرف العريب و 

معالجة  و  املدمجة  العربية  املصطلحات  إشكالية 

من  املعدات  و  التجهيزات  إىل  إضافة  الصوت 

ونظم  والطابعات  املطاريف  و  املفاتيح  لوحات 

التشغيل والربمجيات ينظر: من قضايا اللغة العربية 

والحاسوب ، نزهة ابن الخياط )مقال عىل االنرتنت 

www.fikrwanakdaljbriabed.  ،) ت  د   (،

net ، ص01.

أوالً:الكتب 
ـ دار . 1 فضيل دليو، االتصال مفاهيمه، نظرياته وسائله 

الفجر للنرش و التوزيع ، األردن، سنة 2004 م .

املجلس . 2 املعلومات،  وعرص  العرب  عيل،  نبيل 

الوطني للثقافة و الفنون و العلوم واآلداب، الكويت، 

سنة 1994م.

مكتبة البحث

العاملي . 3 املجتمع  و  الوطنية  الهويات   ، منري  غسان 

اإلعالم ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 م .

الثقافة . 4 و  ، دراسات يف املجتمع  الرزاق حلبي  عبد 

و الشخصية ، دار النهضة ، بريوت ، سنة 1984 م .

و . 5 العوملة  عن  أطروحات  ثالث   ، الجابر  عابد  محمد 

، بريوت  ، ع 17881  السفري  الثقافية ،جريدة  الهوية 

قراءة يف مقومات التصدي لدى اللغة العربية ، وجدلية املناجزة عىل البقاء مع التكنولوجيات املعارصة
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،سنة 1997 م .

دار . 6 العربية،  الثقافة  يف  العوملة  ،أثر  العابد  لحسن 

النهضة العربية، بريوت، سنة 2004 م. 

بني . 7 أوطانها  يف  العربية  اللغة  الينبغي  محمد 

و  الراهن  العربية  كتاب  ضمن   ، اآلفاق  و  التحديات 

العربية  للغة  األعىل  املجلس  إصدارات   ، املأمول 

بالجزائر ، سنة 2009 م.

عمر الفاخوري ،كيف ينهض العرب ، األعامل الكاملة . 8

،دار اآلفاق الجديدة ،بريوت ، سنة 1981 م .

املجتمع . 9 بناء  يف  العربية  اللغة  دور   ، علوش  سامل 

للطباعة  الحديثة  الرحاب  ،،مؤسسة  تطوره  و  العريب 

والنرش والتوزيع ، بريوت، )د ت ).

مخيمر، . 10 مطبعة   ، العقاد  عباس   ، الشاعرة  اللغة 

القاهرة، سنة  1960م .

حامد . 11 الغفار  وسامتها،عبد  خصائصها  العربية 

هالل،)د ط(،)د ت( مكتبة وهبة،القاهرة.

 ثانيااً : مجالت الكرتونية مصورة . 12

 فالح طه ،التكنولوجيا و العوملة: سلطة املعلومات . 13

،)مقال الكرتوين(، مجلة الدفاع الوطني للجيش ، ) 

ع37( متوز ، سنة2001 م. 

مجلة . 14 ؟،  العوملة  هي  ما  العظم  جالل  الصادق 

الطريق،ع04 ، بريوت، سنة97 م.

مجلة . 15 ؟،  العوملة  جديد  هو  ما   ، عيد  الرزاق  عبد 

الهدف، ع 1275 ،كانون الثاين .
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العرب  أن  بالتاريخ  إملام  له  من  عىل  يخفى  ال 

و  أحداثهم  يسطرون  الجاهلية  أيامهم  يف  كانوا 

بالكتابة  الشعرية  يقيدون قصائدهم  و   ، وقائعهم 

أروع  ، و يعلقون  الغيب  ، ويستظهرونها عن ظهر 

سميت  ولهذا  الكعبة’  جدران  عىل  قصائدهم 

وأصبح  اإلسالم  فجر  انبلج  ملا  و   « باملعلقات   «

الفياض  والنمري  الصايف  الكريم هو املنبع  القرآن 

نريا  نرباسا  صار  ،و  واملعارف  العلوم  غلة  إلرواء 

و أخذ   ’ أن يسلكه  أراد  الهدى ملن  يشعل طريق 

العامل كله يستنريون بضوءه و يقتبسون من نوره ’ 

و منع رسول الله صيل الله عليه وسلم أصحابه يف 

حياته الطيبة الطاهرة أال يكتبوا شيئا سوى القرآن 

الكريم, كام رواه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد 

الخدري ريض الله تعايل عنه أن رسول الله صىل 

تكتبوا عني شيئا سوى  الله عليه وسلم قال: »ال 

القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه« 

. و الحكمة يف ذلك واضحة’ وهي املخافة من أن 

يلتبس الوحي بحديث رسول الله صىل الله عليه 

وسلم خالل نزول القرآن.

بعد ما تويف النبي صىل الله عليه وسلم إشتدت 

الحاجة أوال إىل اإلعتناء بجمع القرآن الكريم و تدوينه 

و ذلك ألن سبعامئة صحايب من حملة القرآن قد 

استشهدوا يف حرب الياممة و خاف سيدنا عمر 

ألنه  الرجال  صدور  من  تلفه  عىل  عنه  الله  ريض 

كان محفوظا يف الصدور آنذاك ومل يحفظ كتابة 

و  عامة  علومهم  تدوين  عىل  املسلمون  أقبل   ،

بتدوين أحاديث رسول الله صيل الله عليه وسلم 

وجمعها خاصة ’ و يقال إن الخليفة الراشد عمر بن 

عبد العزيز ) املتويف 101 ه( مازال يستخري الله 

أربعني يوما يف أمر تدوين الحديث’ و خار الله له’ 

فأمر علآمء األمصار بجمع أحاديثهم يف الصحف 

بن محمد  بكر  لعاهل املدينة أيب  واألجزاء’ فأذن 

ه(   120 )املتوىف  األندليس  حزم  بن  عمرو  بن 

بتدوين الحديث و جمعه من صدور الرجال’ فقام 

بتدوين ما كان يحفظه وجمعه يف صورة كتابية و 

بعث بها إيل البالد اإلسالمية.

الحديث  تدوين  نحو  الحثيثة  الجهود  تتابعت  ثم 

املؤطآت  ظهرت  و   ’ بعده  األمصار  يف  الرشيف 

واملستدركات  الجوامع  و  واملسانيد  والسنن 

واملستخرجات واملعاجم و غريها.

أقبل  بينا’  اتساعا  اإلسالم  دائرة  اتسعت  وملا 

يأخذون  أنشأوا  فاآلعاجم  بالعرب  العجم  يختلط 

اأ�سول حتقيق املخطوطات ومنهجه

أصول تحقيق املخطوطات ومنهجه

د. سيد شجاع الدين قادري عزيز
رئيس القسم العريب بالكلية الجامعية للنساء، الجامعة العثامنية
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اللحن  وقع  فلذا  العربية’  اللغة  بواسطة  الرشآئع 

يف اللسان العريب و أداه ذلك إىل فساده’ فشعر 

العربية  اللغة  قواعد  تدوين  أهمية  نحو  العرب 

الفصحى.  لغتهم  عىل  للحفاظ  شديدا  شعورا 

جهودهم  بذلوا  السامي  الهدف  هذا  لتحقيق 

سعيا  له  سعوا  و  الغاية’  أقىص  إىل  الجبارة 

أسفارا  سودوا  و  أقالمهم  أعنة  فارسلوا  مشكورا 

وافرا ىف هذا  نتاجا  كتبا كثرية و قدموا  و  ضخمة 

الحقل القيم’ فظهرت العلوم املختلفة املتعددة 

التي تساعد عىل فهم هذه اللغة العريقة و تصون 

عن الوقوع يف األ خطاء. خاصة فإن العرب ركزوا 

عنايتهم عىل تراثهم العلمي و استخدموا للحفاظ 

عليه الوسائل املتاحة لهم يف كل املجاالت من 

علوم النحو واالشتقاق واللغة والهجاء والعروض و 

غريها. فجمعوا هذه العلوم نرثا و نظام و مل يزل 

وال يزال يستفيد بها العرب والعجم جميعا. 

وملا اندلعت نار الفنت’ و أصبح املسلمون شيعا 

و  املذاهب  تعددت  جامعات’  و  فرقا  توزعوا  و 

كرثت الفتاوي الدينية’ فكان ال بد للناس من كتب 

ما هو  يعرفوا  إليها ليك  يرجعون  الفقه  يف مجال 

لئال  املتينة  الرشعية  القضايا  الرشعي يف  الحكم 

البدع  أهل  أقوال  إىل  مستندا  هواه  أحدهم  يتبع 

من الفرق الضآلة املضلة.

 إضافة إىل ذلك ظهرت جهود أخرى يف التأليف 

املبكر’ تتمثل يف جمع السرية النبوية’ منها السرية 

 ( الزهري  شهاب  بن  مسلم  بن  ملحمد  النبوية 

و  أشعارها  و  العرب  أخبار  و   ’) ه   124 املتوىف 

التيجان يف ملوك حمري«   « منها كتاب  أنسابها’ 

لوهب بن منبه ) املتوىف 110 ه (، السرية النبوية 

والسرية  كثري  البن  النبوية  والسرية  هشام  البن 

الحلبية و غريها.

ثم برزت الكتب يف شتى الفنون الدينية محتفظة 

أنفسهم وهو  ألزمه املحدثون عىل  الذي  بالطابع 

و  الكتاب’  أو إيل مؤلف  قائلها  الرواية إىل  إسناد 

كانوا مولعني غاية الولع بالضبط والتصحيح ورتبوا 

القواعد التي يلتزمونها يف السامع والرواية والقراءة 

عىل الشيخ’ واإلجازة’ واملكاتبة’ والوجادة’ وغريها 

من القواعد التي دونت و اشتهرت فيام بعد بعلم 

» مصطلح الحديث«.

نقدم يف هذه السطور كيف نشأت العلوم وبلغت 

إىل ذروتها العليا وصلحت ألن ينتفع بها الناس.

نشأة املكتبات: 

كانت املساجد يف صدر اإلسالم مل تك للعبادة 

فقط بل لها دور مرموق يف نرش العلوم اإلسالمية 

واملعارف الدينية و ترويج اآلداب الثقافية وإشاعة 

الحضارة السنية ’ و ال يخفى عىل أحد أنها لعبت 

تسيري  و  اإلسالمية  الدولة  إدارة  يف  ملموسا  دورا 

كام  أيضا.  للمسلمني  القضايا  حل  و  شؤونها 

الحفالت  منبع  و  املسلمني  أنظار  محور  كانت 

تزويد  و  للعلآمء  الدينية  واالجتامعات  العلمية 

اإلسالمية  بالفنون  املسلمني  من  والبنات  األبناء 

النبوية  والسرية  والفقه  والحديث  التفسري  من 

من  و   ’ غريها  و  العريب  واألدب  والتأريخ  والكالم 

املعلوم متاما أن النبي صيل الله عليه وسلم قام 

بـتأسيس املسجد األول بإسم »مسجد قباء« بعد 

ما هاجر من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة ’ و 

أخذت تبنى املساجد كرثة كاثرة فيها و يف البالد 

يف  تحتل  كانت  املساجد  أن  ’علام  اإلسالمية 

نسخ  من  تخلو  فال  املعاهد  مثابة  اإلسالم  صدر 

القرآن الكريم و تفسريه’ و صحف الحديث و غريه. 

التي  أن أوىل املكتبات وهي  بالذكر هنا  و يجدر 

كانت دار رسول الله صيل الله عليه وسلم حيث 
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كان يجمع فيها ما يدونه كتاب الوحي من التنزيل 

الرسول  بيت  من  الصحف  نقل  تم  ثم  الحكيم’ 

صيل الله عليه وسلم و من عند األصحاب الكرام 

الراشد األول أيب بكرالصديق ’  الخليفة  إىل بيت 

و بعد ما قام الصديق ريض الله عنه بجمعها يف 

ثابت  بن  زيد  بعهده امليمون مبساعدة  مصحف 

ريض الله عنه خاصة ألنه كان يعد من كبار كتاب 

الصحف عند  ثم حفظت هذه  الوحي و حفظته’ 

خالل  الثاين  الراشد  الخليفة  الخطاب  بن  عمر 

حفصة  املؤمنني  أم  بنته  عند  بقيت  و  خالفته’ 

’ ثم طلبها عثامن بن عفان ريض  الله عنها  ريض 

الله عنه منها عارية و أمر بنسخ املصاحف عنها و 

أرسلها إىل األمصار اإلسالمية.

 نشأة التحقيق و تطوره:

قبل ظهور الطباعة يف القرن العارش من الهجرة فإن 

للمسلمني  وحيدة  وسيلة  كانت  باأليدي  الكتابة 

وكل  والقراطيس’  األوراق  عىل  أفكارهم  لنرش 

ليقرأه  أو  ليقتنيه  كتاب  عىل  يحصل  أن  أراد  من 

لهذا  متينة  الشيوخ بحث عن نسخة أصلية  عىل 

للمدارس  موقوفة  النسخ  تلك  كانت  و  الكتاب’ 

للبيع  أحد  يسمح  وال  واملكتبات  واملساجد 

ال  و  بيعه  يسوغ  ال  املوقوف  الشيئ  ألن  والرشاء 

رشاؤه إال أنه كان املجال مفتوحا لكل من أراد أن 

يستفيد منها ’ و من أراد أن ينتفع بها كتابة إما أن 

يجلس بنفسه للكتابة يف املكتبات أو املدارس أو 

املساجد أو يطلب أحدا أن يقوم له بنسخها عىل 

األجرة الكتاب يف املدرسة أو املسجد و ينسخه 

الوراقة  اتخذوا حرفة  آنذاك كانت هناك رجال  و 

عرصنا  يف  النرش  مبنزلة  وهي  للمعاش,  إكتسابا 

الكتب  بنسخ  يهتمون  كانوا  الوراقون   ’ الراهن 

الثمينة النادرة ينسخون و يقومون ببيعها’ حسب 

الطلب كانوا يعدون النسخ املتعددة من الكتاب 

ذلك  عىل  بناءا  الحاجة  مستهم  عندما  الواحد 

أصبحت نسخ بعض الكتب املشهورة متعددة ’ و 

أحيانا قد بلغ عددها أكرث من مائتني ’ و إذا أنهى 

األصلية  النسخة  من  الكتاب  نسخ  عملية  الناسخ 

عرضها عليها للمقابلة والتصحيح .

و  العلوم  منت  كيف  التالية  السطور  يف  نروم 

الباحثني  أيدي  تداولتها  و كيف  ازدهرت  و  ترقت 

املجدين.

يليق بنا أن نقدم بعض املصطلحات العلمية التي 

تتعلق بالتحقيق والبحث حسب ما ييل:

املخطوط:

هو  املخطوط   ( الوسيط«  املعجم   « يف  جاء 

وجمعه   , باملطبعة  ال  بالخط  املكتوب  الكتاب 

مخطوطات(

املطبوع:

جآء يف » املعجم الوسيط » ) و يقابل املخطوط 

املطبوع وهو الكتاب املنسوخ باملطبعة(.

املطبعة:

و جآء فيه : املطبعة – بكرس امليم – آلة الطباعة 

للكتب و غريها , و جمعها مطابع. بفتح امليم – 

املكان املعد لطباعة الكتب و غريها . 

الرتاث:

 جآء يف » معجم املصطلحات العربية يف اللغة و 

األدب »: ) الرتاث: ما خلفه السلف من آثار علمية 

لتقاليد  بالنسبة  نفيسا  يعترب  مام  أدبية  و  فنية  و 

تحقيق   «  : قلنا  فإذا  روحه(.  و  الحارض  العرص 

الرتاث« فرياج من كلمة » الرتاث » يف هذه العبارة 

: الكتب املخطوطة التي ورثها السلف للخلف.

أصول تحقيق املخطوطات ومنهجه
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النص:

هو الكلامت التي يتألف منها األثر ) املخطوط(.

املنت:

املخطوط(   ( املؤلف  من  الرئييس  الجزء  هو 

مستقال عن رشوحه و حواشيه.

الحوايش:

 ( الكتاب  نص  عن  الخارجة  الكلامت  هي 

يف  املوضوعة   ’ منه  ليست  و  املخطوط(’ 

أو  السفىل  أو  العليا  الجهة  يف  الكتاب  هوامش 

اليمنى أو اليرسى’ و تتضمن تعليقات و رشوحات 

عىل النص.

هوامش:

و هي مرادفة للحوايش.

الرشوح:

 ( الرئييس  للنص  الشارحة  الكلامت  هي 

املخطوط( و ليست منه’ و قد توضع يف هوامش 

الكتاب’ أو يف كتاب مستقل’ و أحيانا قد يكتبها 

املؤلف نفسه’ و أحيانا أخرى غريه.

الضبط:

الكتاب  ضبط   ( الوسيط«  املعجم   « يف  جآء 

كان  بينام  شكله(.  و  صححه  أو  خلله  أصلح   :

قال  الجيد«  الحفظ   « معنى  القدامي  عند  له 

ص  التعريفات«   « كتابه  يف  الجرجاين  الرشيف 

142 : ) الضبط يف اللغة: عبارة عن الحزم. و يف 

ثم  سامعه’  يحق  كام  الكالم  استامع  االصطالح: 

فهم معناه الذي أريد به’ ثم حفظه ببذل مجهوده’ 

و  لغريه(  أدائه  حني  إيل  مبذاكرته  عليه  والثبات 

كانت صفة الضبط إحدى صفات التعديل لرواة 

الحديث و حفاظه.

التحرير:

التأكد  الكتاب و  به تقويم  يراد  مرادف للضبط, و 

حرر   ( الوسيط«  املعجم   « يف  جآء  صحته.  من 

الكتاب و غريه: أصلحه و جود خطه(. و قال أبو بكر 

: ) تحرير  الكتاب« ص 156  الصويل يف » أدب 

الكتاب خلوصه’ كأنه خلص من النسخ التي حرر 

عليها وصفا من كدرها(.

مقابلة النسخ:

هي عملية قراءة نسخ الكتاب جميعا و بيان فوارقها 

من أجل ضبط نص الكتاب و تصحيحه.

العرض عىل األصل:

من  الفراغ  بعد  فعليه  مخطوطا’  ناسخ  نسخ  إذا 

األصل  عىل  املنسوخ  الفرع  معارضة  النسخ 

حرفا  حرفا  متابعته  و  قراءته  أي  منه’  املنسوخ 

لتصحيح أي خلل أو خطإ نشأ عن النسخ.

النسخة األم:

هي نسخة املؤلف املبيضة بخط يده’ و سميت 

أما ألن كل النسخ املنقولة منها تكون مبثابة ذريتها 

املتولدة عنها.

األصل أو النسخة األصلية:

يف  أصال  املحقق  يعتمدها  التي  النسخة  هي 

عمله من بني عدة نسخ فينسخ نص الكتاب منها’ 

و يقابل سائر النسخ عليها’ و قد تكون هي النسخة 

إذا  أو نسخة منقولة عنها  ) نسخة املؤلف(’  األم 

فقدت النسخة األم’ أو أقدم النسخ تاريخا من بني 

سائر النسخ.
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النسخ الفرعية:

هي التي ال تكون أما و ال أصال’ وهي التي يقابلها 

أهمية  ولها  فوارقها’  لبيان  األصل  عىل  املحقق 

أو ساقطة من  بيان كلمة غامضة غري واضحة  يف 

األصل.

الناسخ:

قبل  املخطوط  بنسخ  يقوم  الذي  الكاتب  هو 

عادة  و  الهجري’  العارش  القرن  الطباعة يف  ظهور 

النسخة املنقول  بيان  و  آخره  ما يكتب اسمه يف 

عنها ’ و يجب عليه بعد الفراغ من نسخ الكتاب أن 

يقابله عىل األصل لتصحيحه.

تاريخ النسخ:

آخر املخطوط’ وهو هام  أيضا عادة يف  يكتب  و 

جدا يف تقييم النسخة و إعتبارها أصال أو فرعا.

السند:

املخطوط  عليهم  قرئ  الذين  الرجال  سلسلة  هو 

نسبة  توثيق  يف  كبرية  أهمية  له  و  املؤلف’  إىل 

و   ’ الكتاب  إسم  توثيق  و يف  مؤلفه’  إىل  الكتاب 

بيان قيمة النسخة الخطية إذا قرئت أو انتسخت 

الضابطني املحررين. و يكتب  الحفاظ  من األمئة 

عادة يف أول الكتاب.

السامعات:

يقرأه يف  فإنه قد  كتابا عىل شيخه  تلميذ  قرأ  إذا 

فيكتب  صغريا’  الكتاب  كان  إذا  واحد  مجلس 

إن   (  : وهو  السامع«   « الكتاب  آخر  يف  الشيخ 

الطالب الفالين .... و يسميه – قد سمع عليها 

جامعة  بحضور   – عيل  قرأه  أو   – الكتاب  هذا 

من األعيان و هم ....( ويسميهم ’ و يكتب تاريخ 

السامع و يضع توقيعه و ختمه ليصادق عىل صحة 

القرأة . و إذا كان الكتاب كبريا’ و استغرقت قراءته 

كل مجلس  الشيخ سامع  كتب  من مجلس’  أكرث 

يف الهامش’ حيث توقفت القراءة’ و يكتب تاريخ 

كثرية’  فوائد  لها  السامعات  هذه  و  سامع.  كل 

أهمها توثيق نسبة الكتاب ملؤلفه’ و توثيق اسمه 

بسامع األمئة له وقراءته عىل الشيوخ الكبار’ و منها 

أسانيدهم  صحة  و  للكتب  الشيوخ  سامع  إثبات 

بها.......

الوراقة والوراقون: 

يعرضون  كانوا  العرب  أن  أحد  عىل  يخفى  ال 

والناس  ونرثا  نظام  واألدبية  العلمية  مواهبهم 

يتهافتون للحفاظ عليها كام وصف املؤلف الشهري 

ابن النديم يف كتابه » الفهرست« عىل الصفحة 

تكتب يف  كانت  العرب  أن   « والعرشين  الحادية 

البيض  الحجارة  وهي   ( واللخاف  اإلبل’  أكناف 

العريضة الرقاق( و يف العسب ) عسب النخل( 

و  املدبوغة.  الجلود  يف  كتبوا  ذلك  بعد  أنهم  و 

بالنورة وهي  الدباغة يف أول األمر كانت  يذكر أن 

الكوفية تدبغ  الدباغة  الجفاف’ ثم كانت  شديدة 

الخراساين’  الورق  يف  كتبوا  ثم  لني’  وفيها  بالتمر 

أيام  و حدث صنعه يف  الكتان’  يعمل من  كان  و 

وقيل:  العباسية’  الدولة  يف  قيل:  و  أمية’  بني 

مثال  بخراسان عىل  عملوه  الصني  من  إن صناعا 

و  الحشيش’  يصنع من  كان  الذي  الصيني  الورق 

أنواعه: السليامين’ والطلحي’ والنوحي’  يذكر من 

والفرعوين’ والجعفري’ والطاهري...«.

»مقدمته« ص 368-367  ابن خلدون يف  ويذكر 

العناية  كانت   ( الوراقة:  وصنعة  الوراقني  عن   :

نسخها  والسجالت يف  العلمية  بالدواوين  قدميا 

كان  و  والضبط’  بالرواية  تصحيحها  و  وتجليدها 

توابع  و  الدولة  ضخامة  من  وقع  ما  ذلك  سبب 

أصول تحقيق املخطوطات ومنهجه
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الحضارة....

إزدادت التآليف العلمية والدواوين األدبية وتنافس 

باألصقاع  تناقلها  يف  شديدا  تنافسا  الناس 

واملدن’ فانتسخت و جلدت’ و أصبحت الحرفة 

الوراقية حرفة متطورة فتوفر الرجال الذين اشتهروا 

االنتساخ  يف  جهدا  يألون  ال  هم  و  الوراقة  مبهنة 

تتعلق  التي  األمور  وكافة  التجليد  و  التصحيح  و 

بالكتب والدواوين’ واختصت هذه الحرفة بالبالد 

الكبرية املعمورة(......

 يتبني من هذا أن حرفة الوراقة كانت تحتل مثابة 

تعنى  التي  الراهن  عرصنا  يف  الحديثة  الطباعة 

بنسخ الكتب و توفريها للناس’ و تنقسم جهودهم 

والتجليد  والتصحيح  اإلنتساخ  إىل  الحثيثة 

الكتب  صناعة  إىل  ينتمى  ما  وكل   ’ والتذهيب 

األمصار  بعض  يف  أسواقا  يقيمون  وكانوا  بصلة. 

ليبعوا فيها األسفار املهمة ’ ولكن العلآمء ال يثقون 

بهم’ ألنهم مل يعدوا يف الغالب من أهل العلم و 

الرواية’ بل كانوا يحسبون أصحاب صناعة و كسب 

و من أشهر الوراقني :

خالد بن أيب الهياج’ و كان موصوفا بحسن الخط’ 

كان  و  املصاحف’  لكتابة  نصبه  قد  سعد  كان  و 

 ( امللك  عبد  بن  للوليد  واألخبار  الشعر  يكتب 

ص  »الفهرست«  يف  النديم  ابن  قال  ه(’   96 ت 

قبلة  يف  الذي  الكتاب  كتب  الذي  وهو   (  :  9

مسجد النبي صيل الله عليه وسلم بالذهب من: 

القرآن’ فيقال إن  ) والشمس و ضحاها( إىل آخر 

عمر بن عبد العزيز قال: أريد أن تكتب يل مصحفا 

تنمق فيه.  له مصحفا  عىل هذا املثال » فكتب 

ومنهم مالك بن دينار السامي البرصي ) ت 131 

ه ( وكان يكتب املصاحف بأجرة ويتقوت بذلك.

بروز الطباعة و تحقيق املخطوطات

النسخ  من  عديد  إىل  النسخ  طلب  هي  الطباعة 

له. وهي  الصورة  كلها مبثابة  تجعل  واحد  لكتاب 

نوعان : اولهام تنضيد الحروف ، و ثانيهام تصوير 

األصل.

 تنضيد الحروف: إن عملية تنضيد الحروف تقوم 

مسبوكة  طباعية  حروف  وفق  الكتاب  صف  عىل 

الخطوط  أنواع  من  نوعا  تعتمد  اآللة’  موجودة يف 

العربية’ و الغالب فيها هو خط » النسخ« اليوم’ 

وسحب  بتصحيحها’  ليقوم  للطابع  يعيدها  ثم 

آالف النسخ من هذه الصفحة.

تصويراألصل:

»و هي عملية تصوير لألصل املخطوط’ وميكن بها 

توفري آالف النسخ من أصل مخطوط بخط مؤلفه 

أو غريه.

الواحد مئات  الكتاب  توفر من  الطباعة  إن عملية 

كانت  جدا’  قصري  وقت  يف  النسخ  من  اآلالف 

السنني و يف هذا  مئات  و  النساخ  تحتاج آلالف 

فائدة كبرية لجمهور القراء و الباحثني توفر عليهم 

الجهد والوقت.

ظهرت الطباعة منذ خمسة قرون و طبع أول كتاب 

عريب مبدينة فانو بإيطاليا سنة 920 ه = 1514 م , 

و طبع القرآن الكريم باللغة العربية ألول مرة بطريقة 

التصوير عام 936 ه = 1530م يف البندقية.«

مساعي العرب يف مجال البحث: 

اثنان  فيها  يختلف  ال  التي  الحقيقة  هي  هذه  إن 

التحقيق  األوربيني يف  القدامى سبقوا  العرب  أن 

و  مصنفاتهم  و  مؤلفاتهم  عىل  والتعليق  والضبط 

سطر مخطوطاتهم الثمينة بأحقاب طويلة و حينام 
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بدئت الطباعة يف الدول العربية يف القرن الثالث 

ما  بعد  امليالدي’  عرش  التاسع   – الهجري  عرش 

ظهرت يف أوروبا بثالثة قرون طفق العرب يشيعون 

رشع  كام  بدائية’  إشاعة  العريق  العلمي  تراثهم 

واحدة  بنسخة  األغلب  يف  فيه  يثقون  الغربيون 

تصحيحها  عىل  عنايتهم  يركزون  و  للمخطوطات 

فقط , و أثناء ذلك قد حصل ألوربيني عىل مهارة 

طويلة و دربة كاملة يف مدة ثالثة قرون يف إشاعة 

مزينة  و  ومعلقة  محققة  العربية  املخطوطات 

بالحوايش املفيدة.

فئتني يف  الناس  انقسم  الطويلة  الفرتة  يف هذه 

و  النسخ  بعملية  تقوم  فئة  املسلمني:  أوساط 

أخري تقوم بالتحقيق .  

األوىل منهام تسمى بالنساخ: وهم الذين يقومون 

يف  الفائقة  الرباعة  من  لهم  ملا   – الكتب  بنسخ 

، و غالبا ما  الخط- لطباعتها عىل األحجار  جودة 

يذكر اسم الخطاط الناسخ للكتاب يف آخر الكتاب 

وقد يذكر يف أسفل صفحة العنوان.

الذين  هم  و  املحققني:  تسمى  منهام  والثاين 

الكتب و ضبطها  أنظارهم إىل نسخ  يلفتون  كانوا 

و تصحيحها أثناء عملية الطباعة عىل الحروف, و 

العديد من املخطوطات النادرة التي قد تم نرشها 

يف البالد العربية ال سيام يف مرص و استنبول و 

لبنان أثناء هذه الفرتة ، والفضل يرجع بهذا الصدد 

و  الجد  ساق  عن  شمروا  الذين  املحققني  إىل 

شدوا ميازرهم يف سبيل التحقيق والتعليق عليها 

بعناية فائقة .

ظهور املطابع يف الدول العربية:

عام  الطباعة  دخلته  عريب  بلد  أول  لبنان  كان   «

1019 ه = 1610 م, و كانت أول مطبعة أنشئت 

فيه » مطبعة دير قزحيا« وقد أنشأها رجال الدين 

والكتب  اإلنجيل  لطبع   ) الالهوت   ( املسيحي 

الهجري  عرش  الثالث  القرن  يف  و  املسيحية’ 

يف  املطابع  انترشت  امليالدي  عرش  التاسع   –

لبنان وغريها من الدول العربية’ فأنشئت مطبعة 

واملطبعة  م’   1821= ه   1237 عام  مبرص  بوالق 

ه=   1250 عام  ببريوت  االمريكية  اإلنجليكانية 

1834 م’ واملطبعة الكاثوليكية ببريوت عام 1265 

ه = 1848 م’ و مطبعة والية سورية بدمشق عام 

بحلب  فرات  جريدة  مطبعة  و  م  1281ه= 1864 

عام 1284 ه = 1867 م.« 

رشوط املحقق:

البحث  مجال  يف  املحقق  تلزم  التي  الرشوط   

العامة  الرشوط  األول:  رضبني:  عىل  والتحقيق 

والثاين: الرشوط الخاصة.

فأما الرشوط العامة فنرسد هنا يف ما ييل:

يتمكن  التي  بالعلوم  تامة  معرفة  له  تكون  أن   1

و  جيدا  فهام  العربية  اللغة  فهم  من  اإلنسان  بها 

أما  النص.  قراءة  يستطيع  أن  له  ميكن  بواسطتها 

اللغة  تعلم  يف  تساعد  التي  الرضورية  العلوم 

والهجاء  واللغة  والرصف  النحو  فهي:  العربية 

ثالثة  عىل  تشتمل  فهي  البالغة  فأما   , والبالغة 

أرضب: وهي علم البيان واملعاين والبديع.

2 . أن يكون متزودا بحضارة رشعية عامة, و أن يكون 

و  والتفسري  القرآن  بعلوم  معرفة  و  بصرية  ذا  أيضا 

الحديث من ناحية الرواية و الدراية’ و علم التوحيد 

السرية  وعلم  أصوال’  و  فروعا  الفقه  وعلم  والفرق’ 

لديه  يكون  أن  يجب  و  اإلسالمي’  والتاريخ  النبوية 

معلومات وافرة مبشاهري الصحابة الكرام والتابعني 

العظام والعلآمء األعالم يف كل مضامر...

أصول تحقيق املخطوطات ومنهجه
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3 . أن يكون متضلعا من أنواع الخطوط العربية و 

أطوارها التاريخية.

فيها  توجد  التي  باملواضع  خبريا  يكون  أن   .  4

باملطبوعات  تختص  التي  واألماكن  املخطوطات 

أم  كيفية كتاب هل هو مخطوط  لديه  يتوفر  ليك 

مطبوع؟. 

لتحقيق  العملية  باألصول  متصفا  يكون  أن   .  5

املخطوطات و رشائط نرش الكتب. 

أما الرشوط الخاصة فكام تأيت:

الرشوط  من  سبق  ما  سوى   – للمحقق  بد  ال 

إخصائيا  ماهرا  يكون  أن   – العامة  والصفات 

يقوم  أن  يريد  الذي  النص  أو  املخطوط  مبوضوع 

بتحقيقه’ إن كان يف التفسري أو الحديث أو الفقه 

أو التأريخ مثال من أراد أن يحقق مخطوطا يف علم 

النحو فيجب عليه الرشوط التالية:

أن يكون متزينا بعلم النحو العريب’ إذ ال ينبغي . 1

أن يتفكر يف علم ليس لديه معلومات وافرة 

عنه , قال الله تعاىل: » وال تقف ما ليس لك 

اولئك  به علم إن السمع والبرص والفؤاد كل 

كان عنه مسئوال - اإلرساء )36 ( – و من غاص 

يف علم ال يعلمه فقد تصدى للخطإ فيه.

 أن يكون ذا دراية عميقة باللغة العربية علام . 2

و آدابا و تاريخا.

النحو و مذاهبه . 3 تاريخ  يكون مطلعا عىل  أن   

النحويني’ حتى  و مصطلحاته و أسامء أعالم 

أي  إىل  هو  وصل  إذا  يقرأ  ما  بفهم  يقوم 

مصطلح أو اسم علم.

 أن يكون مكتفيا مبعرفة مجزئة بالعلوم األخرى . 4

و  النحوية  الدراسات  منزلة يف  احتلت  التي 

ازدهرت مع علوم النحو أخذا و عطاءا’ كعلم 

و  الكالم  علم  و  والفقه  والفلسفة  املنطق 

أصوله وغريها من العلوم األخرى.

النحوية . 5 باملكتبات  كاملة  لديه خربة  يكون  ن 

املطبوعة واملخطوطة.

و . 6 النحاة  بلغة  شاملة  براعة  ذا  يكون  أن 

مناهجهم يف مصنفاتهم و الكتب نقلها عنهم 

غريهم.

التحريف  و  التصحيف  بني  الفرق  هو  ما 
والخطأ؟

والتحريف  التصحيف  عىل  باإليجاز  الضوء  نلقى 

والخطأ

)الصحيفة(..  من:  لغة  ماخوذ  وهو  »التصحيف: 

قياسا  و تجمع  الكتاب(.   ( اللغة:  والصحيفة يف 

عىل: )صحائف(, وسامعا عىل : )صحف(.

و معنى التصحيف لغة: الخطأ يف الصحيفة

الصحيفة:  يف  الخطأ  قولهم  من  اللغويون  ويريد 

الخطأ يف قراءتها, و من هنا سمي من يخطئ يف 

قراءة الصحيفة: )صحفيا( بفتح أوله وثانيه.

باب  من  استعامله  و  التصحيف  معنى  رسى  و 

الرتاث  بشؤون  املعنيني  عند  اللغة  يف  االتساع 

هذا  وشمل  أيضا.  الكتابة  يف  الخطإ  إىل  العريب 

سائر مشتقات املادة. 

صّحف  الوسيط:  املعجم  يف  جاء  هنا  من  و 

الشتباه  صحتها  غري  عىل  قرأها  أو  كتبها  الكلمة: 

يف الحروف

وعىل أساس منه عرف معجم مصطلحات األدب 

ص 193 : الكلمة املصّحفة » الكلمة املوضوعة 

الناسخ أو الطابع أو جهل كل  خطأ نتيجة إلهامل 

منهام.
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و غالبا أو عند قراءة الكلمة هو تصحيف’ و يقال له 

أيضا: تحريف.

مثال:

قال السيوطي يف املزهر يف املجلد الثاين عىل 

صفحة ثالمثائة و أربع و خمسني مبينا بعض أمثلة 

 « األصمعي  إىل  نسبها  حكاية  فحىك  التصحيف 

فروى  شعبة  مجلس  يف  كنت   : األصمعي  قال 

 - الجنة  طري  جرش  تسمعون   : فقال  الحديث, 

بالشني، فقلت: جرس - بالسني’ فنظر إيل وقال: 

خذوها منه فإنه أعلم بهذا مني«.

التحريف:

هناك  أن  أسلفنا  فيام  ذكرنا  فكام  التحريف  أما 

طائفتني: طائفة ال تفرق بني التصحيف والتحريف 

يف  التغيري  مبعنى  توسعا  مرتادفان  هام  وتقول: 

النقط والحروف, بينام الطائفة األخرى تفرق بينهام 

و ترى أن التحريف هو التغيري يف الحرف إىل آخر.

مثال:

»جآء يف جمهرة اللغة مادة )أن(و ) أز(: يقال: أن 

األوائل:  كالم  بعض  ويف  صبه.  إذا  املاء:  الرجل 

ابن  وقال  أغله.  و  ماءا  صب  أي  أغله,  و  ماءا  أن 

الكلبي: إمنا هو أز ماءا, و زعم أن )ان( تصحيف ». 

الخطأ:

أما الخطأ فنعني به: التغيري يف الكلمة أو الجملة 

قواعد  أو  اإلمالء,  لقواعد  مخالفا  يأيت  الذي 

املعجمية’  الضوابط  أو  النحو’  قواعد  أو  الرصف’ 

و ما إىل ذلك.

طريقة التقويم:

التصويبات  كتابة  يف  تستعمالن  طريقتان  هناك 

وهام:

الطريقة األوىل:

هي أن تبقى الكلمة يف النص )منت الكتاب( عىل 

ما هي عليه من تصحيف أو تحريف أو خطأ وترقم 

و يذكر صوابها يف الهامش.

الطريقة الثانية:

هي أن تصحح الكلمة يف النص )منت الكتاب( و 

ترقم و تذكر يف الهامش عىل هيئتها من التصحيف 

أو التحريف أو الخطأ.

اإلشارة إىل نوع الغلط:

إىل  الطريقتني  كلتي  يف  يشار  أن  األفضل  من  و 

نوعية التغيري الحادثة للكلمة تصحيفا أو تحريفا أو 

خطأ.

أمثلة للتقويم:

تضم هذه األمثلة من األغالط التي احتواها بعض 

الكتب وهي عىل ثالثة أمناط:

1 . ما احتواها املخطوط قبل التحقيق والنرش.

2 . ما احتواها املخطوط املنشور من غري تحقيق 

ولوحظت عليه.

بتحقيق  املنشور  املخطوط  احتواها  ما   .  3

ولوحظت عليه.

 النمط األول:

اهتم  التي  الكتب  عىل  عابرة  نظرة  ألقينا  إذا   .  1

بتحقيقها املحققون وجدنا كتابا يسمى« الناسخ 

واملنسوخ« ملؤلفه العتائقي’ و قد تم تحقيقه من 

قبل عبد الهادي الفضيل.

من  يتبني  و  املؤلف’  بخط  كتبت  نسخة  وهي 

يوجد  ملا  العجلة  يف  سطرت  أنها  أوراقها  تصفح 

فيها من األخطاء واألغالط.

أصول تحقيق املخطوطات ومنهجه
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كام صدر من املؤلف بعض األغالط يف مقدمته:

»النص: ) فقد روي عن أمري املؤمنني عيل ريض 

الله تعاىل عنه أنه دخل مسجد الكوفة فرأى ابن 

تحلق  قد  و  األشعري,  موىس  أيب  صاحب  دأب 

الناس عليه يسألونه فقال له: أ تعرف الناسخ من 

املنسوخ؟ قال: ال’ قال: هلكت و أهلكت’ وأخذ 

أذنه فقبلها, وقال: ال تقض يف مسجدنا بعد.

التصويب:

فقبلها’ هكذا يف األصل وهو تصحيف’ وصوابه: 

)ففتلها(.

التعليل: ألنها وردت يف كتب أخرى مامثلة بالفاء 

والتاء, وألن جو املوقف و سياق التعبري يقتضيان 

ذلك.

تصحيف’  وهو  األصل  يف  هكذا  تقض’  ال   .  2

وصوابه: )التقص( بالصاد املهملة’ أو )ال تقصن( 

بالصاد والنون.

من  بأنه  تاريخيا  عرف  دأب  ابن  ألن  التعليل: 

قصاص الحكايات واالساطري, ومل يرد له ذكر يف 

بالصاد يف مصادر  الكلمة  القضاة, ولورود  تراجم 

أخرى كام أن جو املوقف و سياق التعبري يقتضيان 

ذلك.«

 النمط الثاين:

و من أفضل النامذج يف هذا الباب هو كتاب » 

العرب«  لسان  معجم  يف  تنبيهات  و  تحقيقات 

لألستاذ عبد السالم محمد هارن, قام بنرشه مركز 

بكلية  اإلسالمي  الرتاث  إحياء  و  العلمي  البحث 

الدراسات اإلسالمية يف مكة املكرمة  و  الرشيعة 

1399 ه = 1979 م.

ومام ورد فيه:

مادة )بدأ( – ص 7 

رأيت الحرب بجنبها رجال ويصىل حرها قوم براء

التصويب:

 , تصحيف  وهو  األصل  يف  ورد  هكذا  بجنبها 

أبيات  يف  كام  »الجناية«  من  )يجنيها(  وصوابه 

االستشهاد البن فارس 150ص من الجزء األول من 

قول  نحو  وهو  كاتبه,  بتحقيق  املخطوطات  نوادر 

الحارث بن عباد يف الخزانة

226 : 1

اليوم  بحرها  إين  و  الله  علم  جناتها  من  أكن  مل 

صايل

 النمط الثالث:

الشيخ  بتأليفه  قام  العرش«  املقوالت   « كتاب 

رجال  )من  البليدي  األندليس  الحسني  محمد 

القرن الثاين عرش(, حققه الدكتور ممدوح حقي, 

مجلة )اللسان العريب( مج 9 )سنة الطبع 2011 (

وقعت فيه بعض األخطاء منها:

ص س الكلمة صوابها

353 3 من املقوالت من املعقوالت

353 6 بأن أن

356 11 و إضافة و أضافه

9 املتمكن املمكن )وهو ما يقابل الواجب   358

واملمتنع(

364 12 لثبوتها لثبوت

 مقاالت نقدية عىل بعض املخطوطات املطبوعة

نقدم هنا بعض املقاالت التي انتقد بها املحققون 

بعض املخطوطات التي تحىل بحلة الطباعة.

مثال:

األدب  ديوان  السامرايئ:  إبراهيم  الدكتور   –  1
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إلسحاق بن إبراهيم الفارايب«

عمر,  مختار  أحمد  الدكتور  تحقيق  األول,  الجزء 

القاهرة 1974 , مجلة )املورد( العراقية , مجـ، 9 ، 

العدد:1، 1400 هـ \1980 م. 

العني  كتاب   « السامرايئ  إبراهيم  الكتاب   .  2

الدكتور  حققه  الفراهيدي«,  أحمد  بن  للخليل 

مجمع  مجلة   , 1968م  بغداد  درويش,  الله  عبد 

اللغة العربية بدمشق مجـ 45 ، 1970 م,و مجـ 46 

، 1971م.

املحتسب   « النفاخ  راتب  أحمد  األستاذ   .  3

البن جني«, حققه األستاذ عيل النجدي ناصف, 

والدكتور عبد الحليم النجار, والدكتور عبد الفتاح 

شلبي, القاهرة, مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

مجـ 42 ، جـ 4 ، 1387 هـ\1967 م، و ما بعده. 

 وهناك كتب مستقلة أورد فيها املؤلفون أمثال 

يف  ذكره  املتقدم  البيان  يف  إليه  املشار  النقد 

أعاله منها:

كتاب » مع املصادر يف اللغة واألدب: نقد ملراجع 

اللغة واألدب » للدكتور إبراهيم السامرايئ.

نقد يف طائفة من كتب اللغة واألدب يف تحقيقها 

منها.

1 . كتاب » العني » للخليل بن أحمد الفراهيدي

2 . ديوان املثقب العبدي

3 . كتاب التحف والهدايا

4 . ديوان عمرو بن قميئة

و  للزجاج  ينرصف  ال  ما  و  ينرصف  ما  كتاب   .  5

غريها من الكتب األخرى.

أصول كتابة البحث العلمي و تحقيق املخطوطات: 	 

الدكتور يوسف املرعشيل ، دار املعرفة بريوت لبنان 

الطبعة األويل 2003 م.

تحقيق النصوص و نرشها : عبد السالم محمد هارون  	 

الخامسة 1994  الطبعة   ، القاهرة مرص  السنة  مكتبة 

م.

مناهج تحقيق املخطوطات : الدكتور عباس هاين ، 	 

مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 2010 م. 

كتابة البحث و تحقيق املخطوطة خطوة خطوة : عبد 	 

الله الكاميل ، دار ابن حزم ، بريوت الطبعة األويل ، 

2001م.

مجلة الرتاث العلمي العريب ، العدد الرابع ، 2017م 	 

)مقالة :د.أميان صالح مهدي(

الدكتور ظفر اإلسالم خان 	  األردية:  اصول تحقيق يف 

خان ، معهد الدراسات العربية و اإلسالمية ،2007.

املصادر واملراجع

أصول تحقيق املخطوطات ومنهجه
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الرتبية عملية متجددة ومتطورة تتفاعل مع الرتاث 

االنساين ماضيا وحارضا ومستقبال . فهي تعكس 

قيمه  و  وطموحاته  وأفكاره  املجتمع  فلسفة 

ليست  الراهن  العرص  يف  الرتبية    . واتجاهاته 

عىل   الوقوف  أو  فقط  املعرفة  تحصيل  مجرد 

املعلومات الجديدة بالنسبة اىل الطلبة . فالرتبية 

املعارف  كل  تكامل  تعني  الحديث  باملعنى 

واملهارات واالتجاهات واألفكار. إن الرتبية العلمية 

وأساليبها  أهدافها  يف  تعكس  التي  هي  الفعالة 

التعليمية اهتامما بتعليم التالميذ والطلبة  بقدر 

الوظيفية  العلمية  املعرفة  من  ومناسب  معني 

كلها  وتطبيقاته  واتجاهاته  التفكري  مهارات  وإن   .

هي الغايات الشاملة تحققها الرتبية باملدرسة ، 

التي تقوم عىل تنفيذ فلسفة الرتبية يف امليدان 

الرتبوي .

توىل  التي  القدمية  األنشطة  أهم  من  الرتبية  تعد 

يختلف  النشاط  هذا  وإن   . واملجتمعات  األفراد 

وباختالف  نفسها  الرتبية   مفاهيم  بإختالف 

وظائفها وأهدافها . وهي تختلف من مجتمع اىل 

آخر ومن مفكر تربويال آخر . 

األكرث  مبعناه  املنهج  مصطلح  إن   “ زيز   “ يقول 

شيوعا يستخدمه املختصون عىل أنه خطة لرتبية 

املتعلمني ، وعىل أنه حقل درايس معني . ويشري 

كلمة  استخدام  يف  التمييز  رضورة  اىل   “ كييل   “

أو  الدراسية  املادة  محتوى  تعني  أنها  من  منهج 

للربنامج  شاملة  أنها  ومن   ، معني  درايس  مجال 
الكيل للمؤسسة الرتبوية .1

  امليتولوجيا تتألف من  ) method( التي تعتد 

منهجا أو طريقة و ))logos   التي تعني نظريته أو 

علام وتسمي علم املناهج وامليتدولوجيا فرع من 

فروع املنطق يبحث يف مناهج العلوم املختلفة 

هذه  تستخدمها  التي  واألدوات  الطريق  ويف 

العلوم للوصول اىل نتائجها . 

تعد “ مناهج البحث methodology  الهادفة 

الكامنة  العلمية  الحقيقة  عن  الكشف  اىل 

لعلم  موضوعا  واإلجتامعية  الطبيعة  وراءظواهر 

علم  اختصارا  أو  البحث  مناهج  علم  ب  يعرف 

لعلم  املخترص  التحديد  هذا  ويتطلق   . املنهج 

املناهج اىل حد كبري مع معناه اللغوي عبارة عن 
ترجمة اللفظية اإلنكليزية .2

األساتذة  بني  متهم  عنوان  فهو  امليتدولوجيا  ان  

فهي  امليتدولوجيا  أن  يعتقدون  اآلن   . والطلبة  

الرتبية وامليتدولوجيا
د.محمد طه

أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغة  العربية،كلية م س م ، 

كاميكوالمل، والية كرياال،الهند 
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األمور التي تنتمي اىل التعلم أو التعليم أو البحث 

. يتناول هذا العنوان عامة يف اإلطار الرتبية فقط . 

وإنها صارت نظرياتها اآلن متغرية ألن املجتمع يف 

حقول الرتبية يرونها اما كيف يتعلم واما كيف يعلم 

أواما كيف يبحث .

اإلمـام الغـزايل واملتدولوجـيا

والعامل يجري يف حني وآن للتقدمات والتطورات 

يف  العلامءوالباحثون  فينتظر   . إطار  كل  يف 

لرتقيات  تنفع  الناجحة   للنتيجة  الرتبية  الدروب 

العامل  يف  املكشوفات  وإن   . وتطوراتهم  الطلبة 

الذهبية  بالخيوط  جيدا  جديدا  جلدا  تنسج 

هذه  يف  ساروا  من  كل  ينري  وكذا   . التاريخ  يف 

النطاق مصباحا مضيئا . وقد شاهدنا يف العرص 

املعارص قوانني أنيقة ونظرات دقيقة التي التفت 

 . الرتبية  يف  السيام  نطاق  كل  يف  اليها   أنظارنا 

والرتبية تغري العامل وتحوله اىل مدى األفق وتغري 

فيها  ليس  الذي  الجيل  وأما   . الجيل  اىل  الجيل 

النخرة  البيوت  عىل  فيقاس  وترقيات  تقدمات 

املجتمع  تطورات  فأمامقياس   . الخراب  والديار 

فإمنا هي الرتبية  وحدها ايا كانت دينية أو دنيوية     

كقرية  اليوم  البرشي  العامل  جميع  صار  قد     

كونية صغرية جدا بفضل تقدم العلم والتكنولجية 

تنفذ  التي  حكومة  أو  سلطة  كل  ولذا   . الحديثة 

تتوىل  أن  البد  للمجتمع  الصادقة  مسؤوليتها 

مراعات األهداف األساسية والثقافية . فال تحول 

بالخطوة األساسية الحاسمة  األحوال واألوضاع اال 

لوضعالخطوط  ثقيلة  مسؤولية  وللحكومة   .

سحنة  .ألن  املجتمع  مستوي  لرفع  الصحيحة 

املجتمع  سعادة   . الرتبية  يف  تعكس  املجتمع 

وشقاوتها تعتمد عىل الرتبية فقط . 

          أما اإلسالم فيقدم قوانني ضليعة وقواعد 

لسعادة  أوضاعهم  و  ظروفهم  حسب  دقيقة 

الغزايل  اإلمام  .و  الباقية  وآخرتهم  الفانية  دنياهم 

هو رجل ذو فضل عظيم وذات فكرة عظيمة يعرب 

الثمينة  أعامله  يف  القوية  وأفكاره  القيمة  نظراته 

العمل  وميزان  الدين  علوم  احياء  أمثال  الضخمة 

وبداية الهداية واألدب يف الدين والرسلة اللدنية 

يف  التصانيف  وخالصة  املستقيم  والقسطاس 

يف  وافرة  وتجربة  تامة  دراية  ولإلمام   . التصوف 

الرتبية . وهي أداة حادة ملواجهة األوضاع الحادثة 

أن  املالحظة  األمور  ومن   . العاجلة  والظروف 

 . نظرات اإلمام وأفكاره تهدينا اىل دروب جديدة 

إن اإلمام الغزايل اليغادر إطارا من الرتبوية اال وخطا 

فيها خطوات واسعة .

الراهن ساريف خطاه املفكرون  العرص        ويف 

مجلس  اقرتح  لقد   . الرتبية  يف  املسلمني  غري 

كريال للدراسة العليا اعادة هيكلة املنهج الدرايس 

ملستوى البكالوريوس تحت رئاسة السيد  يب ، ن 

السابق ملجلس كريال  الرئيس   ( املحرتم  بنيكار   ،

للدراسة العليا .( وهذه محاولة الستعداد الطلبة 

مجال  اىل  انتباههم  ولفت  لحياة  مدى  لتعلم 

الواسع للمعرفة ضمن حقلهم املتخصصة . يقول 

دكتور شمناد ن يف كتابه املتدولجيا للعربية “ إن 

مكمل  عنرص  املنهج  علم  أو  املتدولجيا   فصل 

يتعلم  أن  املستحيل  ومن   . الجديد  املنهج  من 

الوقت  ضمن  الصف  داخل  يشءرضوري  كل 

الطلبة  املتدولوجيا  فصل  فيوجه   . املحدود 

ومجاالتها  العربية  اللغة  منهج  عيل  الوقوف  اىل 

ونظرة  األكرب  السياق  لهم  يزود  وهذا   . املختلفة 

املتدولوجيا الخلفية لدراسة العربية وأدبها  شامال 

يف املستقبل “.3 

منهج  ضمن  من  املتدولوجيا  أن  حيث   

الرتبية وامليتدولوجيا
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الدرايس يف العرص الحارض ال بد أن نهتم بأفكار 

أن  بالذكر  وجدير   . الخامس  القرن  يف  الغزايل  

الغزايل قد ناقش يف تصنيفاته عن املتدولوجيا 

اىل  يقودنا  الذي  جديدا  بابا  أمامنا  يفتح  وهو   .

الراهن .  ونظره  أعىل درجات الرتبوية يف العرص 

الحاذقني يف  . ألن  واملناقشات  بالبحوث  جدير 

مع  والفنون  العلوم  لفتح  دخلوا  قد  الرتبوي  إطار 

هم  الذين  للطلبة  واسعة  دروب  أنهم سافروا يف 

راغبون يف نيل السعادة يف ضمن وقت قصري . 

الرتبوية  ء  اقرتح علام  واإلخرتاعات  بالبحوث  تبعا 

الدرايس  املنهج  يف  املتدولوجيا  اضامم  عىل 

 ، كريال  والية  الجامعات يف  تحت  تلقي  من  لكل 

الهند ، لكشف املعلومات التي تنتمي بكل  فن . 

تحت  املوضوعات  عىل  املتدولوجيا  احتوى 

أن  اليقدرون   الطلبة  ألن  الفيلسوفية  املظلة 

موضوع  يف  حياتهم  طيلة  الثمينة  أوقاتهم  يبذلوا 

يطلععىل  أن  عليه  واجب  الطالب  ألن   . واحد 

أهمية املوضوع يف حياته ومنكن أن نر ىف األخبار  

حفظ  العمل  وأفضل  الحال  علم  العلم  “أفضل  
الحال “4

ان يدرس يف حياته  الطالب  االخرب  يحث  وهذا 

األهم ثم األهم . بل إمنا الطالب يعترب سنه . يقول 

الله تعاىل يف قرانه الكريم “ وما اوتيتم من العلم 

إال قليال 

عىل  اإلنسان  علم  قدر  عىل  تدل  اآلية  وهذه 

وإن   . قليل  هو  اإلنسان  اىل  بالنسبة  العلم  أن 

حيث  من  العلوم  باقتباس  يهتم  العاقل  اإلنسان 

يحصل . ولذا يلفت نظر الطالب اىل فهم العلوم 

الظواهرعن املادة . ان كان الطالب راغبا يف مزيد 

.وقد  نيلها  يف  كثرية  فرصة  فله  املعلومات  من 

قيمة  ذات  ارشادات  للطلبة  الغزايل  اإلمام  سنح 

املالمئة  التسهسالت  متنح  الطالب  أن  بحيث 

العلم  عن  يرغبون  الذين  الطلبة  االمام  .وذم  له 

والبحث . ويبني اإلمام الغزايل أيضا  بيئة الباحثني 

العميقة  البحوث  يف  جهدهم  اليبذلون  الذين 

يف  اإلنساين.  والروح  النفس  عن  يناقش  بينام 

و  الغزايل  أفكار  اىل  الباحثون  ينبه  الراهن  العرص 

نظراته يف الرتبية . ألن الرتبية يف العرص الحديث 

أدب  بال  أداة  الرتبية  صارت   , حادة  بال  أداة  هي 

.، أداة بال قيمة ، أداة  بال مروءة ، ليس هنا آذان 

قد  الرتبية  وإن   . بهن  تفقه  التي  أعني  هنا  وليس 

صارت أداة نخرة وليس فيها حياة وقوة . 

اىل  ينتقل  أن  عىل  الطالب  يلح  واملتدولوجيا 

مقصوده بحيث يحصل له فرصة لتفاهم متنوعات 

العلوم والفنون حتى صار حاذقا وماهرا وقادرا أن 

 . العايل  التعليم  أو  للبحث  املوضوعات  يختار 

يريد اإلمام الغزايل أن يكون الطالب الوقوف عىل 

العلوم املتنوعة من غري تعمق وتبحر أوال .                                                                                                                        

“ميزان  كتابه  يف  الله  رحمه  الغزايل   اإلمام  يقول 

العمل “ تحت عنوان وظائف املتعلم واملعلم يف 

العلوم املسعدة ، “الوظيفة الخامسة : للمتعلم 

أنواعه  من  ونوعا  العلم  فنون  من  فنا  يدع  ال  أن 

ومقصده  غايته  عىل  به  يطلع  نظرا  فيه  وينظر  إال 

وطريقه . ثم إن ساعده العمر واتته األسباب طلب 

مرتابطة  متعاونة  كلها  العلوم  فإن   . فيه  التبحر 

حتى  الحال  يف  منه  ويستفيد  ببعض  بعضها 

فإن  به  جهله  بسبب  العلم  لذلك  معاديا  اليكون 

الناس أعداء ما جهلوا “5 

الغزايل   حامد  ابو  اإلسالم  حجة  الهامم  اإلمام   

يسوقنا اىل العامل الحديث . فإن الطالب واجب 

عليه الوقوف عىل ما يحتاج اليه من العلوم والفنون 

بحيث يحصل له الدراية العامة عن املوضوعات 

املقدمة  هذه  فإن   . به  تتعلق  التي  املختلفة 
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سوف متهد السبيل  لحصول غامرة العلوم وكذا 

يغرق  حتى  بحارها  قعر  يف  يغوص  أن  له  يسهل 

الغزايل  اإلمام  أقر   . واملرجان  واللؤلؤ  الدرر  منها 

أن العلوم متنوعة . الميكن أن يحصل عىل  هذه 

التوحيد  بالنسبة اىل علم   . العلوم اال مبقدمات 

السيام القرآن الكريم اليحصل عليه  إال مبقدمات 

.يقول  آخر  التوحيد علوم  ويتولد عن علم   . كثرية 

اإلمام الغزايل يف كتابه الرسالة اللدنية “ فعلامء 

علم التوحيد االطالق هم األنبياء وبعدهم العلامء 

الذين هم ورثة األنبياء  وهذا العلم وان كان رشيفا 

بل  سائرالعلوم   الينفي  نفسه  كامال يف  ذاته  يف 

املقدمات  وتلك   ، كثرية  مبقدمات  اال  اليحصل 

الساموات  علوم  مثل  علوم شتى  من  اال  التنتظم 

عن  ويتولد   ، املصنوعات  جميع  وعلم  واألفالك 

أقسامها يف  كام سنذكر  آخر  علوم  التوحيد  علم 

مواضعها”.6 

      قد أجمع املفكرون البارزون والعلامع العظامء 

فائقة  طرقا  أطرف  قد  الغزايل  اإلمام  أن  عىل 

وإن   . الرتبويون  العلامء  خطاه  سار  بحيث  سمية 

علق  قد  الغزايل  اإلمام  أن  الخاطرة  األمور  من 

العاملق  العلامء  قلوب  يف  العسجد  من  علام 

الغزايل  انتامء   . الرتبوية  يف  العاملية  والعباقرة 

لنا  حصل  قد  املتدولوجيا  اىل  تعاىل  الله  رحمه 

املامه القوي يف الدروب العلمية واملعرفة. . اآلن 

الرائحة  فاحتمنها   ، األنيقة  الغزايل  أفكار  ازدهرت 

الطيبة والرائحة املريحة ، وشم بها بعض العقالء 

واقتضب بعضهم من   أغصانه الضليعة واقطفوا 

منها األهار واألنوار .

   

 18 ص  تدريسها  وطرائق  مناهجها  العربية  اللغة    1

عبد  سعاد  الكتورة  و  الدليمي  حسني  عيل  طه  د. 
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العربية  اللغة  مناهج  استاذ  الوائيل  عباس  الكريم 
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الهــــــــوامش

، كلية الجامعة ، تروننتربم ص 7املتدولوجيا  للعربية 

، مكتبة الهدى ، كالكوت .

الرسنوجي  - تعليم املتعلم  ص 1  4

الكتب  دار    59 ص  اللدنية   الرسالة  الغزايل  اإلمام     5

العلمية بريوت لبنان الطبعة  الرابعة 2006

املطبعة   118 ص  العمل   ميزان  الغزايل    اإلمام   6

العربية  مبرص ،الطبعة  الثانية 1342

3   شمناد . ن األستاذ املساعد ، قسم اللغة العربية ، 

كلية الجامعة ، تروننتربم ص 7املتدولوجيا  للعربية   

4    الرسنوجي  - تعليم املتعلم  ص 1

5   اإلمام الغزايل الرسالة اللدنية  ص 59   

6  اإلمام الغزايل   ميزان العمل  ص 118

الرتبية وامليتدولوجيا
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املقدمة: 

الفكر االبداعية واملعرفية أخذت  حامية منتجات 

االقتصادية  التطورات  قدوم  مع  خاصة  أهمية 

والتكنولوجية التي تجتاح عامل اليوم وسهلت نسخ 

وتداول املنتجات برسعة فائقة، فكل نظام أو منط 

اقتصاديجديد يحتاج لنظام قانوين وأخالقي ينظم 

وأدوات  أساليب  ويوفر  وقيمته  منتجاته  ويحمي 

مختلفة من أجل تحقيق أهدافه واسرتاتجياته.

أحد  فال  االخرتاع،  براءة  عىل  ينطبق  األمر  هذا   

االقتصادية  التنمية  دفع  لها يف  البارز  الدور  ينكر 

التنمية  عليها  ترتكز  التي  املقومات  أهم  وتحقيق 

والصناعة  والدواء  الغذاء  قطاع  االقتصاديةخاصة 

والتبعية  الهيمنة  ان  العتبار  املجالني  هذين  يف 

دول  فهنالك  بسببهام،  األحيان  من  كثري  يف  تتم 

املجاالت  مختلف  يف  الذايت  اكتفائها  حققت 

براءة  بواسطة  والصيديل  الدوايئ  املجال  خاصة 

أخرى  مجاالت  إىل  تطلعاتها  ونقلت  االخرتاع 

والصناعي  التكنولوجي  التقدم  إحراز  اجل  من 

القوة  مجاالت  من  مجال  يف  لها  هيمنة  وخلق 

تَأُْن تحت وطأة  تزال  االقتصادية، وهنالك دول ال 

مكانها،  تراوح  تزال  وال  والحاجة  والفقر  التبعية 

النظام القانوين لرباءة الخرتاع ودورها يف 
حتقيق الدواء للدول النامية

د. ونوغي نبيل 
  أستاذ محارض قسم »أ« ، معهد الحقوق والعلوم االقتصادية،

 املركز الجامعي يس الحواس-بريكة-الجزائر

امللخص:
 تعترب براءة االخرتاع من أهم مواضيع امللكية الفكرية ذيوع وهذا راجع ملا متتاز به من خصائص ومزايا 

استغاللها  مسألة  يف  األسايس  الفاعل  هو  مالكها  من  تجعل  استئثارية،  حقوق  من  تخوله  ملا  وكذا 

والرتخيص بذلك.

التأثري  االقتصادية، وهذا من خالل  التنمية  لعجلة  األسايس  الدافع  أصبحت  االخرتاع  براءة  أن  خاصة 

االيجايب التي ترتكه يف كل القطاعات، خاصة منها القطاع الدوايئ والصيديل وملا ميثله هذا املجال 

من أهمية جد بالغة عىل الساكنة، وعالقة هذه األخرية بالحياة ومجاالتها ككل، فهذا القطاع أصبح فعال 

يتصدر اهتاممات كل الدول بل وأصبح وسيلة للهيمنة عىل مجريات االقتصاد.

الكلامت املفتاحية: الرباءة، الدواء، التنمية االقتصادية، االكتفاء الذايت.  .
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تحقق  أن  تستطيع  ما  املقومات  من  لها  أّن  هذا 

كل االكتفاء والتنمية إال أنها مل تويل أهمية لرباءة 

منظومتها  يف  إدراجها  إىل  تسعى  ومل  االخرتاع 

التنمية  االمنائية وتجاهلت العالقة األساسية بني 

براءة االخرتاع  االقتصادية ومختلف مقوماتها وبني 

هذا أن الحامية القوية لرباءة االخرتاع يف دولة ما، 

والحل  املشاكل  من  الكثري  عىل  القضاء  يشجع 

املعضالت التي تواجه التنمية وتوفر الجهد واملال 

مجال  يف  خاصة  شامل  اكتفاء  وتحقق  والوقت 

الدواء واملواد الصيدالنية هذا أن هذه األمور من 

النامية،  الدول وخاصة  لكل  األساسية  الحاجيات 

وإن تحققت كانت أهم أركان التنمية االقتصادية 

قد تحققت، لذا نطرح اإلشكالية التالية: إىل أي 

مدى ميكن لرباءة االخرتاع أن تحقق اكتفاء الدول 

ما  أخرى؛  الدوايئ؟ وبعبارة  املجال   يف  النامية 

هو األثر املبارش للصناعات الدوائية عىل التنمية 

االقتصادية يف الدول النامية؟

واإلجابة  العمل  هذا  املتبعة؛النجاز  املنهجية  و 

عىل السؤال املحوري يف اإلشكالية  ومعالجة هذا 

باألساس  وكان  نظريا  نتبع منهجا علميا  املوضوع 

املنهج التحلييل الوصفي باعتباره األنسب،؛ كام 

أن أهمية الدراسة  تظهر من خالل أن براءة االخرتاع 

محور  منها  يجعل  ما  املكانة  من  تحتل  أصبحت 

مدى  تقاس  فبها  واالقتصادية،  اليومية  الحياة 

تقدم الدول والتحكم يف عجلة التنمية االقتصادية 

تضعها  التي  اإلسرتاتجية  الخطط  أهم  وتحقق 

بالصناعة  يتعلق  فيام  خاصة  النامية،  الدول 

الدوائية والصيدالنية وملا لهذا القطاع من أهمية 

عىل الحياة ككل؛ وتهدف الدراسة باألساس إىل: 

الدوائية 	  للصناعات  العام  الوجه  إعطاء 

والصيدالنية.

براءة 	  تلعبه  الذي  األسايس  الدور  تبيان 

االخرتاع يف مجال الدواء.

عليها 	  تقوم  التي  العامة  األسس  إعطاء 

وعالقتها  والصيدالنية  الدوائية  الصناعات 

بالتنمية االقتصادية.

الدوايئ 	  الطابع  ذات  االخرتاعات  إبراء 

والصيدالين ذو أهمية جد بالغة يف اقتصاد 

الدول.

 ومن اجل اإلجابة عىل هذه اإلشكالية، والتفصيل 

أهمية  من  تشكله  ملا  وهذا  املسألة  هذه  يف 

نتطرق إىل النقاط التالية:

أوال؛ إبراء الصناعات  الصيدلية والدوائية ودورها 

التنمية االقتصادية  التنمية االقتصادية:  يف إرساء 

ليست جزء منعزل لوحده، بل هي وحدة متكونة 

من عدة أسس وقواعد وقطاعات وأنشطة متتزج 

التنمية  ظاهرة  مكونة  بعض  يف  وتندمج  كلها 

االقتصادية والتي تعترب ديدن غالبية الدول سواء 

عىل  وجب  لهذا  النامية،  أو  املتقدمة  منها 

واضعي السياسات التنموية واإلمنائية عدم إغفال 

أي عنرص من شأنه إرساء قواعد التنمية أو تحقيق 

التنمية  أهدافها لهذا كان عىل الدولة التي تضع 

املستقبلية،  االقتصادية  برامجها  يف  االقتصادية 

الصحية  الرفاهية  من  كبري  بجزء  تنعم  تكون  أن 

والغذائية والدوائية، حيث أن توفر عنرص الصحة 

يخلق  أشكالها  عىل  لألمراض  املناسب  والعالج 

هذا  وسلطة،  أفرادا  ككل  الدولة  لدى  األريحية 

الشاملة  الصحية  والتغطية  املجتمع  رفاهية  أن 

ترتك أثرها يف كل مناحي الحياة، وهذا سواء من 

ناحية توفريه عىل سبيل االسترياد والرشاء، أو عن 

عىل  الصناعات  أن  مع  واإلنتاج  الصناعة  طريق 

أو  الخفيفة  منها  أشكالها وحجمها سواء  اختالف 

النظام القانوين لرباءة االخرتاع ودورها يف تحقيق الدواء للدول النامية
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املتوسطة أو الثقيلة يكون لها الدور األسايس يف 

تحقيق االكتفاء الذايت والوفرة الصحية والغذائية 

والدوائية.

 فالصناعة جزء رئييس من التنمية االقتصادية وركن 

أغلب  عليها  تعول  دائم  قوي  اقتصاد  لقيام  مهم 

الدول لتحقيق مكانة محرتمة يف السوق العاملية، 

لهذا فإن التنمية االقتصادية يجب أن تكون حاوية 

لكل القطاعات اإلسرتاتجية والتنموية، ويجب عىل 

الخاصة  القانونية  واألطر  القواعد  تضع  أن  الدولة 

بكل االنشطة خاصة منها األنشطة الحديثة، والتي 

من بينها نشاط الصناعات الدوائية هذه املسألة 

منافسة  وخلقت  األسواق  كل  اكتسحت  التي 

هذا  يلعبه  ملا  والرشكات  الدول  بني  رشسة 

الصناعات من دور أسايس سواء عىل  النوع من 

املستوى الوطني أو الدويل. 

بني  من  والصيدالنية  الدوائية  الصناعات  وتعترب   

الساحة  اكتسحت  التي  واألنشطة  الصناعات 

تأثريها  وتعدى  بل  الدول  من  للعديد  الوطنية 

للساحة الدولية، وبنََيَ الواقع أن األنظمة القانونية 

ثبط  مام  ضعيفة  ورشوط  أنظمة  كانت  لحاميتها 

هذا  يف  والعطاء  التقدم  عن  االختصاص  أهل 

دول  كل  يف  قلق  وجود  أستوجب  مام  املجال 

الخاصة  واملعلومات  املعارف  أن  هذا  العامل،1 

بشكل  وتحتكر  ترسب  أصبحت  النشاط  بهذا 

باألخص  النامية  الدول  أن  وحيث  تعسفي، 

املنتجات  لهذه  األحيان  غالب  يف  مستوردة 

التنمية  معدالت  زيادة  أن  وتأكدت  واألنشطة، 

فعالة  وأنظمة  أسس  وضع  من  البد  االقتصادية 

املحليني  واملخرتعني  املبتكرين  كل  لتشجيع 

املرتبطني بهذا املجال من أجل إظهار مبتكراتهم 

لهم،  وعملية  فعالة  حامية  وضامن  واخرتاعاتهم 

يف  أصبح  والصيدالنية  الدوائية  الصناعة  أن  هذا 

كثري من األحيان تذهب لِتَُملَْك وتستثمر بواسطة 

الدول املتقدمة والرشكات التابعة لها وهذا دون 

النامية،  الدول  يف  للمخرتعني  مناسب  تعويض 

فضالاً إىل أن الدول النامية تقوم برشاء اخرتاعاتها 

املنهوبة بأسعار باهظة، وبالتايل فإن إقرار أنظمة 

عىل  معنوي  تأثري  له  القطاع  هذا  لحامية  قانونية 

مقدار وطراز هذا القطاع، كام أنه يصبح بإمكان هذا 

املعلومات  وتقوية  املحمية  النواتج  تزويد  النظام 

عوائد  تحقيق  وبالتايل  بها،  املرتبطة  واملعارف 

عالية ميكن توجيهها يف مجال البحث والتطوير، 

كام أن هنالك عوائد اجتامعية تفوق بكثري العوائد 

االقتصادية واملالية

إىل  يؤدي  القطاع  هذا  حامية  فإن  عامة  وبصفة   

عام  بوجه  واالجتامعية  االقتصادية  املنافع  زيادة 

للبلدان  االقتصادي  املستوى  يتحدد  ثم  ومن 

عىل  والقدرة  الصحي،  القطاع  تطور  مبدى 

هذه  استرياد  أن  هذا  املحيل  واإلنتاج  التنافسية 

عنه  ينتج  مام  مستمرة  زيادة  يف  هو  املنتجات 

زيادة األعباء االقتصادية اإلضافية وهذا ما يؤثر يف 

ميزان املدفوعات ويسبب خلل يف ضبط املوارد 

املالية ألي دولة كانت، فاألمن الصحي املحقق 

والصيدالنية،  الطبية  املواد  كل  توفري  طريق  عن 

أن  هذا  االقتصادية  للتنمية  أساسية  ركيزة  يعترب 

يف  واجتامعية  اقتصادية  عالقة  الصحي  للقطاع 

الصحية  التغطية  توفري  إىل  يؤدي  فهو  واحد  آن 

ويوسع  للمجتمع  اإلنتاجية  الطاقات  وتجديد 

العامل  تشغيل  يقع  حيث  اإلنتاجي،  الجهاز 

وتنشأ عالقات اجتامعية تتدفق عربها الدخول،2 

ويحدث انتقال للموارد االقتصادية املختلفة، فهنا 

القطاع من  يحدثها هذا  التي  التغريات  كل  تعترب 

النامية  الدول  أخذت  والتي  التنمية  أهداف  أهم 
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بها وتسعى جاهدة لتحقيقها معتمدة عىل  تهتم 

أسس علمية عملية ملسايرة هذا التطور املشهود 

يف هذا النشاط. 

هذا النوع من الصناعات مل يعنى بحامية خاصة 

القطاع  أثر عىل هذا  طيلة مدة زمنية طويلة، مام 

فَُوِجَدْت حالة من االحتكار املطلق مام ولد حالة 

الصيدالنية  املواد  قطاع  أن  هذا  التبعية،  من 

متعددة  الرشكات  طرف  من  طويلة  ملدة  أُْحتُِكَر 

الجنسيات وما كان عىل الدول النامية إال الرضوخ 

ملطالب ورشوط هذه الرشكات ومن ورائها الدول 

واالستئثار  التنافسية  قلة  فكانت  املتقدمة، 

عىل  تسيطر  التي  هي  الحقوق  لكافة  املطلق 

الحيوية  القطاعات  من  يعترب  والذي  القطاع  هذا 

واإلسرتاتجية يف مجال التنمية االقتصادية واالكتفاء 

الذايت، وهنالك دول عديدة كانت تصنف عىل 

أنها نامية عملت جاهدا من أجل تطوير الصناعية 

خالل  توصلت  والتي  الهند  بينها،  ومن  الدوائية 

ثالثة عقود إىل تبوء املركز الثالث عىل املستوى 

الصيدلية  املستحرضات  إنتاج  يف  العاملي 

والطبية، وهي تحتل أيضا املركز األول عامليا من 

إدارة األغذية  التي تعتمدها  حيث عدد املصانع 

والعقاقري األمريكية وتضم الصيدلية يف الهند ما 

يقارب من 5000 من أصحاب املصانع و 340000 

شخص، ينشط يف مجال االبتكار يف هذا القطاع، 

هذا ما أفىض إىل قدرات اخرتاعية وابتكارية يف 

مجال الصناعة الدوائية والصيدلية يف الهند، ما 

بأن منتجات أدوية مشاعة  التقديرات تفيد  جعل 

تبلغ )103(  مليارات دوالر ستفقد براءتها بحلول 

عام 2012 وعالوة عىل ذلك فإن السوق العاملية 

لتصنيع األدوية املوصوفة مبوجب عقد سيحقق 

تقدما بحلول 2015 تقريبا، ليبلغ 26 إىل 44 مليار 

دوالر3

تضع  أن  الدولية  املنظومة  عىل  حتم  األمر  هذا 

فكانت  القطاع،  ويحمي هذا  لينظم  قانوين  نظام 

 27 املادة  نص  يف  تريبس  اتفاقية  من  االنطالقة 

و   2 الفقرتني  أحكام  مراعاة  أن: »مع  ف 01 عىل 

3، تتاح إمكانية الحصول عىل براءات اخرتاع ألي 

عمليات  أم  منتجات  أكانت  سواء  اخرتاعات، 

رشيطة  التكنولوجيا،  ميادين  كافة  يف  صناعية 

إبداعية وقابلة  كونها جديدة وتنطوي عىل خطوة 

لالستخدام يف مجال الصناعة...«4 فهنا كرست 

جميع  يف  كافة  االخرتاعات  حامية  االتفاقية 

الدوائية،5  املنتجات  ومنها  التكنولوجيا،  مجاالت 

من  األدىن  الحد  تريبس  اتفاقية  أرست  وبهذا 

الدول  وألزمت  الدواء  مجال  يف  الحامية  قواعد 

تتامىش  وطنية  قوانني  ووضع  باحرتامها  االعضاء 

معقولة  مساحة  تركت  أنها  إال  القواعد  هذه  مع 

للدول األعضاء للتعامل مع سلسلة من املسائل 

عىل املستوى الوطني، بل وأنها تركت الحرية يف 

بعض األحيان للدول األعضاء  يف معايري تحديد 

ما ميكن إبرائه يف مجال الصناعة الدوائية،6 هذا 

مشمول  غري  قطاعااً  القطاع  هذا  من  جعل  ما 

بل  العامل  دول  غالبية  يف  فعلية  وطنية  بحامية 

وجعلت من كل دولة تنظر عىل حسب مصالحها 

الداخلية وسياستها االقتصادية واإلسرتاتجية عند 

وضع القواعد القانونية املنظمة لهذه املسألة.

خاص  قانون  يضع  مل  الجزائري  املرشع  أن  نجد 

املتعلق  األمر  يف  وكذلك،  الدوائية  بالصناعة 

عىل  التحديد  بوجه  ينص  مل  االخرتاع  برباءة 

املفهوم  يف  تركها  بل  الدوائية  الصناعة  حامية 

نصت  ملا   06 املادة  أن  هذا  لالخرتاع،  العام 

نجد:  االخرتاع  لرباءة  املوضوعية  الرشوط  عىل 
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كان  إذا  الصناعي  للتطبيق  قابال  االخرتاع  يعترب   «

نوع  أي  يف  االستخدام  أو  للصنع  قابال  موضوعه 

من الصناعة«7، فأخذت باملفهوم العام للصناعة 

وهذا ما أخذت به اتفاقية باريس الخاصة بامللكية 

الصناعية،8 فيكفي يف براءة االخرتاع أن تتوفر عىل 

القانونية املطلوبة، فاالخرتاع الذي قدم  الرشوط 

حالاً ملشكل يف املجال التقني يكون أهال لإلبراء.

جاءت  التي  االبراء  عدم  من  االستثناء  أن  كام   

قبيل  من  تعد  ال   « قولها:  يف   07 املادة  به 

عالج  طرق  األمر:...–  هذا  مفهوم  يف  االخرتاع 

املداواة  أو  بالجراحة  الحيوان  أو  االنسان  جسم 

االستثناء  فهذا  التشخيص...«9،  مناهج  وكذلك 

يف  املستخدمة  والوسائل  العملية  بطرق  يتعلق 

واألساليب  املناهج  أن  حيث  والعالج  املداواة 

لعالج  إليها  املتوصل  وفقط  والتطبيقية  النظرية 

جسم اإلنسان والحيوان والتي تدخل يف الرتكيبة 

ليست  وجينات  وراثية  هندسة  من  له  األساسية 

والدوائية ال تدخل  الصيدالنية  إبراء واملواد  محل 

مجموعة  الدواء  أن  هذا  االستثناء،  هذا  يف 

وليست طريقة عالج  وأدوية طبية عالجية  عقايري 

أو  لإلنسان  األساسية  والخصائص  الصفات  تغري 

الحيوان أو تعتمد عىل األحياء الدقيقة بوجه عام.  

الفرنيس  املرشع  أن  نجد  الخصوص  هذا  ويف   

بجملة  وأفرده  القطاع  بهذا  خاصة  أولوية  أعطى 

والصناعات  القوانني املتعلقة بحامية املواد  من 

عليه  سارت  األمر  هذا  والصيدالنية،01  الدوائية 

العديد من الدول وهذا حامية منها لقطاع حيوي 

تعول عليه العديد من الدول، ويف غالبتها الدول 

املتقدمة واملصنعة لهذا النشاط.

و  الصيدلية  الصناعات   وقواعد  أسس  ثانيا؛   

الدوائية   الصناعة  إن  الرسيع:  وتطورها  الدوائية 

منافسة  وخلق  العاملية  السوق  اكتسحت 

ظهور  إىل  أدى  مام  والرشكات،  الدول  بني  كبرية 

الجنسية من أجل فرض  رشكات عمالقة متعددة 

أن  هذا  ألخرى،  جهة  من  الكفة  وتغليب  الهيمنة 

متطلبات  من  الصحية  والرعاية  الصحي  األمن 

العيش الكريم وأساس فعيل للطفرة االقتصادية، 

يد  لهذا أصبحت ويف حاالت عديدة سالح يف 

الدول يستخدم عند الحاجة، وهذا القطاع عمليا 

هيمنت عليه واحتكرته الدول املتقدمة ووضعت 

واحتكاراتها  املنتجات  هذه  إلبراء  قانونية  أنظمة 

يف  أنه  مع  والفقرية،  النامية  الدول  حساب  عىل 

حاالت كثرية يكون املنبع األصيل والنشأة األوىل 

ملواد أساسية تدخل يف تركيبة هذه األدوية هي 

الطبية  العقاقري  أن  هذا  نفسها،  النامية  الدول 

كثري  تدخل يف  والنباتية  الزراعية  واملستحرضات 

من األحيان يف تركيبة األدوية والتي هي يف األصل 

إشكاالت  أثار عدة  ما  تقليدية،  عبارة عن معارف 

الدول  من  العديد  بني  قضائية  ونزاعات  قانونية 

إىل  الحاالت  من  كثري  يف  أدى  ما  والرشكات، 

وكذلك  وقضائية  تحكمية  دولية  جهات  تدخل 

نبني الدور التي تحاول أن تلعبه: اللجنة الحكومية 

الوراثية  الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد 

مل  حيث  الشأن،  هذا  يف  التقليدية  واملعارف 

اتخاذ  من   2014 لعام  العامة  الجمعية  تتمّكن 

الدولية  الحكومية  اللجنة  عمل  برنامج  بشأن  قرار 

العامة  الجمعية  ناقشت  حيث   ،2014 لعام 

الحكومية  اللجنة  لعام 2015 مسألة تجديد والية 

وتعقد  عليها،  ووافقت  الثنائية 2017-2016  يف 

كثري من الدول األعضاء آماال كبري عىل مفاوضات 

طويلة  كانت  التي  الدولية  الحكومية  اللجنة 

الحصائل  تعود  أن  املنتظر  ومن  ومحتدمة،11 

سياسة  عىل  وآثارها  املجال  هذا  يف  املحققة 



259 

بفوائد عىل  وقانونها ومامرساته،  الفكرية  امللكية 

وغريهم  املحلية  والجامعات  األصلية  الشعوب 

من أصحاب املصالح.

بناء  االضطالع  األمانة  واصلت   2015 عام  ويف 

عىل الطلب بأنشطة تكوين الكفاءات واملساعدة 

وأصحاب  األعضاء  الدول  تزويد  بغرض  التقنية 

والخيارات  للقضايا  تام  بفهم  اآلخرين  املصالح 

مجال  يف  مستنرية  قرارات  اتخاذ  من  لتمكينهم 

السياسات يف أي من االجتامعات التي تعقدها 

عىل  املستقبل  يف  الدولية  الحكومية  اللجنة 

ندوتان  ونظمت  والوطني،  اإلقليمي  الصعيدين 

املامرسات  تقاسم  أجل  من  جنيف  يف  دوليتان 

املوارد  بشأن  االنفرادية  والدراسات  والتجارب 

الندوتان  وحظيت  التقليدية   واملعارف  الوراثية 
برتحيب واسع.12

 كام أن التطور الرسيع للصناعات الدوائية أدخل 

القطاع،  هذا  عىل  جديدة  ومناهج  أساليب 

طورت  النشاط  بهذا  املعنية  الجهات  أن  فنجد 

املنتجات  وأساليب هذه  بشكل حديث مصادر 

كان  حيث  الحيوية  التكنولوجيا  عليها  وأدخلت 

التكنولوجيا دور هام يف صناعة املنتجات  لهذه 

يف  والتجارب  األبحاث  معظم  أن  حتى  الدوائية 

مجال التكنولوجيا الحيوية هي التي أصبحت تطور 

لصناعة  املؤهلة  الطبية  واملستحرضات  املواد 

األحيان،13وتعترب  غالب  يف  الدوائية  املنتجات 

التي  والدراسات  األبحاث  كل  حيوية  تكنولوجيا 

والنبات  والحيوان  اإلنسان  من  باألحياء  تتعلق 

وتركز أساسااً عىل املعلومات والجينية واملعارف 

من  الجينات  هذه  ونقل  تطبيقها،  وبرامج  الوراثية 

األحيان  غالب  يف  تكون  أخرى  إىل  حية  كائنات 

مشابهة لها،41فهذه األبحاث والدراسات تستخدم 

الكائنات الحية يف دراساتها من أجل التوصل إىل 

مواد ومنتجات جديدة تستخدم للعالج واملداواة 

إىل  للتوصل  الجينية  املواد  هندسة  مبثابة  فهي 

تقدم عميل يف املجال الطبي والدوايئ وتحسني 

والطرق  األساليب  مبختلف  موجود  كان  ما 

املستحدثة.

 يعترب هذا النوع من العالج جديد ومختلف متاما 

عىل ما كان منترشا من منتجات ومواد دوائية هذا 

أن هذه املنتجات والطرق واألساليب أصبحت ترد 

عىل االنسان والحيوان والنبات وتغرياته الجنسية 

يشء  إنشاء  أجل  من  وراثيا،  وتعديلها  والَخلِْقيَِة 

وخصائص  عنارص  وتغيري  عالج  بغرض  أو  جديد 

جينية ووراثية داخلية، ونجد أن املادة 27 ف 03 

من اتفاقية تريبستنص عىل: »يجوز أيضا للبلدان 

االعضاء أن تستثني من قابلية الحصول عىل براءة 

االخرتاع ما ييل: 

الالزمة  والجراحة  والعالج  التشخيص  طرق   -

النباتات   - الحيوانات،  أو  البرش  ملعالجة 

والطرق  الدقيقة،  األحياء  خالف  والحيوانات 

أو  النباتات  إلنتاج  معظمها  يف  البيولوجية 

الحيوانات خالف األساليب والطرق غري البيولوجية 

اتفاقية  تكون  .«15وبهذا  الدقيقة  والبيولوجية 

إبراء  أجل  من  النقاش  مجال  قطعت  قد  تريبس 

هذه املنتجات والتكنولوجيات الحيوية املعتمدة 

املواضيع  من  وجعلتها  الدقيقة،  األحياء  عىل 

املستثناة من منح براءة اخرتاع عليها.

الوجهة  لنفس  ذهب  الجزائري  املرشع  أن  ونجد 

نص  ما  وهذا  تريبس،  اتفاقية  لها  ذهبت  التي 

عليه يف املادة 07 من قانون براءة االخرتاع،16كام 

كذلك  الطرح  لنفس  ذهب  الفرنيس  املرشع  أن 

وأستثنى   L  611-17 املادة  به  جاءت  ما  وهذا 
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املواضيع  من  الدقيقة  الكائنات  العبارة  برصيح 

وكذلك  لها،71  اخرتاع  براءة  منح  يجوز  ال  التي 

أستثنى   02 املادة  نص  يف  املرصي  املرشع 

الكائنات الدقيقة من ضمن املوضوعات التي ال 
يجوز منح براءة اخرتاع عنها.18

األمور  ومبقتىض  الدوائية  الصناعات  فقطاع   

املستحدثة التي طالته، أثرت عىل كل املنتجات 

التي تأيت من هذا القطاع وأثار عدة مسائل قانونية 

نجد  واقعية  ناحية  فمن  أخالقية،  وحتى  وأدبية 

األمراض واألوبئة التي انترشت بشكل رهيب خاصة 

غري  بصورة  تتفىش  أصبحت  الفقرية  الدول  يف 

متحكم فيها مام أثر عىل كل مناحي الحياة وخلق 

معالجتها  وجب  لذا  والفوىض،  الألمن  من  نوع 

بكل وسيلة مالمئة لذلك، ومن ناحية أخرى نجد 

أن هذه األساليب واملنتجات تتصل اتصال وثيق 

باإلنسان وبكرامته ووجوده وأصل ِخلَْقِتِه مام يحتم 

عدم احتكار هذا األمر واستئثار استغالله من جهة 

مثرة  تكون  املنتجات  هذه  أن  مع  األخرى،  دون 

كثري  يف  تتطلب  معقدة  واكتشافات  اخرتاعات 

من األحيان الجهد واملال والوقت للتوصل إليها، 

ما  باهظة  وأسعار  طائلة  مببالغ  توفريها  يحتم  ما 

يجعلها تؤثر عىل سياسة العديد من الدول خاصة 

االقتصادية  تنميتها  النامية يف مجال  الدول  منها 

الواقع  أن  خاصة  الذايت،  اكتفائها  وتحقيق 

االقتصادي يبني أن التكتالت االقتصادية ال عالقة 

لها بالدولة يف غالب األحيان ألن دور الدولة فقط 

التنفيذ فهو دور القطاع  هو توقيع االتفاقيات أما 

حتى  وهذا  االقتصادية،19  والتكتالت  الخاص 

يتامىش القطاع مع متطلبات التنمية الحقيقية.

ودور  الدواء  عىل  والحصول  االخرتاع  براءة  ثالثا؛ 

ذلك يف تحقيق التنمية االقتصادية: من املعلوم 

أن معظم ترشيعات الدول النامية كانت قبل تطبيق 

اتفاقية تريبس تستبعد من نطاق الحامية مبوجب 

االخرتاعات  من  الطوائف  بعض  االخرتاع  براءة 

الزراعية  والكيميائية  الدوائية  االخرتاعات  أهمها 

االخرتاعات  استبعاد  من  والغرض  والغذائية، 

الدواء  الدوائية من نطاق الحامية هو منع احتكار 

وتوفريه للمرىض بأسعار غري مبالغ فيها عن طريق 

لتصنيعه  الوطنية  األدوية  لرشكات  الفرصة  إتاحة 

دون دفع إتاوات للرشكات صاحبة االخرتاع، وهي 

املتقدمة،  الدول  إىل  تنتمي  غالبا رشكات كربى 

مستويات  مع  تتناسب  بأسعار  للتداول  وطرحه 

الدخل السائدة يف الدول النامية مراعاة للجوانب 
اإلنسانية.20

 فالدراسات تؤكد أن أغلب الدول النامية تعاين 

من النقص يف الرعاية الصحية والتغطية الدوائية 

وتفيش ظاهرة األوبئة واألمراض، بل وأنه يف بعض 

الرئييس  السبب  العوامل  هذه  تكون  البلدان 

للوفاة، وهذا ناتج عن انتشار ظاهرة الفقر والتخلف 

وتوقف عجلة التنمية ونقص املوارد املالية وتوقف 

االبداع الفكري وعدم استغالل التكنولوجيا، هذا 

ما يؤدي بالرضورة إىل التبعية االقتصادية بل وأن 

أهم أركانها املتمثل يف االكتفاء الغذايئ والصحي 

ال يقوم مام يجعل مسألة وضع سياسات ترشيعية 

غري ممكن، بل وأن وضع أنظمة قانونية تنظم هذه 

يحدث  ما  وهذا  بها،  مرحب  غري  تكون  املسألة 

ترى  الدوائية، حيث  الصناعات  إبراء  يف  مسألة 

الدول النامية أن  نظام براءات االخرتاع ال تناسب 

الدول النامية والفقرية، فهذا النظام يحافظ عىل 

الجنسيات  املتعددة  الغربية  الرشكات  حقوق 

وتسمح لها مبامرسة االحتكار ومنافسة املنتجات 

عن  والتنمية  البحث  مجاالت  وإبعاد  املحلية 



261 

وأخريا  النامية،  الدول  إليها  تحتاج  التي  النواحي 

الغذايئ  باملجال  متعلق  يشء  كل  أسعار  رفع 

والدوايئ باإلضافة إىل ذلك تَُحْوْل براءات االخرتاع 

األدوية  عىل  الحصول  من  الفقراء  متكن  دون 

التي من شأنها إنقاذ حياتهم كام أنها تتدخل يف 

الرشكات  لهذه  رهينة  وتجعلها  املحلية  التنمية 

من  كثري  يف  وتعمل  النامية،  الدول  تراه  ما  وهذا 

األحيان عىل صده وهذا ما يؤدي بها إىل مخالفة 

أن  حيث  الدولية،  واالتفاقيات  القانون  أحكام 

تجاهل الدول النامية لحامية امللكية الفكرية ككل 

وهو  إليه  تحتاج  ما  أشد  منها  يسلب  وتنفيذها 

التكنولوجية  واملعرفة  االقتصادي  والنمو  التنمية 

واملالية  االجتامعية  لألزمات  للتصدي  الالزمتني 

والطبية والسياسية والثقافية التي ال تنتهي هذا أن 

باإلضافة إىل أن الرشكات الراغبة يف فتح أسواق 

قبل  النواحي  األمور من جميع  تزن  جديدة سوف 

عىل  القامئة  فالصناعات  سوق،  أي  يف  الولوج 

التكنولوجيا ومنها الصناعات الدوائية، والرشكات 

عىل  تبحث  سوف  القطاع  هذا  عىل  املهيمنة 

األسواق التي توفر لها قدرا من األمن والضامنات 

أصولها  لحاميتها  الالزمة  الترشيعية  القانونية 

واستثامراتها الالزمة يف هذا النشاط، فكل سوق 

للسياسات  يحتكم  وال  الضامنات  هذه  يوفر  ال 

تراهن  ال  واإلبراء  الحامية  الناظمة ملسألة  الدولية 

هذا  ولوجه  يف  تخاطر  وال  الرشكات  هذه  عليه 

بهذه  املحليني  السكان  عىل  مبارشة  يؤثر  بدوره 

الدول، ويحرمها من تغطية صحية كانت ميكن أن 

قادرا  كان  أجنبا  استثامرا  عليها  وينقص  تتحقق، 

ويحقق  مرجوة،  اقتصادية  إضافة  تحقيق  عىل 

فالصناعة  العمل،  سوق  ويفتح  مالية  عوائد 

الدوائية من بني الصناعات التي حققت استثامرا 

تحريك  يف  مبارشة  مساهمة  وساهمت  واسع 

الفقر  عتبة  وتخطي  االقتصادية  التنمية  عجلة 

الدول  غالبية  وطئته  تحت  تأن  التي  والتخلف 

برباءة  الدوائية  الصناعة  حامية  فإن  لهذا  النامية، 

االخرتاع يكون غرضه توفري احتكار مؤقت لصاحبي 

الحقوق ليكون مبثابة حافز، لالخرتاعات واالتجار 

بها إال أنه تجدر اإلشارة إىل ان حق االحتكار الذي 

اآلخرين  فقط  عادة  يستثني  االخرتاع  براءة  توفره 

من  أو  اخرتاع،  برباءة  املحمي  املنتج  صنع  من 

استخدامه من صنع املنتج املحمي برباءة اخرتاع 

منافسة  مينع  ال  بيعه12وهو  أو  استخدامه  من  أو 

األدوية األخرى إن كانت محمية برباءة اخرتاع أم ال، 

الطبية ذاتها، ومع ذلك وإن  الحاالت  تعالج  التي 

تساوت األمور األخرى يوجد افرتاض هو ان الصانع 

يكسب  أن  سيحاول  اخرتاع،  براءة  تحميه  املنتج 

ربحا احتكاريا عن طريق قدرته عىل منع استنساخ 

منتجه، وهذا ما يدعه يفرض أسعارا كانت لن تتوفر 

انه مل يحصل عىل براءة اخرتاع عىل منتجه  له لو 

هذا، ومن هذا يجعل األسعار تلتهب وال يكون يف 

مقدور الدول النامية مسايرة هذا الغالء الفاحش، 

ولقد اعرتف االتحاد االورويب بأن صعوبة الحصول 

إليها مشكلة خطرية تعاين  األدوية والوصول  عىل 

الدول  خاصة  النامية  الدول  من  العديد  منها 

براءة  يف  االورويب  االتحاد  أن  إال  منها،22  الفقرية 

االخرتاع وجد الحل الذي البد منه وال مناص منه 

وليس  االبتكار  عوامل  تحفز  االخرتاع  براءة  أن  وتقر 

من  األدوية  عىل  الحصول  بشأن  سلبي  تأثري  لها 

ِقبَْل الدول النامية وأن الحذر والحيطة التي توليها 

الدول النامية اتجاه إبراء الصناعة الدوائية ال داعي 

له، بل وتأكد أحقية الدولة والرشكات الناشطة يف 

بالصناعة  املعنيني  املخرتعني  وكل  املجال  هذا 

الدوائية بإبراء الصناعة الدوائية وترى يف أن الحلول 

براءة  مجال  يف  تريبس  اتفاقية  بها  جاءت  التي 
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الحل  الدوائية هي  الصناعة  الواردة عىل  االخرتاع 

تكرس  تريبس  فاتفاقية  املعضالت،  لكل  األمثل 

نظام حامية فعال من خالل منح براءة اخرتاع عىل 

مصلحة  راعت  أنها  إال  واألنشطة  املنتجات  هذه 

العديد من الدول، بل ويف بعض األحيان كانت 

تريبس  اتفاقية  ومبادئ  أحكام  يف  املرونة  هذه 

واملصنعة  املتقدمة  الدول  إمالءات  عن  ناشئة 

األخر  البعض  األنشطة، ويف  املهيمنة عىل هذه 

جهة  من  والفقرية  النامية  الدول  مصلحة  راعت 

أنها تحتاج ملرونة يف تطبيق اإلبراء عىل األنشطة 

املواد،  لهذه  املاسة  لحاجتها  الدوائية  واملواد 

ومن جهة أخرى أن العديد من املعارف التقليدية 

يف  أصيل  منبت  هي  الطبية  واملستحرضات 

تريبس  اتفاقية  يف  املبدأ  فكان  النامية،  الدول 

هو اإلبراء ثم وضعت عىل هذا املبدأ استثناءات 

وقيود  نذكر منها: 

منع  يكون  التي  االخرتاعات  استثناء  الحق يف   .1

لحامية  رضوريا  أراضيها  يف  تجاريا  استغاللها 

جاءت  ما  وهذا  العامة،23  واألخالق  العام  النظام 

به املادة2724 ف 02: فقد أجازت اتفاقية تريبس 

كل  االبراء  نطاق  من  تستثني  أن  األعضاء  للدول 

إبرائها  يف  يكون  التي  واالكتشافات  االخرتاعات 

ما  وهذا  العامة،  واآلداب  العام  بالنظام  مساس 

والحيوانية  البرشية  والصحة  الحياة  حامية  يشمل 

الصحية  املستلزمات  لها  يوفر  وبوجه  والنباتية، 

بالصالح  يُعنى  بوجه  وأساليبها  وطرقها  والدوائية 

العام. 

2. الحق يف تأخري تطبيق األحكام الخاصة بحامية 

واملتعلقة  االخرتاع  برباءات  املغطاة  املنتجات 

باملستحرضات الصيدالنية واملنتجات الكيميائية 

والزراعية وهذا ما نصت عليه املادة6525 ف 02: 

وهذا للتخفيف من حدة اآلثار السلبية الناجمة عن 

توسيع مجاالت الحامية مبوجب براءات االخرتاع، 

يف الدول النامية التي ال تزال منظومتها الترشيعية 

يف هذا املجال هشة وهذا القطاع ككل هو قطاع 

جديد عليها.  

3. الحق يف حامية املنتجات الدوائية خالل فرتة 

السامح:  ويختلف هذا االستثناء عىل سابقه يف 

النامية  الدول  مصلحة  راعت  تريبس  اتفاقية  أن 

والفقرية فجعلت لها وقت حتى تَُكِيَف ترشيعاتها 

أنظمة  بتوفري  االلتزام  مع  تريبس،26  مبادئ  مع 

املخرتعني  مصلحة  تراعي  مؤقتة  انتقالية  حامية 

عىل  أطلق  املجال  هذا  يف  الناشطة  والرشكات 

نصت  ما  وهذا  األنبوبية«،  »الحامية  النظام  هذا 

عليه املادتني7027 و 80: حيث أن الدول النامية 

الدوائية  للمنتجات  الحامية  من  خاص  نوع  توفر 

فرتة  خالل  إليها  التوصل  يتم  التي  والكيميائية 

قانوين داخيل  إطار  بوضع  ويكون ذلك  السامح، 

حامية  طلبات  بتلقى  يسمح  ترشيعاتها،  ضمن 

الدوائية  باملنتجات  وفقط  املتعلقة  االخرتاعات 

من  غريها  دون  والزراعية  الكيميائية  واملنتجات 

املنتج  عىل  الحامية  هذه  وتقترص  املنتجات، 

دون طريقة تصنيعه وإنتاجه، حيث تتلقى الدول 

املعنية طلبات الرباءات وتحفظها لحني البدء يف 

يف  تلتزم  وال  السامح،   فرتة  انتهاء  عند  فحصها 

البدء يف فحص الطلبات حتى نهاية فرتة السامح 

 ،2005 عام  بنهاية  تريبس  اتفاقية  حددتها  والتي 

وبعدها تبدأ الدول املعنية بفحص هذه الطلبات 

وفق الرشوط القانونية املطلوبة، مع أنه يف هذه 

حامية  االخرتاعات  هذه  ألصحاب  تخول  الفرتة 

أن  يقر  الفقه  من  اتجاه  هنالك  أنه  مع  قانونية، 

الدول النامية ليست معنية بهذه الحامية األنبوبية 
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وليس يف إمكانها االلتزام بتحقيقها هذا أن هذه 

عاجال  االحتكار  تخلق  نفسها  يف  هي  الحامية 

الكفاءة  من  لها  ليس  الفقرية  والدول  أجال،  أم 
واملقدرة لتحقيق هذا النوع من الحامية.28

االستئثارية  للحقوق  وزمنية  مكانية  قيود  وضع   .4

الناتجة عن منح براءة اخرتاع عىل املنتجات الطبية 

واملواد الدوائية هذا حتى ال يكون االحتكار أبديا، 

مع  تتاميش  حتى  عليه  االستغالل  قيود  وجعل 

املصلحة االقتصادية واالجتامعية للدول ككل.

توافقية  بحلول  تريبس جاءت  اتفاقية  فإن  ولهذا   

تحمي مصالح الرشكات العاملة يف هذا املجال 

يف  تضع  كام  املتقدمة،  الدول  ورائها  ومن 

الحسبان درجة تقدم ومنو الدول الفقرية والنامية 

تغطية  وتوفري  الفقر  عتبة  تخطي  عىل  وتساعدها 

صحية ودوائية عادلة تنعكس عىل السوق الوطني 

والدويل، وتأثر تأثري مبارش يف التنمية االقتصادية، 

يكون  أن  املحتمل  غري  من  االخرتاع  براءة  فإن  لذا 

الوصول  يف  النامية  الدول  حرية  عىل  تأثري  لها 

براءات  مبوجب  للحامية  الخاضعة  األدوية  إىل 

الدول  أغلب  عليه  سارت  الرأي  وهذا  اخرتاع، 

وركزت  عليه  ودافعت  به  ومتسكت  املتقدمة 

الدول املتقدمة يف هذه املسألة عىل أن الدول 

هذا  االخرتاع  برباءة  تتحجج  ال  أن  عليها  النامية 

ال  منها،  الفقرية  وخاصة  ذاتها  النامية  الدول  أن 

برامجها  وفق  تضعها  وال  االخرتاع  لرباءات  تسعى 

هذه  إليها  سعت  وإن  وحتى  وأنه  وإسرتاتجياتها، 

االخرتاع  براءة  فإن  أخرى  حاالت  يف  النامية  دول 

و  األدوية  لسعر  املقرر  الوحيد  املعيار  تشكل  ال 

وفرتها ألن براءة االخرتاع ما هي إال عامل بسيط من 

عوامل كثرية تؤثر يف سعر الدواء وإنتاجه و وفرته، 

وهذا األمر هو الذي تركز عليه الدول النامية وتؤكد 

أنه يعيق قدرتها للحصول عىل األدوية.29

النامية  الدول  بني  الرأى  واختالف  كله  األمر  هذا 

خالفات  عدة  عنه  انجر  املتقدمة،  والدول 

املقدمة  الشكوى  بينها:  من  قانونية  ومنازعات 

الهند حيث  األمريكية ضد  الواليات املتحدة  من 

»و  فيه  وادعت   1996 جويلية   02 ذلك يف  كان 

م أ«، عدم وجود حامية لرباءات اخرتاع املنتجات 

الكياموية والصيدلية والزراعية يف الهند وال يوجد 

املتعلقة  الطلبات  لتلقي  قانوين  نظام  كذلك 

انتهكت  قد  الهند  أن  أدعت  كام  الشأن،30  بهذا 

املواد 27 و 65 و70 من اتفاقية تريبس، وطالبت 

الحقائق وتنظر يف  قانونية تتقىص  بتشكيل لجنة 

بهذا  الهند  قدمته  الذي  والرد  أ.  م.  و.  مزاعم 

طرف  من  اللجنة  هذه  تشكيل  فعال  وتم  الشأن، 

 1996 نوفمرب   20 بتاريخ  النزاعات  فض  مجلس 

والتي بدأت العمل وتأكدت فعال أن الهند تعدت 

تعدي صارخ عىل املبادئ والرشوط التي جاءت 

بها مواد اتفاقية تريبس، وأن الهند ال تُْعِمْل نظام 

للحامية  األدىن  الحد  مع  يتوافق  فعال  حامية 

الدول  وألزمت  تريبس  اتفاقية  وضعته  والذي 

األعضاء بالتقييد به، فضال عىل أن الهند مل تَُعِدْل 

االخرتاع  برباءات  املتعلقة  الترشيعية  منظومتها 

الطلبات  ألصحاب  مطلقة  تسويقية  حقوق  ملنح 

املقدمة خالل فرتة السامح اإلضافية والتي أقرتها 

اتفاقية تريبس، وهذا ما أدى يف األخري إىل إلزام 

نظامها  عىل  الالزمة  التعديالت  بإدخال  الهند 
القانوين مبا يتوافق مع أحكام اتفاقية تريبس.31

يف  شكوى  قدم  كذلك  األورويب  االتحاد  أن  كام 

إدعاء  بشأن   1997 أفريل   28 بتاريخ  الهند،  حق 

وغياب  الدوائية  املنتجات  امتياز  حامية  غياب 

طلبات  بفهرسة  تسمح  التي  الشكلية  األنظمة 
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االمتياز ومتنح حقوق التسويق الخاص باملنتجات 

وأن الهند ال تزال مل تفي بكل التزاماتها نحو اتفاقية 
تريبس.32

 وبقيت هذه املسألة تثري العديد من التجاذبات 

والرشكات  املتقدمة  والدول  النامية  الدول  بني 

عدة  األمر  هذا  وأثري  القطاع،  هذا  عىل  املهيمنة 

مرات من طرف الدول اإلفريقية املدعومة من عدد 

من الدول النامية بعد أن استفحلت فيها األمراض 

املستعصية والتي ذهب ضحيتها عدد كبري من 

طرف  من  املقدمة  الوعود  أن  ورأت  مواطنيها، 

اتفاقية تريبس ملواجهة تلك املشاكل الصحية ال 

أن  النامية  الدول  االعتامد عليها،33بل عىل  ميكن 

تعمل عىل الحد من احتكار هذه الرشكات وتجعل 

املشتمل  االخرتاع  براءة  نظام  عىل  ورشوط  قيود 

حاجياتها  مع  يتامىش  حتى  الدوائية  للمنتجات 

لتحقيق  أمامها  عائق  يكون  وال  والدوائية  الصحية 

تنميتها االقتصادية لعلمها أنه ال مناص إلبراء هذا 

النشاط الحيوي لهذا قبلت كثري من الدول النامية 

نظام الحامية الذي أقرته اتفاقية تريبس مع وضع 

قيود ورشوط تتالءم مع احتياجاتها ونسبة تطورها 

وتقدمها االقتصادي.

خامتة:
الحقيقة  الوسيلة  فعال  أصبحت  االخرتاع  براءة   

والفعالة، والتي ال مناص عىل أي دولة كانت أن 

أجلتحقيق  من  التنموية  اسرتاتجيتها  يف  تدرجها 

نظرنا  إذ  خاصة  و  االقتصادية  التنمية  متطلبات 

إليها من زاوية الصحة والدواء، فهي رقم واحد يف 

معادلة الصناعات الدوائية والصيدالنية وهذا ملا 

توفره من تغطية فعلية وحامية فعالة لهذا املجال، 

فغالبية الدول عىل مختلف أشكالها هي مشمولة 

الدول  عىل  بالرضورة  يحتم  ما  هذا  اخرتاع  برباءة 

املجال  عىل  الرتكيز  إىل  منها،  النامية  خاصة 

املثالية  البيئة  يهيئ  الذي  واملعريف  العلمي 

الدواء وهذا من أجل  لالخرتاع واالبتكار يف قطاع 

تحقيق االكتفاء الذايت وملا ال تحقيق الهيمنة يف 

السوق العاملية.

نتائج الدراسة: 
ومن خالل ما سبق نتوصل إىل أهم النتائج التالية:

الصناعات الدوائية ذات بعد وطني ودويل أصبح 

من بني أولويات كل الدول.

براءة االخرتاع أكدت فاعليتها يف تحقيق الحامية 

يف هذا القطاع، أحسن من أي اقرتاح أخر.

إبراء هذا النوع من االخرتاعات له األهمية البالغة 

عىل اقتصاد الدول.

غالبية الدول النامية أدركت متأخرة أهمية تحقيق 

االكتفاء الذايت واألمن الصحي ال يكون إىل بتطوير 

البحث العلمي واالبتكار يف هكذا ميادين.    

أثر  تكن يف مجملها ذات  تريبس مل  اتفاقية  بنود 

إيجايب عىل الدول النامية خاصة منها التي تعاىن 

من انتشار األمراض واألوبئة.  

سعدزيك نصار؛ عيل عبد الرحمن عيل، أثر تطبيق   1

املؤمتر  الزراعية،  التنمية  عىل  الفكرية  امللكية 

الرابع عرش لالقتصاديني الزراعيني، 20-21 سبتمرب 

2006، مرص، ص 262.

التنمية  عىل  الخاص  االستثامر  أثر  خالد:  اعمريي   2

جامعة  ماجستري،  مذكرة  الجزائر،  يف  االقتصادية 

الحاج لخرض باتنة، 2015، ص 12. 

الصناعة  ازدهار  شرياز:  سيدفا  سونيل؛  ماين   3

الهوامش
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الصيدلية يف الهند، مجلة رسالة اليونسكو الجديدة 

–مركز مطبوعات اليونسكو- عدد 64، مرص، 2011، 

ص 34.

اتفاق  عن  إتفاقيةتريبساملنبثقة  من   27 املادة   4

التنفيذ يف  أبريل 1994، ودخلت حيز  مراكش 15 

01 يناير 1995.

لرباءة  القانونية  الحامية  كوثراين:  محمود  حنان   5

االخرتاع وفقا ألحكام اتفاقية تريبس – دراسة مقارنة-، 

الطبعة األوىل  منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

2011، ص 31.

ريم سعود ساموي: براءات االخرتاع يف الصناعات   6

الدوائية، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 

عامن، 2008، ص 81.

يوليو  املؤرخ يف 19  األمر 07-03  املادة 06 من   -  7

2003 املتعلق برباءة االخرتاع، ج. ر 44 مؤرخة يف 

23-07-2003، الجزائري.
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التوطئة  

أدبية  قامة  هو  الطنطاوي  مصطفى  بن  عيل 

لُّقب  جليل  وشيخ  فلسفية،  وقيمة  فقهية  وهامة 

“بفقيه األدباء وأديب الفقهاء”،عاش الشيخ عيل 

باألحداث  حافلة  حياة   - الله  رحمه   - الطنطاوي 

تسجيل  له  أتيح  وقد  الجليلة،  باألعامل  زاخرة 

بعضها، كام أتيح لغريه تسجيل بعضها اآلخر،ومع 

ذلك فإن كل ما تم تسجيله عن حياته ال يتسع لها 

بأسلوبه  ويتميزالشيخ   أحداثها،  وكرثة  المتدادها 

من  قريبا  وكان   ، املمتنع  والسهل  الجذاب 

الكثري من املشكالت  ناقش  الناس متفهام لهم، 

االجتامعية وبعض اإلعتقادات الخاطئة، متيز بأدبه 

وقبوله  الجميع  لدى  مقبول  فهو  لهذا  ومقاالته، 

فمرة  عدة،  بأشكال  لنا  فخرج  غريه  عن  ميزه  هذا 

بالكتاب، ومرة باملذياع، ومرة بالتلفاز.      

الشيخ عيل الطنطاوي: قبس من حياته

من  الطنطاوي  محمد   بن  مصطفى  بن  عيل 

يف  وترعرع   الشيخ  نشأ  1909م،  عام  مواليد 

بالعلم،  أبناؤها  ُعرف  ألرسة  مدينة دمشق بسوريا 

ما  لتضئ  تحرتق  التي  كالشمعة  لقدعاش 

فقد  وقاضيا،  معلام،   - الله  رحمه   - حولها،عمل 

كان أبوه، الشيخ مصطفى الطنطاوي، من العلامء 

الفتوى  أمانة  إليه  وانتهت  الشام  املعدودين يف 

يف دمشق، كان عيل الطنطاوي من أوائل الذين 

عىل  التلقي  طريقي  بني  الدراسة  يف  جمعوا 

املشايخ والدراسة يف املدارس النظامية.

تنقل عيل الطنطاوي يف طفولته بني عدة مدارس 

التجارية”، ثم يف  ابتدائية، فدرس يف “املدرسة 

يف “املدرسة  ثم  الثانية”،  السلطانية  “املدرسة 

أما  املهاجرين”.  “أمنوذج  يف  ثم  الجقمقية”، 

املرحلة الثانوية فقد أمضاها يف “مكتب عنرب1“ 

دمشق  يف  الوحيدة  الكاملة  الثانوية  كان  الذي 

العامة(  )الثانوية  البكالوريا  نال  ومنه  حينذاك، 

سنة 1928م.

نرش عيل الطنطاوي أول مقالة له يف جريدة عامة 

يف  وكان   ،1926 عام  يف  “املقتبس”(  )وهي 

مل  املقالة  هذه  بعد  عمره،  من  عرشة  السابعة 

ينقطع عن الصحافة قط، فعمل بها يف كل فرتات 

منهج �سرد الذات عند ال�سيخ علي الطنطاوي

منهج رسد الذات عند الشيخ عيل الطنطاوي

عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي

د.محمد نور األمني

&

مرشف البحث واألستاذ املساعد يف قسم املاجستري والبحث يف كلية يب. يت. أم الحكومية ، فارندملانا

باحث الدكتوراه يف قسم اللغة العربية   يف كلية يب. يت. أم الحكومية ، فارندملانا
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حياته ونرش يف كثري من الصحف؛ شارك يف تحرير 

“الفتح”  الخطيب،  الدين  محب  خاله  مجلتي 

عاد  وملا   ،1926 سنة  مرص  زار  حني  و”الزهراء”، 

إىل الشام يف السنة التالية عمل يف جريدة “فتى 

ثم  األرناؤوط،  معروف  الكبري  األديب  مع  العرب” 

يف “ألِف باء” مع شيخ الصحافة السورية يوسف 

العيىس، ثم كان مدير تحرير جريدة “األيام” التي 

أصدرتها الكتلة الوطنية سنة 1931م .

و كان يكتب يف “الناقد” و”الشعب” وسواهام من 

الزيات املجلة  أنشأ  الصحف. ويف سنة 1933م 

من  واحدااً  الطنطاوي  فكان  “الرسالة”،  الكربى، 

كتّابها واستمر فيها عرشين سنة إىل أن احتجبت 

ذلك-  كل  إىل  باإلضافة  وكتب-   .1953 سنة 

جريديت  ويف  “املسلمون”،  مجلة  يف  سنوات 

نرش  اململكة  إىل  انتقل  وحني  و”النرص”،  “األيام 

يف مجلة “الحج” يف مكة ويف جريدة “املدينة”، 

عىل  األوسط”  “الرشق  يف  ذكرياته  نرش  وأخريااً 

متناثرة  مقاالت  وله  سنني.  خمس  من  نحو  مدى 

كان  التي  واملجالت  الصحف  من  عرشات  يف 

يعجز -هو نفسه- عن حرصها وتذكر أسامئها.

أدب السرية الذاتية : تعريفها ومفهومها

األدب  من  جانبا  يتناول  الذاتية  السرية  أدب   إن 

العريب عامرا بالحياة نابضا بالقوة وإن هذا اللون 

العربية  الحضارة  بتاريخ  أدبنا  يصل  الدراسة  من 

صورة  ألنه  العربية  والنفسية  العرىب  وتيارالفكر 

نتلمس  أخذنا  التي  الحية  الصادقة  للتجربة 

فنجدها  عامة،  أدبنا  يف  املختلفة  مظاهرها 

عند  واالجتامعي  النفيس  الفهم  يف  واضحة 

الجاحظ وأيب حيان وابن خلدون.

“ كانتا تدوران عىل  ترجمة “ و” سرية   “ إن كلمة   

للفرد صورا  التاريخ  اتخذ  الحياة وقد  تاريخ  معنى 

مختلفة لدى العرب وكانت “ السرية “ أوىل هذه 

الكريم ومغازيه،  الرسول  بها حياة  الصورة، وقصد 

عىل  استعاملها  تقترص  عصورا  السرية  وظلت 

الله عليه وسلم ثم تطور  الرسول صىل  بيان حياة 

مبعنى  فاستعملت  تالية  عصور  يف  االستعامل 

حياة الشخص بصفة عامة. 

رية”: الحال التي يكون عليها اإلنسان وغريه،  “السِّ

غريزيا كان أو مكتسبا، يقال: فالن له ِسريَة حسنة 

التنزيل  ويف  الهيئة،  ريَة:  والسِّ قبيحة،  ِسريَة  أو 

اأْلُوىَل”)2( أي: إىل  قوله تعاىل”َسُنِعيُدَها ِسريَتََها 

لسان  يف  جاء  عليه،  كانت  وما  األوىل  هيئتها 

العرب البن منظور:  “السري : الذهاب ؛ سار يسري 

يف  وجاء  وسريورة،  ومسرية  وتسيارا  ومسريا  سريا 

كاملسري  السري:الذهاب   : املحيط  القاموس 

الرضب   : والسرية  والسريورة،  واملسرية  والتيسار 

من السري، والسرية بالكرس : السنة أو الطريقة أو 

الهيئة)3(، 

أما يف اإلصطالح فهي “مصطلح يدل عىل سرية 

ترجمة  عن  عبارة  وهي  الحياة.  ترجمة  أو  الحياة، 

حياة  أحد األعالم، و أهم السري”سرية ابن هشام”، 

و سرية امللوك. وقد تكون ترجمة املؤلف نفسه. 

وهي يف األدب تدل عىل “السلوك” و “أسلوب 

الحياة” و”الرتجمة”. وبرز  هذا املصطلح يف تراجم 

البطولة والفروسية يف العصور اإلسالمية املتأخرة 

نوعا من القصص الشعبي، منها “سرية سيف بن 

الظاهر  و”سرية  الهمة”  ذات  األمرية  و”سرية  يزن” 

بيربس”، وهي اليوم فن أديب من األجناس األدبية 

التي تحيك حياة األدباء واألعالم، وتروي نوعا من 

القصص املعتمد عىل الذكريات”)4(.  

مدلول الرسد من حيث املعنى واملبنى

املصطلحات،  الرسد يف معجم  تعريف  جاء يف 

قص  عىل  يشتمل  الذي  العام  املصطلح  “هو 

حدث أو أحداث أو خرب أو أخبار سواء أكان ذلك 
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الخيال”.)5(   ابتكار  من  أم  الحقيقة  صميم  من 

إنه “ مصطلح أديب  الدكتور طه وادي  ويقول عنه 

يقصد به : الطريقة التي يصف أو يصور بها الكاتب 

أو  الزمان  من جوانب  جانبا  أو  الحدث،  من  جزءا 

أو ملمحا من املالمح  يدور فيهام،  الذي  املكان 

األعامق  إىل  يتوغل  قد  أو  للشخصية،  الخارجية 

فيصف عاملها الداخىل وما يدور فيه من خواطر 
نفسية أو حديث خاص مع الذات”)6(

خاصة  املتّبعة  األساليب  من  أسلوب  هو  الرسد 

املرسحيات،  وكتابة  والروايات  القصص  يف 

الكتّاب  من  الكثري  طبع  مع  ينسجم  أسلوب  وهو 

للتعبري  أداةاً  ويعّد  مرونته،  بسبب  وأفكارهم 

القصة  لتخيل  القارئ  دفع  بهدف  اإلنساين، 

والتفاعل معها عرب تصوير األحداث بحبكة الراوي، 

مكتوٌب  نٌص  أنّه  أي  رسديااً  نصااً  نقول  وعندما 

يعرض األحداث بطريقٍة متواليٍة ومتتابعٍة، بحيث 

يكون كّل حدٍث سببااً لآلخر ومتصالاً به، وذلك عرب 

التعبري املكتوبة، وأبرزها: اللغة  استخدام وسائل 

والتصويرو يجوز استخدام الرسد هنا ألن الذكريات 

للكاتب  وهي مجموعة من  الحياة   تحتوي قصة 

الكاتب  ومواقف  الشخصيات  وذكر  األحداث 

الشيخ عىل  الروايئ  وهو  املختلفة وتعتمد عيل 

عرب  كام  الحياة  قصة  وهو  واملروي   ، الطنطاوي 

به الكاتب نفسه واملروي له وهو قارئ الذكريات 

وهذه كام نعلم أركان الثالثة املهمة  للرسد.

السرية الذاتية عند الطنطاوي

 وإذا قرأنا التاريخ قرائة الفاحص املدقق نجد أن  

السرية،  أنواع  أكرث  كتب  الطنطاوي  عيل  الشيخ 

الغريية  السرية  الذاتية و  السرية  فنحن نجد عنده 

و تراجم األعالم و القصص التاريخية و كان له نظرا 

عميقا يف التاريخ وال سيام التاريخ اإلسالمي،ألنه 

كان مولعا بقراءته كام رصح بذلك حفيده مجاهد 

مامون قائال: “ كان جدي يقرء يف كل موضوع و 

ينظر يف كل كتاب يقع بني يديه، ولكنه كان يفضل 

أشياء عيل أشياء، فكان أكرث ما يحب قراءته كتب 

األدب، ويف املقام الثاين-بعدها- كتب التاريخ، 

كتاريخ  الطوال،  التاريخ  قرأ-من شبابه-كتب  ولقد 

الطربي والكامل البن األثري، والبداية والنهاية البن 

أعلم.  بل وقرء بعضها مرات فيام  أمثالها،  و  كثري 

وقد كان يوصينا-ونحن شباب-بقراءة كتاب “تاريخ 

الخلفاء” للسيوطي، ولقدرأيت يف مكتبته نسخة 

منه قدمية كتب يف أول صفحة منها عدد املرات 

فوجدته  قراءة  كل  وسنة  الكتاب  فيها  قرأ  التي 

قد قرأه أكرث من عرشين مرة، وقد قال عن نفسه 

“رجال  كتاب  من  الجديدة  للطبعة  مقدمته  يف 

–إال  كله  يومي  القراءة،  مدمن  :”أنا  التاريخ”  من 

ومحادثة  املطالعة  يف  أمضيه  العمل_  ساعات 

أقرأ  التاريخ.....فأنا  به  أولعت  ما  وأكرث  الكتب، 

كل ما أصل إليه من تواريخ العرب و غريهم، ومن 

املذكرات والرحالت واملشاهدات”.)7( 

الذاتية حسبام  للسري  الالزمة  العنارص  إىل  ونظرا 

ذكريات  وضع  بإمكاننا  يصبح  الباحثون  بها  يقرتح 

وإن  الذاتية  السرية  فن  مظلة  تحت  الطنطاوي 

كانت يف صورة الذكريات، ألن الكتاب حيك نرثي 

عيل  هو  واقعي  شخص  واملستعيد  استعادي 

الطنطاوي وهو يتحدث عن حياته خاصة ويشمل 

الكتابة،  الوالدة إىل وقت  جميع مراحل عمره من 

الرئيسية   الشخصية  بني  التام  التطابق  ونجد 

واملؤلف والسارد ملا كتب املؤلف سريته بصيغة 

والرصاحة  بالصدق  دعواه  حسب  والتزم  املتكلم 

يف رسد االحداث وكل ذلك بصورة فنية عالية.

الفنون  تداخل  حول  الباحثني  بعض  يتحدث 

والقصة  والرواية  كالتاريخ  السرية  مع  األخرى 

الفنون  هذه  أن  البديهي  من  لكن  والرحالت، 
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وتطورت  نشأت  حتى   بعض  من  كلهابعضها 

وتفككت وصارت فنون مستقلة، لذا نجد بينهام 

عالقة ونراها تشرتك يف بعض خصائصها وتختلف 

للطنطاوي  الذكريات  إىل  ننظر  وملا  بعضها.  يف 

نجدها تستفيد وتأخذ من جميع الفنون يف رسد 

يرس  فلم  مناسبة  مواضع  مختلف  يف  األحداث 

بذلك  رصح  كام  محدد  طريق  عىل  فيه  الكاتب 

قائال”  قد مشيت يف ذكريايت هذه مع مناسبات 

ألنني  بيانه  ينبغي  كان  مام  كثريا  فرتكت  الكالم، 

الثامن  املجلد  يف  وقال  طريقه”)8(  عن  ابتعدت 

منه” لقد جاءت عىل منط عجيب ما رست فيها 

عىل الطريق املعروف، وال اتبعت فيها األسلوب 

وال مقسمة  السنني،  مع  مرتبة  تأت  فلم  املألوف 

مع األحداث وال كانت تستقيم دامئا عىل الجادة 

هذه  رغم  ولكن  وشامال”)9(  ميينا  تذهب  بل 

يكتب سريته  أنه  املؤلف متاما  يشعر  اإلنحرافات 

من  مواضع  عدة  يف  كذلك  أسامه  وقد  الذاتية 

مذكرات،  أكتب  ال  ذكريات،  أدون  إين   “ الكتاب 

متسلسلة  حيايت  قصة  أكتب  أن  أستطيع  ال  أنا 

مرتبة”)10(  فسامه قصة الحياة وإن مل تكن مرتبة، 

ما  آخر”لقد عزمت  أكرث وضوحا يف موضع  وقال 

أن  حيايت  أحداث  وأرسد  ذكريايت،  أكتب  دمت 

أختار من كل نوع من أساليب  كتابتي، فقرات أدل 

فكره  كان  والكاتب-وإن  له،  بها  وأمثل  عليه،  بها 
واحدا وقلمه واحدا-يتبدل أسلوبه بتبدل حاله”)11(

منهج الرسد يف الذكريات  

وجدير بإإلشارة أن ذكريات الطنطاوي نص رسدي 

حتى  الشديدة  الحرية  عىل  املؤلف  بناه  مفتوح  

نجد فيها مالمح الفنون املختلفة كام نجد أمناط 

“ لقد عزمت  الكاتب  الرسد املتنوعة يقول عنها 

ما دمت أكتب ذكريايت، وأرسد أحداث حيايت أن 

أختار من كل نوع أساليب كتابتي، فقرات أدل بها 

عليه، وأمثل بها  له، والكاتب-وإن كان فكره واحدا 

حاله”)12(،    بتبدل  أسلوبه  واحدا-يتبدل  وقلمه 

واألساليب  التقنيات  عىل  الكاتب  فيعتمد 

املتعددة حسب املوضوع واملضمون. وإذا نظرنا 

فأوال  الرسد  يتخذه من  الذي  الكاتب  إىل موقف 

والكاتب،  السارد  بني  التام  التطابق  فيها  نالحظ 

وما  املتكلم  صيغة  املؤلف  يستخدم  حيث 

القليلة  املواضع  يف  إال  الضامئر  من  حكمه  يف 

حي  طرف  يف  وقع   “ والدته   ذكر  عند  يقول  كام 

وكنها  فقرية،  دار  يف  دمشق،  أحياء  من  صغري 

ليست حقرية،ألنها دار شاب عامل، يكرمه الناس، 

ويقصده طلبة العلم، فيعقد لهم حلقات دروس 

مجانية، يف الصباح ويف املساء، يف هذه الدار، 

ويف مسجد الحي، يعطيهم الكثري من علمه، وال 

يأخذ ال كثريا وال قليال من أموالهم، هذا الحادث 

به  العامل وضعت غالما، ففرح  هو أن زوجة هذا 

أبوه وجده، وكانوا هم واألم، سكان هذا الدار.....

رأيت  ولكن  الحادث،  أذكر هذا  ال  لكم إين  قلت 

وهذه  املنري،  املصباح  جلدة  باطن  عىل  خربه 

الثالث  الجمعة  يوم  فجر  الله  رزقنا  الخرب:  نص 

والعرشين من جامدي األوىل سنة 1327هـ غالما 

سميناه عليا، كتب ذلك مصطفى بن أحمد سبط 

القصة  هذه  الطنطاوي   كتب    “)13( الطنطاوي. 

يف  الذايت  الرسد  آثر  ولكنه   ، الغائب  بصيغة 

سريته ألن لصيغة املتكلم أكرث ارتباطا بني الكاتب 

ذات  هو  الذاتية  السرية  موضوع  وملا  والقارئ  

الكاتب، فأي مانع  من استخدام صيغة املتكلم 

أمدح  ال  فأنا  عفوا  قائال”  الطنطاوي  يرصح  كام 

ثقيل  النفس  عن  الحديث  أن  أعلم  وأنا  نفيس، 

الكلامت  من  ليست   ) )أنا  وكلمة  السمع،  عىل 

املستساغات، ولكن ماذا أصنع  وأنا أدون ذكريايت 

موضوعها )أن(، فإن مل أتكلم عن نفيس يف رسد 
ذكريايت، فعمن تريدون أن أتكلم؟”)14(
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الرسد  من  يحول  الطنطاوي  سرية  يف  الرسد 

الرسد  وإىل  املتقطع  الرسد  إىل  املسلسسل 

متسلسلة،  األحداث  بعض  يذكر  ألنه  املتناوب 

ويقطع تسلسل الحديث أحيانا ألسباب مختلفة، 

ثم نجده يرجع إىل الحديث حني يذكرها ألنه نري 

أو  الحكاية”  يف ذكرياته ما يدعى “الحكاية داخل 

الطريق من  الحكاية”  وهذا  “الخرب/األخبار داخل 

الرسد له أسباب كثرية، منها ضعف الذاكرة  فإنه 

مقام  يف  يذكرها  ثم  موضعها  يف  الحادثة  ينىس 

والحفاظ  واملوعظة  العربة  استنطاق  ومنها  آخر، 

املثال  سبيل  فعىل  وغريها،   الدين  عوملة  عىل 

يقول”  “ فالطنطاوي  الجوالن   “ الحديث عن  نقرأ 

حدثتكم عن الجوالن وجبل الشيخ يكل عليها من 

طرفها، عني منه عليها، وعني عىل البقاع يف لبنان 

كانا قط  وما  معا،  ولبنان  فهو يرشف عىل سوريا 

أو  األرض  عىل  حدود  تفرق  فهل  واحدا،  بلدا  إال 

ألوان عىل املصور بني مكة وجدة أو بني القاهرة 

واإلسكندرية أو بني بغداد والبرصة، بل إن الشام 

كله من جنويب تبوك يف اصطالح العرب األولني 

إىل جبال طورس بلد واحد. إذا ذكرت الشام يف 

العربية شملت  الجغرافيا  كتب  أو   التاريخ  كتب 

الكربى  الحقيقة  نسيت  يل  ما  ولكن  كله،  هذا 

منها  كلَّ  ما  ترديدها  عن  يوما  انقطعت  ما  التي 

قلمي، وال ملَّ منها لساين، الحقيقة التي يرددها 

للقرآن  تال  وكل  منارة،  كل  عىل  مؤذن  كل  معي 

واليابان  أمريكا  بني  ما  بل  وتطوان،  بغداد  بني  ما 

 ) إخوة  املؤمنون  إمنا   ( تعاىل:  قوله  يقرأ  حني 

يد برش،  تحلها  الله فلن  يد  إخوة ربطت عقدتها 

السامء  دستور  هو  الذي  القرآن  بنص  واحدة  أمة 

فلن تصري أمام ولو اجتمعت دساتري األرض عىل 

تفريقها. جبل الشيخ الذي أقول.....”)15( ، الشيخ 

فام  والجبل  الجوالن  عن  الكالم  بدأ  الطنطاوي 

لبث أن ذكر الجغرافيا العربية التي دفعته إىل ذكر 

وكونه  املجيد  القرآن  وفضيلة  اإلسالمية   األخوة 

إىل  رجع  ثم  الساموي،  والدستور  اإللهي  الحكم 

ذكر الجبل مرة أخرى، وهذا هو أسلوب الشيخ يف 

أكرث األحيان. 

أيضا  الرسد  يف  األسلوب  هذا  أسباب  ومن 

أو مكانية أوأحداثا  املناسبات سواء كانت زمانية 

كام ذُكر أنه يقف عند بداية السنة ملحاسبة نفسه 

مكتب  عن  الحديث  يقطع  وكام   ، الرسد  فيقطع 

عنرب ويأخذ يف الحديث عن عائلته وانتقالها من 

مرص إىل الشام يف الحلقتني الكاملتني، ولو كان 

الذكريات،  بداية  يف  ذكرها  يكون  أن  الجدير  من 

وتارة القراءألنه يوجه الرسد إىل إجابة بعض الرسائل 

التي يبعثون إليه القراء أو عن طريق ما يثريونه من 

تساؤالت أو تعقيبات أو عن طريق من يقرؤه هو يف 

الصحف واملجالت، كام نري يف الجزء الثالث من 

الكتاب يف الحلقة” الجوالن وجبل الشيخ”)16(، أن 

الكاتب وجد عنده أوراقا بالية فيها مسودة كتاب  

إىل  أخذه  الذي  الضاشوايل  األستاذ  إىل  كتبه 

املنثورة  للقرى  صادقة  صورة  وفيها  الجبل،  هذا 

عىل سفوح هذا الجبل، فتدخل الطنطاوي هذه 

الرسالة يف الذكريات، وهكذا نجد يف الذكريات 

رسالة بعنوان “كتاب مفتوح إىل أحمد أمني” يف 

بداية الجزء الخامس من الكتاب، والرسالة طويلة 

يتدفق  كان  الذي  الشاب  هذا   “ فيها  قال  ومام 

حياة ويتوثب نشاطا، والذي كان له يف كل ميدان 

جولة، وكان يف كل معمعة فارسها املعلم، والذي 

وللتعليم  وللسياسة  ولإلصالح  لألدب،  عمل 

وأحبه  وعرفها،  العراق  عرفته  والذي  وللتصنيف، 

ويذكر  له  يفي  من  فيهم  وبقي  فيها،  تالميذه 

عهده، وبقي هو و فيا للعراق ذاكرا عهدها، وكان 

مىش  والذي  العراق،  يف  كشأنه  لبنان  يف  شأنه 

نفوس  يف  أثر  بلد  كل  يف  له  وكان  الحجاز،  إىل 
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أصدقائه ويف قلوب اآلالف املؤلفة من تالميذه، 

وقلبه، حتى مل  نفسه  من  يوليهم  انفك  ما  الذي 

يبق له نفس وال قلب.

هذا الفتى أعادته األيام بعد هذا شيخا ومل يبلغ 

القايض،  جبة  يف  مكفنا  مييش  ميتا  األربعني، 

مواد  بها  أحاطت  حتى  نفسه  رحاب  وضيقت 

يجري  ال  فهو  فتعرث  قلمه  وحطمت  القانون، 

املعامالت،  وصيغ  القرارات  حيثيات  يف  إال 

جدران  تحدها  صارت  حتى  دنياه  وصغرت 

منه  يرجى  سيدي  يا  األربعة....فامذا  املحكمة 

بعد هذا؟.....”)17(  نجد يف هذه الرسالة تصوير 

الحالة النفسية للكاتب يف فرتة إنتقاله من ميدان 

فيها  نجد  كام  واملرافعات،  القضاء  إىل  األدب 

إعتزازه لنفسه وإحساسه بذاته. 

يف  كتبها  التي  الرسالة  األخالقية،  الرسائل  ومن 

باريس  الغني حينام سافر إىل  األصل ألخيه عبد 

للتعليم العايل وهو أول من حمل شهادة الدكتوراة 

يرسلها  فلم  كلها)18(،  سورية  يف  الرياضيات  يف 

إليه ولكنه نرشها يف الجريدة “الرسالة”  ليك ينفع 

بها كل طالب يريد أن يذهب للدراسة إىل الدول 

الراقية. يوّضح الطنطاوي يف هذه الرسالة رأيه يف 

سفر الشباب إىل هذه البالد ومدى تأثريه عليهم 

وميدح  شيابهم  عنفوان  يف  كانوا  إذا  سيام  وال 

سامع  عىل  فيحث  فيها  العلمي  السبق  بجانبه 

املحارضات وزيارة املكتبات وانتهاز الفرصة ألخذ 

العلم منها وسأسوق بعضها ما ييل “ يا أخي إنك 

الذاهب  بالله،  والعوذ  مسحور،  بلد  إىل  متيش 

إليه ال يؤوب، إال أن يؤوب مخلوقا جديدا، وإنسانا 

يف  الذي  دماغه  يتبدل  ذهب،  الذي  غري  آخر 

يف  الذي  ولسانه  صدره،  يف  الذي  وقلبه  رأسه، 

إذا  ظهره  يف  هم  الذين  أوالده  يتبدل  وقد  فيه، 

حملهم يف بطن أنثى جاء من هناك. إي والله يا 

أخي ، هذه حال أكرث من رأينا  وعرفنا إال من عصم 

فإنك  بالله،  واستعن  لنفسك،  ريب.....فانتبه 

العفاف..... أكرثهم  يبايل  ال  قوم  عىل  ستقدم 

فإياك أن تفتنك امرأة  منهن عن عفتك ودينك، 

أو يذهب بلبك جامل لها مزور، أو ظاهر خداع، 

هي والله الحية: ملمس ناعم، وجلد المع، ونقش 

والسم.....  إياك  السم،  أنيابها  يف  ولكن  بارع، 

الفسوق  فيها  يشء:  كل   باريس  يف  إن  أخي  يا 

عىل  عكفت  أنت  فإن  العلم،  فيها  ولكن  كله، 

سامع املحارضات، وزيارة املكتبات، وجدت من 

عىل  صفرا  الجسم  لذة  معه  ترى  ما  العقل  لذة 

الشامل، كام يقول أصحابك الرياضيون، ووجدت 

من نفعها ما يعلقك بها حتى ال تفكر يف غريها، 

تجد  الذي ال  املورد  استق من هذا  بها،  فعليك 

مثله كل يوم، راجع وابحث واكتب وانرش، وعش 

يف  يرتع  شاء  من  ودع  العالية،  السامء  هذه  يف 

األرض ويعيش عىل الجيف املعطرة....يا أخي ، 

إذا وجدت واسعا من الوقت فادرس أحوال القوم، 

وصناعتهم  وتجارتهم  معايشهم   يف  وأوضاعهم 

ومعتقداتهم،  أخالقهم  عن  وابحث  ومدارسهم، 

يدوِّن  الذي  العاقل  الناقد  بعني  تنظر  أن  عىل 

تكن  وال  لنجتنبها،  والسيئة  لنتعلمها،  الحسنة 

العرب،  أبناء  من  باريس  عن  كتبوا  الذين  كهؤالء 

الذين  إال املحاسن واملزايا، وال كاولئك  يروا  فلم 

كتبوا عن الرشق، من أبناء الغرب، فلم يبرصوا إال 

املخازي والعيوب، ولكن كن عادال صادقا أمينا.

الله  أنعمها  نعمة  أمثن  أن  فاعلم  أخي،  يا  وبعد، 

اإلميان، فاعرف قدرها، واحمد  نعمة  عليك هي 

وراقب  معك،  الله  تر  الله  مع  وكن  عليها،  الله 

يعصمك  عليك،  مطلع  أنه  واذكر  دامئا،  الله 

إىل  ويوفقك  الشيطان،  من  ويُعذك  الناس  من 

دينك  أن  فيها  تشعر  التي  اللحظة  ويف  الخري، 
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إىل  وعد  أمتعتك   احزم  خطر،  فيال  وأخالقك 

بلدك، وخّل )السوربون ( تنعى من بناها، وانفض 

يدك من العلم إذا كان العلم ال يجيء إأل بذهاب 

ودينك  نفسك  الله  أستودعك  واألخالق،  الدين 

وأخالقك والسالم عليكم ورحمة الله “)19(   كتب 

هذه الرسالة يف غاية اإلنصاف  ألن الكاتب أعطى 

كل يشء حقه، وبنّي فيها فضيلة العلم واألخالق، 

مواضع  يف  العلم  عىل  والعفاف  الدين  ومؤاثرة 

ويستفيد  أوقاته  الطالب  يقيض  وكيف   ، الخطر 

منها مع الحفاظ عىل القيم والدين.

 األشخاص يف الذكريات

فإما  واضحا،  بروزا   األدب  يف  الشخصية  “تربز 

بأسلوبها،  خاصة  شخصية  لألديب  نجد  أن 

كجربان،  اإلنتاجية  بروحها  أو  مبوضوعاتها،  أو 

واملنفلوطي، وقاسم أمني. وإما أن تكون الشخصية 

أبا  قلدوا  الذين  كالشعراء  فيها  إبداع  ال  مقلدة، 

نواس يف شعر الخمرة، أو الذين قلدوا كعب ابن 

زهري يف الشعر الديني. ال ينجح األديب، وال يبلغ 

مرحلة اإلبداع، وال يرقى مراقي اإلنتاج الفني الجيد 

ما مل ينِب شخصيته بناء محكام، ويعمد إىل إبرازها 
متميزة، متفردة.”)20(

واضحا  بروزا  ذكرياته  الطنطاوي يف  يربز شخصية 

كام  املختلفة  جوانبه  يف  شخصيته  قدم  ألنه 

وإنه  الكتاب،  هذا  من  األول  الباب  يف  وضحت 

مراحل  من  مرحلة  كل  يف  نفسه  عن  يتحدث 

لذلك، فهو  متنوعة  أساليب  استعمل  عمره وقد 

يقدم شخصيته مبارشة  وغري مبارشة  وعن طريق 

طريق  عن  وحتى  واإلستطراد   والفكاهة  الحوار 

السخرية أحيانا. ومن طريقه أيضا أنه يقدم  صفات 

شخصيته إيجابا وسلبا ويذكر ما له وما عليه وينبه 

و  حياته  يف  التحول  ونقاط  شخصيته  تطور  إىل 

يذكر العنارص والرجال واألحداث التي عملت يف 

تكوين شخصيته ذكرا رصيحا.

 الزمان واملكان يف الذكريات

يعتمد  ما  “غالبا  كتابه:  يف  الشيب  ندى  يقول 

بالرتتيب  اإللتزام  سريهم  يف  السرية  كتاب 

الزمني، ولكن هذا ال يعني برضورة  اإللتزام بوصفه 

السنني  منهج  السري وفق  قاعدة”)21( ولكن كتابة 

اإلسالمي،  التاريخ  يف  املؤرخون  عليها  سار  عام 

بينام  الطنطاوي مل ميكن له أن يراعَي ذلك ألسباب 

الثامنني  النسيان ألنه كتب سريته يف  كثرية منها 

عليه  نشأ  الذي   اإلستطراد  وكذلك  عمره  من 

واألسباب األخرى الذي ذُكرت من قبل يف الرسد. 

فقد رصح يف بداية الكتاب أنه ال يسري وفق تطور 

السنني ويعتقده نقصا من جانبه ويشكر القارئيني 

اقرتحوا  كام  “وأنا  فيقول:  عنه  اإلغامض  عىل 

ذهني  يف  يكن  مل  الذكريات،  هذه  كتابت  عيل 

أعتمد  مكتوبة  أوراق  يدي  تحت  يكن  ومل  صورة، 

عليها، وكنت أغبط من يكتب ذكرياته، ويرجع إىل 

مذكرات كتبها يف حينها، لذلك جاءت ذكريايت 

الذكريات، فال  غريبة عن كل أسلوب تبعه كتاب 

هي مرتبة عىل السنني، متيش مع التاريخ، ككتاب 

“حيايت” ألحمد أمني، وال هي رسد قصيص لوقائع 

الحياة ككتاب “األيام” لطه حسني، وال هي أفكار 

فام  العقاد،  كتب  كالذي  قصيص  رباط  يربطها 

هي إذن؟، هي ما ترون وتقرؤون، وأنا أشكر لكم أن 

صربتم عليها فقرأمتوها”)22(. 

الحواريف الذكريات

الذكريات  يف  الحوار  يستخدم  مل  الطنطاوي 

والوصف  الحكايئ  الرسد  عىل  اعتمد  ما  بقدر 

من  مواضع شتى  منه يف  أفاد  ولكنه  و  والتحليل 

الكتاب وجاء بكال القسمني من الحوار، الداخيل 

الكاتب  أفكار  الداخيل ميثل  فالحوار  والخارجي، 

منهج رسد الذات عند الشيخ عيل الطنطاوي
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ال سيام ألخذ العربة من الحدث ومحاسبة النفس  

كام يظهر مام يقول “ كنت أحاول يف املحكمة أن 

العدل، عىل مقدار  الحق، وأسلك طريق  أتحرى 

ولكني  الله،  رىض  أرجوا  وكنت  وعجزي،  ضعفي 

شعرت يف هذا اليوم الذي أعد فيه هذا الحلقة 

ومتنيت  القضاء،  دخول  عواقب  من  بالخوف 

املحارضة  بنتي  أن  ذلك  دخلته،  أكن  مل  أين  لو 

إحدى  أن  اليوم  خربتني  جدة،  يف  الجامعة  يف 

الطالبات راجعتها تقول : إنها تستحق درجة أعىل 

أنها  فرأت  أوراقها،  إىل  فعادت  لها،  قدرت  مام 

قد أخطأت يف الحساب، وخشيت أن تكون قد 

ليلها  فسهرت  الطالبات،  من  غريها  مع  أخطأت 

كله مل تنم، تعيد الجمع والتقسيم، وتسألني ماذا 

تعمل؟ فأجبتها. ثم رجعت إىل نفيس فساءلتها 

كنت  إذا  تصنعني  ماذا  نفس  يا  ويحك   : فقلت 

من  أصدرت  ما  بعض  يف  الصواب  أخطأت  قد 

وخفت  أيضا،  أنا  عيني  من  النوم  وطار  أحكام؟ 

الله حقا، وفهمت ملاذا كان أكابر العلامء يفرون 

وسفيان  ومالك،  أبوحنيفة،  فّر  لقد  القضاء؟  من 

تداركني  أمثالهم...فاللهم  من  وكثري  الثوري، 

فظلمت  أخطأت  أكن  وإن  ورحمتك،  بعفوك 

أحدا، فأرضه يا ريب عني بفضلك، فإنك تعلم أين 

ما تعمدت ظلم أحد.”)23(، 

األسلوب

األسلوب هو الطريق ويف األدب هو طريقة الكاتب 

طريقة  د.التونجي”األسلوب  يقول  كتابته  يف 

موقفه  يعرّب عن  أو  رأيه  ليبنّي  الكاتب  يستخدمها 

بألفاظ مؤلفة عىل صورة تكون أقرب لنيل الغرض 

أو  قارئه  نفس  يف  وأفعَل  الكالم،  من  املقصود 

سامعه، فتعرُف شخصية صاحب هذا األسلوب، 

ألداء  الرتاكيب  وانتقاء  املفردات  باختياره  وتتميز 

أفكاره حق أدائها، واألسلوب إما سهل واضح، وإما 

فهو  املعتدل  األسلوب  أما  وِعر،  معقد  مزخرف 

الذي يجمع بينهام، وتتغري سامت األسلوب تبعا 

لكل عرص، متاما كام تتغري من شخص إىل آخر، 

ومن هنا قالوا إن األسلوب هو طريقة الكاتب يف 

التعبري عن موقف ما، واإلبانة عن شخصية األدبية 

أسلوب  له  وللطنطاوي  سواها”)24(  عن  املتميزة 

مل  جديد  أسلوب  هو  ورمبا  اآلخرين  عن  يختلف 

يقلد فيه أحدا قبله كام يقول “ ال متنعني فضيلة 

أدعيها  لست  معروفة  حقيقة  ذكر  من  التواضع 

دعوى، ولكني أُقررها تقريرا، هي: أنني اتبعت يف 

الكتابة أسلوبا يكاد يكون جديدا عرف يب وعرفت 

به، وما كان ألساتذيت الذين قرأت عليهم، وال يف 

األدباء الذين قرأت لهم وأفدت منهم،من له مثله، 

وإن كان فيهم من هو  أثره،  وأتبع  فيه  أقلده  حتى 

أبلغ مني، وأعىل درجة يف سلّم البيان”)25( 

الخامتة

عاش الشيخ عيل الطنطاوي حياة عريضة طويلة، 

يف  بجذورها  وعمق  األفق،  يف  أبعاد  ذات 

ونجاماً  الهداية،  مشاعل  من  مشعالاً  األرض،وكان 

من نجوم التنوير، ولسانااً من ألسنة الصدق، وداعية 

يف  يجمع  وكان  والجامل،  والخري  الحق  دعاة  من 

أو بني اإلقناع واإلمتاع،  العلم واألدب،  عظاته بني 

يتجىل هذا فيام سطره يراعه من كتب ومقاالت، 

أو  ومحارضات  خطب  من  لسانه  به  فاض  وما 

دروس وإفتاءات.

عندما یحرك الطنطاوي قلمه يف أحداث التاریخ 

الحدث عن  بقلم األدیب ال یخرج  التاریخ  فیصور 

أثرااً  أبلغ  یجعله  ثوبا  یلبسه  ولکنه  التاریخي  إطارہ 

وأکرب قدرااً يف نفس امللتقي ، ومن أھم خصائص 

أو  الکتابة  أکان ذلك يف  االستطراد سواء  أسلوبه 

إلی  یعود  ثم  القارئ  أو  للسامع  الحدیث ویعتذر 

االستطراد وأسلوبه ممتع شائق لسھولة ولینة من 
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ناحیة، وقوۃ ترکیبه وتجانس مقاطعة وحالوۃ ألفاظه 

حینام نقرأ کتاباته نشعر أنه یحدثنا نحن وإننا معه 

یجعله  األدیب  بقلم  التاریخ  یصور  جالسین،کام 

أبلغ أثرا، الشیخ الطنطاوي من كبار الکتاب الذین 

مصادر الدراسة من كتب الشيخ عيل الطنطاوي	 

املنارة 	  دار  جدة:  ط1.  الذكريات،  عيل،  طنطاوي، 

2000م

طنطاوي، عيل، يف سبيل اإلصالح، ط1. جدة: دار 	 

املنارة 1985م

دار 	  جدة:  ط2.  التاريخ،  من  رجال  عيل،  طنطاوي، 

املنارة 1992م

دار 	  جدة:  ط2  الحرم،  نفحات  من  عيل،  طنطاوي، 

املنارة 1986م

املنارة  دار  )جدة:  الذكريات   الطنطاوي،  عيل   1
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سورة طه: آية 21  2
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نبذة عن حياة الروائية

ُولدت سحر عدنان عبد الله خليفة سنة 1491 يف 

نابلس، أنهت الثانوية العامة يف مدرسة راهبات 

الوردية بعاّمن سنة 1959، ثم حصلت عىل شهادة 

البكالوريوس يف األدب اإلنجليزي من جامعة بري 

زيت سنة 1977، ثم درَست يف الواليات املتحدة 

يف  املاجستري  شهادة  عىل  فحصلت  األمريكية، 

األدب اإلنجليزي األمرييك من جامعة “شبل هل” 

دراسات  يف  الدكتوراه  شهادة  ثم   ،1983 سنة 

سنة  “آيَوا”  جامعة  من  األمرييك  واألدب  املرأة 

يف  واألرسة  املرأة  شؤون  مركز  أدارت   .1987

للمركز  فرَعني  وأسست   ،)2004-1988( نابلس 

يف عاّمن وغزة. كام تولت مهامَّ عدة يف جامعة 

ومديرة  الثقافية،  لألنشطة  مديرة  منها:  زيت،  بري 

ومحررة   ،)1978-1976( العامة  العالقات  لدائرة 

الجامعة 1974- تصدرها  التي  “غدير”  مجلة  يف 

من  العديد  إىل  أعاملها  معظم  .تُرجمت   1977

واإليطالية،  واألملانية،  الفرنسية،  مثل:  اللغات، 

زاليونانية،  واملاليزية،  واإلسبانية،  والهولندية، 

من  عديد  نالت  والعربية.  والروسية،  والرنويجية، 

الجوائز املشهورة ومن أهمها جائزة نجيب محفوظ 

امللخص
أرض فلسطني هي أرض الرساالت الساموية فلها عظمة كربى لدى املسلمني واليهود والنصارى. بل 

إن هذا البلد استعمرت بقبض املستعمرين الظاملني عليها، وهذه أدت إىل والدة الثورات الجديدة 

يف هذه األرض املقدسة من مختلف جوانب نزعاتها وقضاياها. وعىل منواله ظهرت يف ميدانها عدة 

من األدباء والشعراء الخراج صورة هذه القضية أمام العامل، وأصبحوا جزء ال يتجزء يف حياة الفلسطيني 

االجتامعي.

للروائية   )2010( أصدرها سنة  األول”  “حبي  املشهورة  الرواية  عن  محاولتي  نتيجة  الورقةستكون  هذه 

الفلسطينية الكبرية سحر خليفة وعن املوضوعات االجتامعية التي تعالج فيها. أما هذا العمل الفني 

الشاسع، فرتسم لوحة بنورامية ملجتمع يحاول صياغة هويته الثقافية األخالقية القومية للخروج من خواء 

سيايس فادح، من خالل عائلة فلسطينية عريقة تقف عند مفرتق الطرق واملجاهل. وبها تأثرت هذه 

الرواية تأثريا عظيام بني الشعب الفلسطيني خصوصا والعامل عموما.

 ق�سايا فل�سطني الجتماعية يف رواية 
حتليلية درا�سة   : خليفة  الأول” ل�سحر  “حبي 

سهيل.أم
قسم اللغة العربية، جامعة كرياال
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سنة 2006

حبي األول، رواية خطوة مستمرة من »أصل 
وفصل«

 أن هذه الرواية هي من آخر ثالث روايات صدرت 

أصل  من  تتكون  ثالثية  عن  عبارة  فكانت  للكاتبة 

األول”  و”حبي   2009 عام  صدرت  وفصل” 

عام  و”أرض وسامء”  2010 صدرت  عام  صدرت 

2013. وتعرض الكاتبة فيها إىل ثالث حقب زمنية 

تتحدث  فاألوىل  موحية،  رسدية  بطريقة  مختلف 

النكبة  عن فرتة ضياع فلسطني، وأحداث ما قبل 

الدين  عز  الشيخ  ثورة  أحداث  ثم  الفلسطينية، 

القسام. وقد لعبت أيديولوجية الكاتبة دورا كبريا 

الروائية  رصدت  فقد  الروائية؛  الكتابة  توجيه  يف 

أخطاء الشيخ يف ثورته ببعض األحداث املشوهة 

من  الرواية  هذه  يف  الشخصيات  دور  .ويستمر 

“أصل  الرواية  من  األّول  الجزء  يف  الشخصيات 

ينته  مل  الشخصيات  هذه  أّن  وفصل”، والسبب 

الثاين “حبي  دورها وإمنا استمر عملها يف الجزء 

األّول”.

موضوع الرواية السائد

حب  حكاية  الرواية  هذه  يف  خليفة  سحر  تعالج   

مربح يتجسد يف عدة وجوه، وجه يرتاءى يف قصة 

عشق طفولتها تربعم يف مرحلة الصبا وربيع العمر 

وعاد لينبثق ويتجدد مع ذبول الخريف ووجه وطن 

يتنافس فيه العشاق عىل الفداء والبطولة واخرتاق 

املحال. ويف هذه الرواية املتعددة الشخصيات 

الفنية  واملراحل واألزمنة، تتجىل قرة سحر خليفة 

عىل االستبطان، وصهر املايض والحارض يف بناء 

درامي مركب يستمد الحلم من الذكرى، ويعيش 

الناس  األمثولة يف حياة  ويجد  الواقع،  األزمة يف 

وعرب التاريخ. وتناولت الرواية موضوعات اجتامعية 

متنوعة منها: الزواج املبكر، وأعباء الزواج وتبعاته، 

املرأة  تعليم  وقضية  وأسبابها،  الطالق  ومشكلة 

كرضورة فرضتها ظروف املجتمع.

أساليب الرسد

اتّبعت سحر خليفة يف هذه الرواية أسلوب 	 

التوزيع ما بني ثالثة أزمنة: 

املايض املَسحوب من الذاكرة البعيدة 	 

املايض املَُسّجل عىل األوراق	 

والحارض املُخّفف من عبِء املايض	 

وخيانات  أعامل  إليه  أوصلتنا  ما  عىل  والشاهد 

الوعي  لتيّار  وكان  والشعب.  بالبلد  تاجروا  الذين 

كتلك  املشاهد  من  العديد  يف  كثيف  حضور 

األمكنة  وتستحرض  املايض  فيها  تستعيد  التي 

وقوفها  يف  خاصة  كانوا،  الذين  والناس  واألزمنة 

أمام لوحاتها التي رسمتها بعيدا عن الوطن وعادت 

تحملها وتعمل عىل ترتيبها يف بيت العائلة الذي 

تقوم برتميمه وإعادة الحياة إليه.

ُمالمسة الزّمن يف الرواية

سنة  من  سنوات  عرش  يف  الرواية  زمن  تحّدد 

فيها  شهدت  التي  السنوات  وهي   1948-1939

واليهود  العرب  بني  ما  والرصاع  النزاع  حّدة  البالد 

عىل َمن منهام يكون صاحب البالد وسيّدها. لكن 

سحر مبزاوجتها بني املايض والحارض واستحضار 

إىل  األحداث  بزمان  امتدت  ياسمني  شخصية 

والعرشين،  الحادي  القرن  من  األوىل  السنوات 

ومشاهد  متفرقة  صور  نقل  عىل  اقترصت  لكنها 

من حياة الناس، تحديدا يف مدينة نابلس، تحت 

نري الحكم اإلرسائييل.

قضايا فلسطني االجتامعية يف رواية “حبي األول” لسحر خليفة : دراسة تحليلية



 278جملة كرياال يوليو 2020

ويف  إنسان  كّل  وعي  يف  كامن  الزمن  أّن  ورغم 

اإلنسان  لدى  قيمة  أيّة  يُشكل  مل  أنّه  إال  خربته، 

العريب يف كل مراحل مواجهته للقوى االستعامرية 

االنكليزية أو للمستوطنني واملقاتلني اليهود. وكان 

فال  كله،  الزمن  ميلك  وكأنه  الغالب  عىل  ترصّفه 

بَدا ذلك  والسنوات، كام  واأليام  للساعات  قيمة 

واضحا يف رواية “أصل وفصل”. وإذا كّنا نرى تغرّيا 

الزمن يف رواية “حبّي األّول”،  التعامل مع  ما يف 

بالنسبة ملجموع  وُمهّمشا  ثانويّا  الزمن ظّل  أن  إال 

والسيادة  الوجاهة  أصحاب  وخاصة  الناس 

الحسيني  القادر  عبد  وصل  فعندما  والزعامء، 

ليرشح  دمشق  يف  العام  القائد  ملقابلة  ورفاقه 

يف  الوضع  عليها  التي  الحالة  الزعامء  ولباقي  له 

الساعة  للمقابلة  املُحّدد  املوعد  كان  فلسطني، 

أخربهم  البّواب  لكن  صباحا،  والنصف  التاسعة 

عندما وصلوا ومل يجدوا أحدا، أن السكرتري يحرض 

يف التاسعة والنصف ومدير املكتب يف الساعة 

عرشة.  الثانية  الساعة  يف  العام  والقائد  العارشة 

والزعامء  أشدها،  عىل  فلسطني  يف  واملواجهة 

والوجهاء يقضون وقتهم يف مقاهي دمشق وحتى 

عن  تصّوره  لسامع  القادر  عبد  مع  اجتامعهم  يف 

تقديم  يف  اإلرساع  منهم  وطلبه  الراهن،  الواقع 

ضاعت  وإال  وقت  أرسع  يف  للمقاتلني  السالح 

يسمعونه  ملا  يهتموا  مل  البالد،  وضاعت  الفرص 

وحوار  عقيم  َجدل  يف  الوقت  يضيّعون  وأخذوا 

بعيد عن الهدف مام أغضب عبد القادر الحسيني 

رأيناه  الترصف  اللقاء.وهذا  من  ينسحب  وجعله 

وأهايل  اليهود  املستوطنني  بني  املواجهات  يف 

القرى العربية ورجال الثورة، فبينام يُعّد املستوطن 

نجد  واملواجهة  الحسم  للحظة  ويجهزها  نفسه 

والَجدل  بالقصص  وقته  يُشغل  والثوري  العريب 

عديدة  الرواية  تُقدمها  التي  واألمثلة  والتسويف. 

يف جزأيها: “أصل وفصل” و”حبّي األّول”.

عودة للاميض والحّب األّول

البعيد  املايض  نحو  االسرتجاعية  بذاكرتها  عود 

العائلة  أيام طفولتها وحياتها مع جّدتها يف بيت 

يف نابلس لتستكمل صورة العمل العشوايئ غري 

املنظم للعمل العريب السيايس والعسكري ضد 

االستيطان اليهودي يف البالد الذي أسهبت يف 

رشيط  تستعيد  وفصل”،  “أصل  رواية  يف  وصفه 

البعيد،  للاميض  اسرتجاع  عملية  يف  حياتها 

لتلك السنوات التي تلت مقتل عّز الدين القّسام 

املحتل  ضّد  نضالهم  يف  الشباب  واستمرار 

االنكليزي الغريب، وضّد عمليات االستيطان التي 

املحتل.  من  بدعم  اليهود  املهاجرون  بها  يقوم 

البعيد  املايض  مع  الرواية(  )بطلة  نضال  وتقف 

وهي تسأل نفسها: “ اآلن، وأنا أتذكّر تلك األيام، 

وأتذكّر ذاك الوداع وذاك املوقف أقول لنفيس كم 

ضاع العمر بال مثرة! كم خفق القلُب بال إحساس! 

هل  الخيبات؟  بتلك  أمّر  كنُت  هل  ربيع  ظّل  لو 

لربيعي؟  بديل  عن  بحثا  العامل  بهذا  أضيع  كنُت 

العمر،  يف  مرّة  يتجّدد،  وال  يُستبدل  ال  ربيع  لكن 

وحلم  القلب  وربيع  الصبا  حّب  هو  مرّة.  فقط 

األول(. حبي  رواية   ،110 صحفة  التغيري”(رقم 

املستوطنني  مع  ُمواجهات  من  حدث  ما  وتتذكّر 

واستيالء  اإلنكليز،  جند  من  املدعومني  اليهود 

اليهود عىل األرض، واملواجهة الحاسمة التي كان 

من أثرها انفضاض شمل العائلة، 

الواقع تحت حرب االحتالل اإلرسائييل

أن  الرواية(،  يف  خليفة  سحر  نضال)بطلة  أرادت 

كان  والوطن  للبيت  عودتها  أن  البداية  منذ  تؤكّد 

والبقاء  التحّدي  يف  ورغبة  وإرصار  إدراك  عن 
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بال  اآلن  نفيس  “أجد  الوجود.  يف  واالستمرارية 

صاحب وبال مأوى. بقيُت مثل السيف فردا. إن 

كان األهل رحلوا مثيل، وأنا رحلُت مثل الباقني، 

الدار.  هذي  سوى  هنا  ظّل  ما  هنا؟  ظّل  َمن 

الدار،  من  ألجعل  جديد،  من  هنا   ، عدُت  لهذا 

األخري، جالريي،  بيتي  األول هو  بيتي  العيلة،  دار 

متحف، صور ورسوم وبراويز، مثل املعرض.”)رقم 

صحف 15، رواية حبي األول( ومتحور اهتامم نضال 

مبا حدث يف املايض، وذكر هذه األحداث التي 

جرت، وقّصة الناس الذين كانوا يعيشون فيها، مل 

يرصفها عن نقل صور ومشاهد ملا كان يجري.

دور املرأة البارز

شّكلت املرأة دورا بارزا ومهاّم يف كل مهّمة قامت 

املهاّمت  من  الكثري  يف  الرجل  فاقت  وقد  بها، 

وفصل”  “أصل  يف  فالنساء  النضالية.  واملواقف 

خرجن يف املظاهرات، وواجهن الحاكم اإلنكليزي 

باملصابني  والعناية  الثّوار  مساعدة  عىل  وعملن 

والفكرية  االجتامعية  الثورة  يف  وساهمن  منهم، 

وثارت  الحضاري.  الفلسطيني  املجتمع  وتبلور 

ومترّدت وخرجت لتعلن ثورتها وتعمل عىل خلق 

واقع جديد لها ولكل أبناء مجتمعها بالخروج عىل 

وحكمه،  الرجل  هيمنة  ورفض  والتقاليد  العادات 

فتعلمت وعملت وشاركت يف كل نضاالت أبناء 

كانت  الرواية(  من  )شخصية  وداد  شعبها.مثل 

حسنا املرأة املناضلة ذات الشخصية القوية التي 

ليكون  الثورة،  وقائد  الرجال  سيّد  وحيد  اختارت 

حسنا  املناضل.  زوجها  استشهاد  بعد  لها  زوجا 

مختار  تتحّدى  وحيد  جانب  إىل  وقفت  التي 

استرشاس  أمام  املُتخاذلة  مواقفه  وتُعيب  القرية 

األرض.  عىل  االستيالء  يف  اليهود  املستوطنني 

والتي مل تخف سطوة وقسوة وعنف الزيبق الذي 

املزرعة يف صانور ودخل  بيت  الجميع يف  فاجأ 

البندقية  بوضع  فاجأته  حيث  مهددا  عليهم 

 ، غيّه  يف  متادى  إذا  باملوت  وتهديده  ظهره  يف 

للشباب  النضالية  املواقف  من  الكثري  فذكرت 

ضّد جند االحتالل، خاصة زمن االنتفاضة األوىل، 

الكثري من مامرسات جند االحتالل غري  وكشفت 

التحّوالت  عن  صورة  أعطتنا  أنها  كام  اإلنسانية، 

االجتامعية والفكرية وحتى السياسية يف املجتمع 

الفلسطيني تحت الحكم اإلرسائييل.

الخامتة

طبيعة  الرواية  خليفة يف هذه  لقد قدمت سحر 

خالل  املهمة  وقضاياهم  الفلسطيني  الشعب 

بأحــداث  تاريخية،  رواية  الذاتية.هذه هي  تجربتها 

حقبة  تصويــر  الكاتبــة  خاللهــا  من  تحاول  واقعية، 

الذي  والوجع  لألمل  إبراز  مع  فلسطني،  هامة يف 

الرواية  هذه  ويف  ومأزوم.  مهزوم  وطن  يعيشه 

متعددة الشخصيات فيها ربط املايض بالحارض 

السنوات  بعيون  اللحظة  تعيش  درامية  حبكة  يف 

الصعبة وتاريخ دموي مأساوي. وتتذكّر ما حدث 

من ُمواجهات مع املستوطنني اليهود املدعومني 

األرض،  عىل  اليهود  واستيالء  اإلنكليز،  جند  من 

واملواجهة الحاسمة التي كان من أثرها انفضاض 

شمل العائلة، فوحيد وزوجته حسنا انضام للثورة 

الكاتبة  فيه  وتركز  الحسيني.  القادر  عبد  بقيادة 

والفكرية  االجتامعية  الثورة  يف  النساء  دور  عىل 

مع الشخصيات املهمة يف الرواية من البداية إىل 

النهاية.

قضايا فلسطني االجتامعية يف رواية “حبي األول” لسحر خليفة : دراسة تحليلية
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 	 ، اآلداب  دار   ، رواية(   ( األول  حبي  خليفة:  سحر 

2010م

وغّصة 	  األّول  حبّها  يف  خليفة  سحر  القاسم:  نبيه  د. 

الواقع األليم )مقالة(

د. نبيه القاسم، الفن الروايئ عند عبد الرحمن منيف، 	 

دار الهدى للطباعة والنرش كريم 2001م.

املصادر واملراجع

املرجع االلكرتوين
	 www.nabih-alkasem.com/sahar_hobbi.htm

 	 : )ويكيبيديا(  الحرة  املوسوعة   موقع 

www.ar.wikipedia.org

الهاشمية : 	  األردنية  اململكة  الثقافة،  وزارة  شبكة 

www.culture.gov.jo

 	www.alarab.co.uk :صحيفة العرب
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املدخل:

بتطور  النقدي  املصطلح  مفهوم  تطور  لقد       

وراء  كانت  التي  والتقنية  الفكرية  استعامالته 

النظريات  من  العديد  عرب  املستمرة  حداثيته 

الغرب،وعليه  من  إلينا  الوافدة  النقدية  واملناهج 

تبني  إىل  العرب  النقاد  من  العديد  رشع 

اللسانية  املصطلحات  من  هائلة  استعامالت 

املصطلح  مّكن  ما  آخرة،وهذا  تارة  والنقدية  تارة 

بني  العربية  الساحة  عىل  الربوز  من  النقدي 

العريب  للنقد  مهدا  اللذين  والتطبيق  التنظري 

أثرت  التي  العوملة املعرفية  االستمرارية، ومواكبة 

يف العديد من اتجاهاتنا النقدية عىل مر العصور 

تجلياتها  ،وتعدد  املناهج  تشعب  ولعّل  األدبية، 

من  العديد  يف  العربية  الساحة  عىل  تطرح  التي 

الدراسات النقدية من طرف األكادمييني والطلبة 

مأزقاًا حقيقياًا خلق  األمر  الجامعيني، فشّكل هذا 

التعامل  كيفية  يف  ا  ممنهجاً وتشويشا  فوىض 

مصطلحات  تبني  ورضورة  جهة،  من  املنهج  مع 

آخرة  جهة  من  العريب  النقد  منها  يستفيد  نقدية 

املشارب  بني  حادة  ابستيمولوجية  دون خلفيات 

النقدية واملرجعيات الفلسفية ملختلف التيارات 

واملدارس النقدية املطرحة عىل الساحة الفكرية 

العربية.

اإ�سكالية امل�سطلح النقدي العربي

أستاذ محارض قسم- )أ(، جامعة عبد الحفيظ بو الصوف – ميلة )الجزائر(

 امللخص:
     إّن التعدد املفرط للمصطلحات النقدية من طرف النقاد والباحثني الجامعيني بات يطرح مأزقاًا فكريا 

حاداًا بني العديد من املفكرين خاصة بعد تقويض املناهج النقدية النسقية وإحالل املناهج النقدية 

النصانية محلها تدريجياًا من أجل مواكبة الفلسفة الغربية والحداثة والعوملة الثقافية التي طرحت يف 

وقت غري بعيد العديد من النظريات الغربية التي ال تتامىش واملرجعية الفكرية واألدبية للمجتمعات 

املرتجمة  املصطلحات  من  ،وغريها  واملثلية  واإللحادية  العلامنية  كمصطلح  اإلسالمية  العربية،وحتى 

والتي اليستفيد منها النقد األديب يف يشء سوى الرتويج ألفكار ورؤى هّدامة للمنظومة االجتامعية، 

والتي أصبحت تشكل خطراًا كبرياًا عىل العديد من املرجعيات النقدية العربية ملا فيها من سموم لسانية 

مبثوثة يف تلكم النظريات التي يتغنى بها العديد من املنظّرين العرب من دعاة الحداثة يف العديد من 

املؤمترات النقدية.

د. رضا عامر

إشكالية املصطلح النقدي العريب
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 مفهوم املصطلح:

     إّن لفظة مصطلح نجدها تحمل الكثري من الدالالت 

معرفية،وعليه  حقول  عّدة  يف  اإلبستمولوجية 

كان لزاما عىل كل حقل فكري ضبط مصطلحاته 

تنتمي  التي  الداليل  حقلها  يف  ووضعها  بدقة 

إليه دون غلو فكري يف الطرح أو التصنيف لهذه 

املصطلحات لكون التنوع االصطالحي يف النهاية 

بات يشكل صورة متجددة يف كل مجال من العلوم 

اإلنسانية فالنقد له مصطلحاته،والعلوم الطبية لها 

التقنية  والعلوم  والهندسة،  مصطلحاتها،والزراعة 

وقد  املتخصصة،  مصلحاتها  األخرى  هي  لها 

التعدد فطرح  التاريخ هذا  العرب منذ فجر  عرف 

التعدد،  هذا  ضبطت  متخصصة  مصنفات  يف 

من  باب  كل  يف  الدقيق  التفرع  هذا  وأحصت 

الداليل،  للتخصص  أسس  التعدد  العلوم،فهذا 

واملعجمي لكل علم من العلوم اإلنسانية.

أ- املفهوم اللّغوي:

املفهوم  يف  تنوعاًا  هناك  نجد  الحقيقة  يف       

من  مأخوذة  نجد  ،والتي  مصطلح  للفظة  اللّغوي 

)َصلح(  الثاليث  األصل  من  )اصطَلََح(  الفعل 

ملعجم  عدنا  امليمي)مصطلح(،وإذا  مصدره 

تعني”الصالح  اللفظة  هذه  نجد  العرب  لسان 

وهو ضّد الفساد،وأصلح اليشء بعد فسادة: أي 

أقامه”)1(،أّما يف معجم القاموس املحيط للفريوز 

“الصالح  معنى  إىل  رصاحة  يشري  نجده  آبادي 

ضّد  ،وأصلحه  وصليحاً الفاسد،وصالحاً  ضد  وهو 

أفسدُه”)2(،أّما لوعدنا للمعاجم املتخصصة،فإننا 

لـ  املعارصة  األدبية  املصطلحات  معجم  نجد 

هي”اسم  مصطلح  لفظة  أّن   يرى  علوش  سعيد 

وظيفة  منسجم،ترقيمي،وله  نظام  داخل  يعرف 

األسامء  غالباًا  دقيقة،تقابل  وتصنيفية  إحالية، 

لغة  باسم  يتم  العلمية،وتعيني)املصطلح( 

مبني  مجموع  هي  طبيعية،و)املصطلحية( 

لوظائفها،كنمط  عامة  للمصطلحات،ودراسة 

خاص من العالمات”)3(.

     يف حني يذهب املعجم املفصل يف اللّغة 

عايص  ميشال  و  يعقوب  بديع  أميل  لــ  واألدب 

يؤدي  علمي  لفظ  هي  )مصطلح(:  لفظة  أّن  إىل 

عليه  غالباًا،متفَقا  ودقة،ويكون  بوضوح  املعنى 

الفنون)4(،وإذا  من  أو  العلوم  من  علم  علامء  عند 

لفظة  وجدنا  الغربية  والقواميس  للمعاجم  عدنا 

 )Terme(معنى يقابلها  العربية  يف  )مصطلح( 

اللغة  يف   )Term(و الفرنسية،  اللّغة  يف 

االنجليزية. 

ب-املفهوم االصطالحي:

إىل  تشري  التي  املفاهيم  تعددت  لقد        

ملعنى)املصطلح(،وهذا  االصطالحية  الداللية 

بني  خطرية  علمية  فجوة  الحقيقة  يف  خلق  ما 

النقاد واملنظرين،والباحثني املشتغلني يف حقل 

واملذاهب  املشارب  لتعدد  ونظرا  املصطلحية، 

جعل  منهم   ُمنظر  كل  توجه  تشكل  باتت  التي 

التي  ومزالفهم  مزالقهم  يف  يقعون  الباحثني  جّل 

من  الكثري  االصطالحية  املنظومة  عىل  شوشت 

البعيدة  أو  أحياناًا  املتناقضة  واملعاين  األلفاظ، 

الحقيقة  والدالالت  املعاين  عن  البعد  كل 

للمصطلح، خاصة إذا كان املصطلح دخيالاً عىل 

عليه  ،ويكرث   الغلط  فيه  يقع  فهنا  العربية  اللّغة 

التي  اللّغط،ومع ذلك نشري إىل بعض املفاهيم 

استأنسنا إليها،يف وضع مفهوم دقيق للمصطلح، 

ومن ذلك تعريف )أحمد مطلوب( والذي يرى أّن 

عىل  قوم  “اتفاق  إىل  تشري  مصطلح  لفظة  داللة 

األول،  ينقل عن موضعه  ما  باسم  اليشء  تسمية 
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لغوي  معنى  عن  اليشء  إخراج  االصطالح  وقيل 

لبيان املراد،وقيل االصطالح لفظ  إىل معنى آخر 

)عيل  نجد  حني  يف  معينني”)5(،  قوم  بني  معني 

العلم   “ هو  املصطلح  أّن  إىل  يشري  القاسمي( 

العلمية  املفاهيم  بني  العالقة  يف  يبحث  الذي 

وهذا  عنها”)6(،  يعرب  التي  اللغوية  واملصطلحات 

بني  التصورات  لتنوع  يرجع  املفاهيم  يف  التعدد 

النقاد دون مغاالة.

 بينام نجد )ممدوح محمد خسارة( يرى أنه” لفظ 

آخر،متفق  معنى  إىل  اللغوي  معناه  من  منقول 

ونقُل  فاللّفظيُة،  مخصوصة،  طائفة  بني  عليه 

املعنى،واالتفاُق، أهمُّ أركان املصطلح” )7(، وعليه 

يبقى املصطلح وسيلة للتواصل،ويسهم يف متازج 

الولوج  خالل  من  اآلخر  عىل  والتطلع  املعارف 

املعيار  هي  الرتجمة  وتبقى   ،)8( مفاتيحه”  إىل 

التكامل  وتحقيق  العامل،  هذا  لولوج  الحقيقي 

تدريجياًا،  بيننا  فيام  واللغوي  والفكري  العلمي 

يكون  أن  املصطلحية  حقل  يف  املشتغل  وعىل 

التعامل مع  الدقيقة بكيفية  التفاصيل  عارفاًا بكل 

الثقافات  من  خاصة  إلينا  الوافدة  املصطلحات 

الغربية،وتحري املصداقية يف طرحها، وتقدميها 

لها  وتوجهات  وتربيرات  خلفيات  دون  للمتلقي 

الوافد  املصطلح  عىل  بالرضر  يعود  سلبي  أثر 

باب  املشتغلني يف  من  العديد  إلينا،وقد وضع 

املصطلح  قبول  أجل  من  رشوطاًا  املصطلحية 

العلمي،وهذا ما ذكره أحمد مطلوب يف مصنفه 

بحوث مصطلحية، وهي كاآليت)9( :

من 	  معنى  عىل  للداللة  عليه  العلامء  اتفاق 

املعاين العلمية.

اللّغوية 	  داللته  عن  الجديدة  داللته  اختالف 

األوىل.

بني 	  مشابهة  أو  مشاركة  أو  مناسبة  وجود 

مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي.

معنى 	  عىل  للداللة  واحدة  بلفظة  االكتفاء 

علمي واحد.

ولعلنا نجد العرص العبايس من أكرث عصور الحضارة 

العربية حضوراًا للمصطلحات الدخيلة من الحضارة 

اليونانية،  الحضارة  إلينا من  الغربية خاصة ماوفد 

والصينية،وغريها  والفارسية  والهندية  والرومانية 

تشكل  باتت  القديم،والتي  العامل  حضارات  من 

حقل تواصل مع الحضارة العباسية نتيجة التأثري، 

البّد  فكان  واآلداب،”  العلوم  مختلف  بني  والتأثر 

للعرب من أن يضعوا ملا يُستجدُّ من مصطلحات 

أهمها:الوضع،والقياس  لغوية  بعلوم  االستعانة 

واالشتقاق والرتجمة ،واملجاز،والتعريب،والتوليد، 

سبباًا  اللسانية  اآلليات  هذه  وكانت  والنحت، 

العلوم  لعديد  واستيعابها  العربية  اتساع  يف 

واآلداب، وقد بذل األقدمون جهوداًا محمودة يف 

عليه  يتفق  أن  فيه  األساس  وضع املصطلح،وكان 

بعينه  فن  أو  علم  يف  يستعمل  أكرث،وأن  أو  اثنان 

يريده  الذي  املعنى  مؤدياًا  الداللة  واضح  ليكون 

املصطلح  ضبط  مسألة  وتبقى  الواضعون”)10( 

من أكرث القضايا النقدية الحالية التي مازالت تؤّرق 

الفكر والرتاث العريب بكل أصنافه،وأطيافه.

 ضبط املصطلح النقدي:

بني  من  النقدي  املصطلح  ضبط  مسألة  تعّد   

املشتغلون  يطرحها  التي  املتعددة  اإلشكاالت 

واملصطلحية  النقدية  املصطلحات  حقل  يف 

ا،وعليه بات الباحث العريب يف ورطة فعلية  عموماً

املفتعلة،والتي  األزمة  هذه  داخل  يوميا  يعيشها 

تنوعت وسائطها واتجاهاتها التي كانت وراء ظهور 

الدقيقة  والرتجمة  والتأسيس  التنظري،  يف  أزمة 
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من  إلينا  الوافدة  النقدية  للمصطلحات  الواعية 

أو   تحرصها  عني  دون  الغربية  النقدية  املدارس 

وفكرنا  أدبنا  عامل  إىل  للدخول  وتغربلها  تفرزها 

العريب و اإلسالمي فيام هناك من تبناها بسالسة 

دون وعي منه ظنا منه أنها تدخل يف باب املثاقفة 

من  وغريها  والحداثة  العوملة  ومسايرة  الفكرية، 

املصطلحات التي بات يعددها هؤالء املطبعون 

نطرح  مايجعلنا  الغريب،وهذا  النقدي  الفكر  مع 

مع  النقدي  التطبيع  يتم  كيف  عليهم  ا  هاماً سؤاال 

أنفسهم املركز والبقية  يرون  الغرب،وهم من بات 

هم الهامش؟ 

عدة  خلقت  النقدي  املصطلح  إشكالية  إّن 

للفكر  اللّغوي  باألمن  متس  خطرية  إشكاالت 

محرتيف  عىل  البّد  كان  املعارص،وعليه  العريب 

عمق  يف  الغوص  من  واالصطالحية  النقد، 

املعضلة  لهذه  نهايئ  حل  إىل  للوصول  املأزق 

الباحثتني يف تخصصات  تؤّرق عديد  باتت  التي 

عن  ابتعدوا  قد  العرب  النقاد  أّن  متعددة،ومبا 

الرتاث البالغي العريب الذي كان وراء سمو شأنهم 

وعلو قدرهم، هذا األمر قد أّرق فكرهم،وتفكريهم 

املجريات  جميع  عن  كيل  انعزال  يف  فعاشوا 

،وابتعادهم  فكرهم  تقزم  وراء  كانت  التي  النقدية 

الرتاث  كان  التي  العاملية  النقدية  الحركة  عن 

بداية  األندلس  بالد  يف  خاصة  أساسها  العريب 

حازم  و)ابن  رشد(  )ابن  العريب  الفيلسوف  من 

النقدية  الحركة  رواد  من  وغريهم  القرطاجني(، 

وجعل  الغرب،  منها  استفاد  التي  التجديدية 

والنقد،  الفكر  مجال  يف  وفكرية  نقدية  ثورة  منها 

العباسيني،  من  خاصة  العرب  عنها  ابتعد  فيام 

والتي كان  تدخل يف باب املحظورات وال يجب 

قد  من دسائس  فيها  إليها ملا  التطرق  ـأو  تناولها 

متّس األمن الديني عىل حد زعمهم،وهذا املأزق 

ذلك  يعيش  واإلسالمي  العريب  العامل  من  جعل 

األصالة،  ميثل  املرشقي  عامليه:  بني  االنشقاق 

واملغريب ميثل الحداثة.

 فعالاً عاش املصطلح العريب خلخلة مست كل 

نواحي الفكر عىل مستوى التعدد االصطالحي بني 

الحداثة الغربية الوافدة إلينا عن طريق الرتجمة غري 

الدقيقة من جهة والعودة للرتاث العريب القديم، 

ومحاولة البحث والتنقيب فيه عن ما يقابل ذلك 

وحتمية  النقدية،  املصطلحات  من  الهائل   الكم 

االنسياق  وعدم  العربية،  أصولها  إىل  إرجاعها 

علامء  منها  ينهل  التي  الينابيع  “اختالف  أّن  إالّ 

وجرماين  وسكسوين  التيني  بني  اليوم  العرب 

ثم   ،)...( )املتجّددة(  الجّدة  وساليف،وطبيعة 

توليد  من  عنه  ينشأ  وما  املفهومي  الوضع  طفرة 

املدارس  توايل  بحسب  الفّني  للمصطلح  مطرد 

اللّسانية وتكاثر املناهج التي يتوسل بها كل حزب 

ذلك  كل  أحياناًا  الواحدة  للنظرية  املنترصين  من 

إىل  فجعله  املصطلح)...(  واقع  فعقد  تضافر 

التسوية  إىل  منه  أقرب  التخالف  و  االستعصاء 

ترجمة  كبريا حول  تذبذباًا  )11( مام خلق  والتامثل” 

العريب  النقدي  الفكر  يف  وتوظيفه  املصطلح، 

فيه،  وضع  الذي  املفاهيمي  الجهاز  خالل  من 

وصيانة  ضبط  يف  الجاد  العمل  مازال  ذلك  ومع 

الفكري  التصور  خلق  ومحاولة  بدقة،  املصطلح 

الذي يجب أن يتجسد فيه دون خلل أو زلل يعكر 

تواجده اللساين. 

 مأزق الرتجمة:

علميا  زاداًا  العريب  للباحث  الرتجمة  قدمت   

تردد  دون  العلمية  الحقائق  يدرك  جعله  ومعرفيا 

مهمتهم  أدوا  املرتجمني  لكون  يذكر  شك  أو 

وفكرهم  كتبهم  عىل  اإلقبال  فزاد  بجدية  النبيلة 
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املنقول من مختلف األمم والحضارات دون مشقة 

تذكر،فكانت النتيجة مبهرة لذلك الكم الكبري من 

علامؤنا  منه  أفاد  الذي  والفكري  العلمي  الرصيد 

العلوم، وجعلوها  تلكم  بأن درسوا وفهموا  وكتابنا 

غايتهم يف مواصلة البحث والتنقيب عن مختلف 

العربية  األمة  من  تجعل  قد  التي  والعلوم  الفنون 

يف ريادة األمم خاصة، وأّن الدول األوروبية كانت 

أباء  وتحّكم  الوسطى،  القرون  ظالمية  يف  تعيش 

العلوم  لكل  وتحرميهم  يشء  كل  يف  الكنسية 

العقلية والفلسفية والتي تبحث يف امليتافيزيقا، 

والعلوم الكونية والفلكية.

أثتاء  اإلسالمية  العربية  الحضارة  صيت  ذاع  لقد 

األمينة  الرتجمة  شجعوا  بعدما  العباسيني  خالفة 

لكل العلوم واملعارف ،وأصبح كل من يرتجم كتابا 

الحكمة  دار  ذهباًا،وأصبحت  وزنه  يجازى  علميا 

مام  املرتجمة  املعارف  خاصة  العلوم  كل  عنوان 

وحتى  العرب،  الباحثني  من  العلوم  كل  قرب 

اإلنسانية  املعرفة  عن  الباحثني  منهم  الغربيني 

بغداد حينها عاصمة  تذكر،فكانت  دون خلفيات 

الخالفة العباسية مركزاًا علمياًا عامليا لكل العلامء، 

وزادت  توطدت  العلمية  فالعالقة  واملرتجمني 

بينهام بعدما برع العرب املسلمني يف علوم عديدة 

معارصيهم  عىل  وتفوقهم  نهضتهم  وراء  كانت 

املحليني،فظهرت  وحتى  الغربيني،  العلامء  من 

كتب ابن البيطار وابن سينا والفارايب والخوارزمي 

العرب  علامء  من  وغريهم  رشد  وابن  الهيثم  وابن 

الغرب  لعلامء  أساتذة  كانوا  الذي  املسلمني 

ونظرائهم من مختلف األقوام واألمم.

    ومع ذلك بقيت الرتجمة تؤدى هذا الدور الهام 

العلوم  ملختلف  والتأليف  والرتجمة  النقل  يف 

املعارف  متعددة  دول  من  إلينا  القادم  والفكر 

ا يف الوقت  مام جعل دور املرتجم خطرياًا ودقيقاً

من  املرُتجم  العمل  بني  وصل  همزة  لكونه  نفسه 

والدقيقة  الهامة   الرتجمة  عملية  وبني  األم،  لغته 

يف النقل وتقريب الفهم األصيل خاصة إذا كانت 

املعرفة علمية لكون اللغة بسياقاتها املتعددة قد 

تنحرف عن معناها الدقيق إن مل يحسن املرتجم 

يف  ماحدث  فعالاً  سليم،وهذا  بشكل  ترجمتها 

املنقولة  النقدية  للمصطلحات  املعارص  وقتنا 

تقدم  مل  حيث  املرتجمني  من  العديد  عرب  إلينا 

تقرّب  مل  الرتجمة  لكون  منها  املطلوب  الغرض 

الفهم الصحيح، والدقيق إىل اللّغة املرُتَجم لها.

يصل  والتقني  املعريف  املأزق  جعل  ما  وهذا   

فوىض  خلق  مام  األخرية  اآلونة  يف  ذروته  إىل 

املصطلحات  من  للعديد  والنقل  الرتجمة،  يف 

خاصة يف املامرسة النقدية منها: كاملصطلحات 

النقدية الوافدة إلينا من املدرسة النقدية الفرنسية 

أو املدرسة النقدية األمريكية وهذا األمر نجده قد 

أثّر بشكل كبري عىل النقد العريب املعارص، وعىل 

وتوظيفه  نقله،  يف  االصطالحي  الجهاز  حركية 

ملختلف املعارف واألفكار التي يجب أن يأخذها 

الناقد العريب، ويستفيد منها يف عملية القراءة، 

الرتجمة  حركية  لكون”  واإلنتاج  والتأليف  والنقد 

إىل اللّغة العربية عاجزة عن مسايرة حركية اإلنتاج 

املصطلحات  تتكاثر  واألديب،حيث  العلمي 

جهود  من  يجعل  ما  متسارع  بشكل  واملفاهيم 

أننا  مجدية،ذلك  غري  العربية  اللّغة  إىل  ترجمتها 

األمثل  الوجه  عىل  واستيعابها  متثلها  نستطيع  ال 

مصطلحات  فكراًا،ونضع  ننتج  ال  دمنا  ما  واألدق 

يف  يصل  ليك  ثقافتنا”)12(  من  نابعة  ومفاهيم 

تراعي  شاملة   عربية  نقدية  نظرية  إىل  النهاية 

الخصوصية النقدية العربية.

إشكالية املصطلح النقدي العريب
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ب- مأزق التعدد االصطالحي:

عن  االصطالحية  التعددية  الحقيقة كشفت   يف 

العريب  النقدي  الجهاز  يف  الفكرية  األزمة  عمق 

،وهذا راجع إىل التعدد والتباين يف املرجعيات 

النقد  نهجها  عىل  سار  التي  والفلسفية  الفكرية 

التي  اإلختالالت  تلكم  يضبط  إطار  دون  العريب 

عقد  مام  النقدية  القضايا  من   العديد  حجبت 

النقدية،  املناهج  لهذه  املتلقي  عىل  األمر 

النقاد  بني  باملفارقات  رصاحة  عجل  األمر  وهذا 

الغربية  و املشارقة يف ظل املرجعيات  املغاربة 

واملسائل  األدبية  النصوص  تؤوِّل  كانت  التي 

النقدية إىل التنظري الغريب دون العودة إىل تراثنا 

النقدية  التأويالت  النقدي األصيل فكانت جميع 

توجه  أو  أنجلوسكسوين  توجه  ذات  إّما  العربية 

فرانكفوين،وهذا األمر عقد من نظرية التكامل التي 

طرحها الناقد العريب يف وقت ما،ولعّل األمر كان 

يف غاية الصعوبة بعد انتشار العديد من التيارات 

النقدية الغربية بني نقادنا مام زاد يف تباين الهوة 

نحو:  النقدية  االتجاهات  من  العديد  ،بعد ظهور 

البنيوية و السيميائية واألسلوبية والتداولية والنقد 

الثقايف والنقد النسوي،وغريها من مناهج النقد 

التي تغنى بها الناقد العريب، وتبناها ثم صال وجال 

يف تطبيقاتها عىل العديد من املدونات العربية، 

وأصبح فكرنا وتراثنا العريب يقرأ بغري منهجه وطرقه، 

ا  وعاجزاًا يف النهاية. مام جعله مستباحاً

     إذن عىل الجميع تحمل املسؤولية األخالقية 

واللغوية نحو قضية املصطلح النقدي الذي بات 

يؤسس لثقافة اإلقصاء،والتهميش بني العديد من 

املؤسسات الفكرية خاصة املجامع اللغوية،والتي 

القضايا  من  بالعديد  مرهوناًا  الريادي  دورها  يبدو 

السياسية التي شلت دورها وجعلته مهمَشا،ويف 

النقدية  املصطلحات  بعض  نورد  الصدد  هذا 

بعدما  اللغط،  فيها  يكرث  مازال  والتي  املعارصة، 

أصبحت تشكل أزمة فعلية بني النقاد،واملفكرين 

يف العديد من املؤمترات الدولية ، وهي موضحة 

يف الجدول اآليت:

تعدده الصطلحياسم املصطلح النقدي

السيمياء
 السيمياء، السمة،الرموزية،السميولوجيا،

السيميوطيقا،السيميائية

التداولية
الذرائعية، النفعية، لتصالية، التبادلية، السياقية  
الوظيفية،  البراجماتية،  البراجماتيك، القامية...إلخ.

االنزياح
 النحراف )La déviation(،النتهاك )la viol(، الفارقة 

 .)l’anamitafaur( العدول ،)ladissemtslance(

التناص
 الحوارية،التضمين، التعاليات النصية،

وقع الحافر على الحافر .

 النسائية، النثوية، النسوية،النساوية...إلخالنسوية

*جدول خاص بتعدد تسميات املصطلح النقدي
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    بات هذا املأزق االصطالحي يشكل أزمة حقيقة 

بقي  اإلشكال  لكون  العربية  اللغة  مستوى  عىل 

املصطلحات  من  العديد  دخول  منذ  ا  مطروحاً

بعد  العريب،خاصة  الرتاث  إىل  الغربية  النقدية 

أن ترجمت العديد من املؤلفات الغربية النقدية 

تلكم  العربية،وأصبحت  الثقافة  عىل  الدخيلة 

الفكرية  النظريات  من  أساسياًا  جزءاًا  املصنفات 

واللسانية التي يجب االستعانة بها يف التحصيل 

املعريف للباحثني يف ظّل غياب املصطلح العريب 

والرتجمة  اللغة  علامء  قرائح  له،وجمود  املقابل 

يف جّل املجامع اللغوية العربية التي تخلت عن 

التزام أخالقي يف وضع القواميس والضوابط  كّل 

املصطلحات  من  الهائل  الكم  لهذا  االصطالحية 

الهوة  تباين  إىل  نشري  خاص،كام  بشكل  النقدية 

العربية، وحتى بني علامئها  اللغوية  بني املجامع 

مرصاعيه  عىل  ا  مفتوحاً الباب  ترك  مام  وأعضائها 

السالب ،واللغط املتواصل وعليه” لقد  للتأويل 

التأرجح  محل  أنواعه  بشتى  الحايل  الواقع  أصبح 

مام  املجاالت  جميع  يف  والفوىض  واالختالف 

عىل  وقضائه  للمفاهيم  وزعزعة  خلط  عليه  دخل 

النقد  بلبلة يف حقل  البنى املعرفية)...( سبب 

مام  ا”)13(،  تحديداً املصطلح  مجال  ويف  األديب 

جعل املصطلح النقدي العريب يعيش أزمة وفراغاًا 

حقيقياًا بني الدراسات النقدية العربية.

الخامتة:

     تبقى مسألة املصطلح النقدي متثل إشكاال 

كبريا لدى العديد من الباحثني،والنقاد يف حقل 

من  التعاون  الجميع  وعىل  النقدية،  الدراسات 

الفكرية  الطريحات  يف  التباين  هذا  تقويض  أجل 

بني املشتغلني يف هذا الحقل بداية باملرتجمني، 

يزعزع  بات  خطري  املأزق  لكون  واملعجميني 

العربية،ويخلخل  للمجتمعات  الفكري  االستقرار 

الثقة مع املوروث اللغوي والفكري لألمة العربية 

بهذه  األخذ  علينا   الرضر  عمق  إىل  نصل  ،وليك 

التوجيهات. 

دار  صلح(،  )ماد  العرب،مج02  منظور،لسان  ابن    ) 1(

صادر، بريوت- لبنان، ط1، د. ت،ص517-516.

مؤسسة  صلح(  املحيط،)مادة  ،القاموس  أبادي  الفريوز    )2(

الرسالة ،بريوت- لينان،ط8، 2005،ص229.

األدبية  املصطلحات  معجم  علوش،  سعيد   )3(

،لبنان،ط1،  اللبناين،بريوت  الكتاب  املعارصة،دار 

1985 ،ص204 ، 205.

املعجم  عايص،  ميشال  و  يعقوب  بديع  إمييل   )4(

العلم  دار  مج1،  واألدب،  اللغة  يف  املفصل 

للماليني، بريوت ،لبنان،ط1 ،1987،ص 1159.

الجرجاين،التعريفات،تحقيق  عيل  الرشيف   )5(

دار  املنشاوي،  صديق  محمد  ودراسة 

الفضيلة،القاهرة،مرص، ط1، د. ت،ص27.

علم  يف  مقدمة  القاسمي،املصطلحية  عىل   )6(

والتوزيع  للنرش  الثقافية  الشؤون  املصطلح،دائرة 

العراق،ط1، 1985، ص17.

وطرائق  املصطلح  علم  خسارة،  محمد  ممدوح    )7(

املصادر واملراجع: 

وضع املصطلحات يف العربية، دار الفكر، دمشق، 

سوريا، ط2، 2014، ص11.

إشكالية  املصطلح،  وقضية  الرتجمة  شاديل،  عمر    )8(

ا،  أمنوذجاً الوافد  النقدي  املصطلح  ترجمة 

العربية  اإلمارات  ديب-  الرابع،  الدويل  املؤمتر 

املتحدة،)6-10( سنة2015م، ص206.

املجمع  منشورات  مصطلحية،  بحوث  مطلوب،  أحمد    )9(

العلمي، بغداد، العراق، ط1، 2006،ص 99، 100.

 )10(  املرجع نفسه ، ص100، 101.

)11( عبد السالم املسدي، قاموس اللّسانيات مع مقدمة 

للكتاب،ليبيا  العربية  الدار  املصطلح،  علم  يف 

،ط1، 1984، ص 55.

إىل  اللّساين  املصطلح  ترجمة  رشيط،  مسعود   )12(

موضة  أم  املفاهيم  متثل  أزمة  العربية:  اللغة 

متنغاست- جامعة  إشكاالت،ع12،  اختالف،مجلة 

الجزائر،سنة2017، ص102.

إشكالية  املصطلح،  وقضية  الرتجمة  شاديل،  عمر   )13(

ا،ص207.  ترجمة املصطلح النقدي الوافد أمنوذجاً
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