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االفـتـتــاحـيــــة
هذا هو العدد الأ ول من جملة البيان العربي التي قرر جممع اللغة العربية الأ ردين � إ�صدارها موجه ًة
� إىل القارئ العربي املخت�ص وغري املخت�ص (العادي)؛ وذلك ان�سجامًا مع ا�سرتاتيجيته يف حماية اللغة
العربية و� إطالع القارئ على مكامن اجلمال والتميز يف هذه اللغة وقدرتها على ا�ستيعاب كل ما �أجنزته
احل�ضارات العاملية من �آداب وعلوم وثقافة ودورها يف بلورة هوية م�شرتكة للناطقني بها على مر الع�صور
والأ زمان.
واحلقيقة التي يجب �أن يعرفها اجلميع ،هي �أن
ارتباط اللغة العربية بالدين الإ�سالمي وبالقومية
العربية جعل منها �أهم ركائز الوحدة العربية و�أهم
دعائم �سيادة العرب وهويتهم .ولأ نها لغة القر�آن
الذي �أنزله اهلل “بل�سان عربي” ،ا�ستطاعت يف
زمن وجيز �أن تتغلب على كل اللغات التي واجهتها
�أثناء الفتوحات العربية وما بعدها مثل الفار�سية
وال�سريانية والقبطية وغريها من اللغات املحلية
لل�شعوب التي دخلت يف الإ�سالم �أو عا�شت بني
امل�سلمني يف ذمتهم وحمايتهم ،كما ا�ستطاعت
ا�ستيعاب الفكر الفل�سفي والعلمي يف احل�ضارات
القدمية مثل اليونانية والفار�سية وحتى الهندية،
و�أ�صبحت لغة ترجمة نقل بو�ساطتها الرتاث
الإن�ساين املعروف حتى ذلك الزمان � إىل �أوروبا

الع�صور الو�سطى .وقد �أقبلت الأ مم التي دخلت
يف الإ�سالم على تعلمها؛ فقد �أ�صبح بع�ض �أبناء
تلك الأ مم وال�شعوب من �أبرز رجال اللغة والأ دب
والعلوم يف تاريخ احل�ضارة العربية الإ�سالمية.
ونتيجة لهذا التقدم ،متكنت احل�ضارة العربية
الإ�سالمية منذ القرن التا�سع للميالد �أن تُوجد
نظامً ا تعليميًّا مكونًا من مدار�س وبيوت علم
انت�شرت يف �شتى ديار الإ�سالم .و�أ�صبحت اللغة
العربية لغة دينية وقومية يف �آن واحد ،ان�صهرت
يف بوتقتها كل االختالفات والتناق�ضات العرقية
واملذهبية والثقافية ،مقدمة للعامل كله �أمنوذجً ا
فريدً ا للتناغم بني خمتلف مكونات املجتمع والأ مة.
وما زالت تقوم يف الوقت احلا�ضر ،ويف ظروف
ربط
�صعبة وقا�سية ،بدورها التاريخي هذا عاملَ ٍ



واحلقيقة التي يجب �أن يعرفها اجلميع ،هي �أن
ارتباط اللغة العربية بالدين الإ�سالمي وبالقومية
العربية جعل منها �أهم ركائز الوحدة العربية و�أهم
دعائم �سيادة العرب وهويتهم
بني �أكرث من ثالثمئة مليون عربي يعي�شون على
رقعة جغرافية متتد من �شواطئ اخلليج العربي � إىل
املحيط الأ طل�سي � ،إ�ضافة � إىل مئات املاليني من
امل�سلمني الذين يتوزعون على قارات الدنيا كلها.
وب�سبب هذه الأ عداد الكبرية ،توقع بع�ض الباحثني
�أن حتتل اللغة العربية املكان الثالث يف العامل –بعد
اللغة ال�صينية والهندية -من حيث عدد املتكلمني
بها بحلول العام 2050م.
هذا ،وقد �أدرك �أعداء �أمتنا الدور اخلطري
الذي تلعبه هذه اللغة يف نه�ضة هذه الأ مة وتقدمها،
فعملوا على حماربتها ،متخذين ا�سرتاتيجية قائمة
على ركيزتني هما:
 )1ت�شجيع ا�ستعمال العامية املحكية يف كل
بدل من اللغة العربية الف�صحى كلغة تعامل
قطر اً
يف م�ؤ�س�سات الدولة و�أن�شطتها املختلفة.
 )2ا�ستعمال اللغات الأ جنبية (الإجنليزية
تدري�س على �أو�سع نطاق ممكن
ٍ
والفرن�سية) لغاتِ
يف م�ؤ�س�سات التعليم العام والتعليم العايل.
ومن الالفت للنظر �أن الدعوة ال�ستعمال العامية
بدل الف�صحى بد�أت على يد بعثات املب�شرين منذ
العام 1883م ،ويف طليعتهم وليم ولكك�س الذي
كان يعمل مهند�س ري يف مدينة القاهرة ،ويقوم
يف الوقت عينه مبمار�سة مهامه التب�شريية .كما
ن�شط لوي�س ما�سينيون يف هذا املجال يف لبنان
من خالل عمله م�ست�شارًا يف دائرة امل�ستعمرات يف

وزارة اخلارجية الفرن�سية .وكان له�ؤالء وغريهم
�أتباع وتالمذة من �أهل البالد اقتفوا �أثرهم واتبعوا
خطاهم ،و�سعوا من خالل كتاباتهم � إىل ن�شر هذه
الأ فكار بني النا�س ،املثقفني منهم خا�صة ،ودعوا
�صراحة � إىل تقليد الزعيم الرتكي كمال �أتاتورك
يف ا�ستعمال احلروف الالتينية بدل العربية ،كما
ادعوا �أن اللغة العربية لغة �صعبة عاجزة عن
ا�ستيعاب منجزات احل�ضارة احلديثة .والهدف
من ذلك خلط الأ وراق بحيث تذهب �أولويات
الأ مة يف جلبة الآراء املت�ضاربة؛ الأ مر الذي ي�ؤدي
� إىل زعزعة قناعتها يف ثوابتها .وقد ن�سي ه�ؤالء
�أن العاميات موجودة عند كل ال�شعوب وت�شكل
لغة احلياة اليومية املتداولة بني النا�س ،ولكن
الف�صحى هي وحدها لغة العلم والتعليم والفكر
ونقل املعلومات واملعارف الإن�سانية.
ويكمن اخلطر يف اخللط بني وظيفة كل منهما،
ف�إذا قامت العامية مقام اللغة العربية الف�صحى،
ف� إن عقد النظام الفكري الذي �شكله الدين
والرتاث على مدى قرون طويلة �سوف ينفرط دون

وقد �أدرك �أعداء �أمتنا الدور اخلطري
الذي تلعبه هذه اللغة يف نه�ضة
هذه الأمة وتقدمها ،فعملوا على
حماربتها


انتظام .و� إذا ما �سادت العامية (ال قدر اهلل) ف� إننا
�سوف ن�شهد �سيادة عدد من العاميات التي �سوف
تتطور مع مرور الزمان � إىل لغات؛ لكل واحدة منها
قواعدها و�أ�صولها ،ورمبا حروفها اخلا�صة بها!
وت�صبح اللغة الف�صحى لغة كتب �صفراء ال ي�ستطيع
قراءتها وفهمها � إال نفر قليل من املتعلمني ،وهذا
يُحدث انقطاعً ا بني النا�س وما�ضيهم ،فتَ�ضيع هوية
الأ مة ،ويُ�ستبدل بها هوية جديدة ت�شكلها و�سائل
الإعالم والثقافة الغربية التي ي�ساعدها يف عملها
جمموعات وقوًى تكونت داخل املجتمعات العربية
وارتبطت م�صاحلها بالقوى الأ جنبية.

ِمن غري املعقول ومن غري
املنطقي �أن يدعو امر ؤ� �إىل
اللحاق باحل�ضارة والتقدم
عن طريق الإ�ساءة �إىل
لغته وح�ضارته و�إظهارهما
مبظهر العجز والتخلف
� إن مِ ن غري املعقول ومن غري املنطقي �أن يدعو
امر ؤ� � إىل اللحاق باحل�ضارة والتقدم عن طريق
الإ�ساءة � إىل لغته وح�ضارته و� إظهارهما مبظهر
العجز والتخلف .فال توجد �أمة على وجه الأ ر�ض
تبد أ� م�شروعها النه�ضوي بتحقري ذاتها وزعزعة
الثقة ب�إجنازاتها ومكونات �شخ�صيتها � .إن البناء
احل�ضاري يحتاج � إىل خمزون كبري من الثقة يف
النف�س والقدرات الذاتية .لقد كرث عند بع�ض من
يدعون � إىل «احلداثة» هذه الأ يام لوم «الثقافة
العربية» و«اللغة العربية» وحتميلهما وزر عجزهم
هم عن تقدمي برامج � إ�صالح تنفع النا�س ومتكث

يف الأ ر�ض� .أما مقولة � إن اللغة العربية لغة �صعبة
ومعقدة ال ت�صلح �أن ت�ستوعب � إجنازات العلوم
احلديثة ف�أمر يدعو للده�شة والعجب ،فقد �أثبتت
اللغة العربية قدرة فائقة على التعامل مع معطيات
احل�ضارة على مدى الع�صور ،بل � إنها كانت لغة
الإبداع العلمي وحا�ضنته ،كما امتازت بقدرتها على
اال�شتقاق وثراء قامو�سها وتنوعه ،وا�ستطاعت �أن
تبقى �صامدة فاعلة على الرغم من هزائم �أبنائها
وهوانهم� .أما االدعاء ب�أنها لغة �صعبة ف�أمر مردود
على مدعيه ،فالعربية لي�ست �أكرث �صعوبة من اللغة
ال�صينية واليابانية والأ ملانية .والالفت للنظر هو
� إ�صرار هذه ال�شعوب املعتزة بنف�سها وتراثها على
ا�ستخدام لغاتها يف �أوجه الن�شاطات احلياتية
كافة .لقد و�صل االعتزاز عند الآخرين بلغاتهم � إىل
حد جعل الرئي�س الفرن�سي ال�سابق جاك �شرياك،
وهو من هو ،يخرج –وهو يف من�صب الرئا�سة -من
قاعة م�ؤمتر لرجال الأ عمال الفرن�سيني غا�ضبًا
وم�ستاء؛ لأ ن �أحد امل�شاركني منهم تكلم باللغة
بدل عن لغته الفرن�سية!
الإجنليزية اً
ولو كان ا�ستعمال اللغات الأ جنبية و�صفة
�سحرية للتقدم العلمي واحلداثة ،ال�ستطاعت
دول املغرب العربي والدول الإفريقية الناطقة
بالفرن�سية �أن تغزو الف�ضاء اخلارجي ،وت�صنع
ال�سفن الف�ضائية والطائرات احلديثة ،وتناف�س
اليابان يف ال�صناعات الإلكرتونية املتقدمة ،ولو

ولو كان ا�ستعمال اللغات الأجنبية
و�صفة �سحرية للتقدم العلمي
واحلداثة ،ال�ستطاعت دول املغرب
العربي والدول الإفريقية الناطقة
بالفرن�سية �أن تغزو الف�ضاء اخلارجي



�إن ال�شعوب احلية هي التي تعلي من
�ش�أن لغاتها وتدفعها �إىل ال�صدارة
كان التنكر للغة العربية الدواء ال�شايف من كل
داء ال�ستطاعت تركيا التي تخلت عن ا�ستعمال
احلروف العربية منذ �أكرث من ثمانني عامً ا� ،أن
تلحق بالدول الأ وروبية ال�صناعية املتقدمة .ولكنّ
تركيا مل ت�ستطع � إىل ذلك �سبيلاً  ،بل � إن �أوروبا مل
تقبلها �ضمن منظومتها الإن�سانية واحل�ضارية � إىل
الآن ،على الرغم من م�سل�سل التنازالت التي قامت
بها لإر�ضاء الغرب دون طائل.
� إن ال�شعوب احلية هي التي تعلي من �ش�أن
لغاتها وتدفعها � إىل ال�صدارة .ولي�س هنالك لغات
حية و�أخرى ميتة ،بل � إن هنالك �شعوبًا حية و�أخرى
تريد �أن متوت .ومن خ�صائ�ص ال�شعوب احلية �أنها
تتخذ عاد ًة ما ت�ستطيع من � إجراءات للحفاظ على
لغاتها وتدافع عنها يف وجه هيمنة اللغات الأ جنبية.
وعندما �شعرت فرن�سا ،على �سبيل املثال� ،أن
االنت�شار الهائل للغة الإجنليزية ب�سبب العوملة التي
تقودها الواليات املتحدة ،يهدد اللغة الفرن�سية،
جل�أت -ك�إجراء احرتازي � -إىل � إقامة ما ي�سمى
باالحتاد الفرانكفوين الذي ،كما هو وا�ضح ،يعتمد
اللغة �أ�سا�سً ا للهوية الثقافية.
�أما يف بالدنا العربية ،فيبدو �أن العزوف
عن ا�ستعمال اللغة العربية يف التعليم اجلامعي
ويف �أوجه �أخرى ي�أخذ اجتاهً ا يت�صف بالعناد
والالمباالة .ويالحظ املراقب ل�سري الأ مور �أن
ا�ستخدام اللغة الإجنليزية قد ازداد يف بالد
امل�شرق العربي ،وتعمق منذ بداية القرن احلادي
والع�شرين ،بحيث �أ�صبحت اللغة الإجنليزية تتبو أ�
مكانة اللغة الثانية ومل تعد لغة �أجنبية ح�سبُ  .وقد
�ساعد على ذلك � ،إ�ضافة � إىل ا�ستعمالها يف التعليم

اجلامعي ويف املدار�س اخلا�صة ،ا�ستخدامُها يف
ال�شابكة (الإنرتنت) ،كما �أدت برامج الت�صحيح
االقت�صادي و� إعادة الهيكلة االقت�صادية وتو�سع
القطاع اخلا�ص وبنا�ؤه عالقات جتارية وا�سعة مع
العامل اخلارجي � ،إىل احتاللها مكان ال�صدارة.
وقامت الدول العربية ب�إن�شاء حمطات � إذاعية
وتلفازية تبث باللغة الإجنليزية ،ووافقت على
�صدور �صحف يومية و�أ�سبوعية وجمالت باللغة
الإجنليزية .و�ساعدت احلركة ال�سياحية على
انت�شار اللغات الأ وروبية ،والإجنليزية خا�صة،
بني النا�س العاديني من �أدالء �سياحيني وعاملني
يف الفنادق ومكاتب ال�سياحة و�شركات النقل
واملطاعم وغري ذلك ،كما بد�أت اللغة الإجنليزية
تزاحم اللغة الفرن�سية يف �أقطار مثل �سوريا ولبنان
ودول املغرب العربي.
ويرى باحثون �أن الإجنليزية �أ�صبحت لغة قاتلة
( ،)Killer Languageو�أنها �سوف تكون اللغ َة
الثانية لعدد كبري من �سكان الكرة الأ ر�ضية ،واللغ َة
الأ وىل يف التجارة الدولية والبحث العلمي يف املئة
�سنة القادمة .وعلينا �أنْ ندرك �أنّ اللغة الإجنليزية
ارتبطت بالعوملة و�أ�صبحت � إحدى �أهم ركائزها
و�أدواتها لل�سيطرة على العامل .ومن �أدلة ذلك �أن
منظمة التجارة الدولية ( )WTOتهتم بالتعليم
اهتمامً ا كبريًا ،وما اتفاقية الـ( � )GATSإال حماولة
من ال�شركات العاملية الكربى واملنظمات احلكومية
خ�صو�صا العايلً
يف البلدان الغنية لدمج التعليم
منه -يف هياكل التجارة العاملية من خالل منظمة
التجارة الدولية.

�أمام هذا الو�ضع ،علينا يف الوطن العربي �أن
نقتفي خُ طا غرينا من الأ مم وال�شعوب التي �أدركت
�أن البعد عن لغاتها هو بعد عن وجودها ،و�أن عزل
لغاتها القومية و� إبعادها عن �أن تكون و�سيلة االت�صال
اليومي يف �ش�ؤون حياتها كافة ،هو قتل مربمج لهذه
اللغات وتهديد لكيان الأ وطان وم�ستقبلها .وعلى
�أبناء اللغة العربية العمل ،ك ٌّل من موقعه ،للحفاظ
على لغتهم الف�صحى ،معتربين الدفاع عنها فر�ض
عني على كل فرد منهم .ولي�س هناك من و�سيلة
للحفاظ على �أي لغة مثل اال�ستعمال يف ميادين
احلياة كلها وجماالتها املختلفة ،ومما ال �شك فيه
�أن م�س�ؤولية كبرية تقع على كاهل �أبنائها من �أدباء
وعلماء ورجال � إعالم ومثقفني وغريهم يف � إ�شاعة
ا�ستعمال اللغة الف�صحى ون�شرها بني النا�س.
أي�ضا من االعتناء بتعليم اللغات الأ جنبية
وال بد � ً
واكت�ساب مهاراتها ،والرتكيز على الرتجمة � إىل

اللغة العربية و� إن�شاء م�ؤ�س�سات متقدمة تعنى بهذه
املهمة النبيلة .ولعل من املنا�سب �أن �أذكر هنا �أن
�أكرث الدول ن�شاطً ا يف حقل الرتجمة � إىل لغاتها،
هي اليابان ورو�سيا .فالرتجمة ،بال �شك ،ركيزة
من ركائز التنمية الإن�سانية للأ مة و�أ�سا�س من �أ�س�س
�أمنها وم�شروع نه�ضتها.
لقد وعى جممع اللغة العربية الأ ردين هذه
احلقائق كلها ،وهو يعمل جاهدً ا للحفاظ على
العربية باعتبارها �أهم مكونات الأ من الوطني
والقومي العربي ،وما هذه املجلة –البيان العربي-
� اّإل واحدة من �أدواته يف ن�شر ثقافة الف�صحى بني
النا�س �أجمعني على اختالف م�ستوياتهم الفكرية
والثقافية واالجتماعية.
واهلل �سبحانه وتعاىل ويل التوفيق ،عليه نتوكل
و� إليه ننيب.
عيد دحيات
رئي�س هيئة التحرير

على �أبناء اللغة العربية العمل ،كلٌّ
من موقعه ،للحفاظ على لغتهم
الف�صحى ،معتربين الدفاع عنها
فر�ض عني على كل فرد منهم

ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة
وال��������ع��������ل��������وم
ال������ح������دي������ث������ة
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الفيزياء في الحضارة العربيّة اإلسالميّة

ت�أمُّ الت أ�وّليّة
هُ مام غَ ِ�صيب

´

علم الفيزياء هو العلم الذي يُعنى بالظواهر الطبيعيّة من ال�صغري جِ دًّا (املِجهريّ ) � إىل
الكبري جِ دًّا (اجلاهريّ ) .وهذا يَعني ف�ضا َء الكوْن املادّيّ ب�أ�سره؛ الأ مر الذي ينعك�س يف تعدُّ د
فروع الفيزياء .ومُعظم هذه الفروع حديث الن�ش�أة؛ فهو يعود � إىل بواكري القرْن الع�شرين .وعلم
أي�ضا مبعنًى �آخَ ر؛ من حيث �إنّه يت�ضمّن فكرًا رفيعًا راقيًا ،و َمنْهجيّاتٍ
الفيزياء عامل �شا�سع � ً
وفرْ�ضيّاتٍ ونظريّاتٍ مُتطوّرة ،و ُع ّد ًة مُتكاملة مُتجدّدة دائمًا من الطرائق والتقنيّات الريا�ضيّات ّي ِة
واحلا�سوبية � ،إ�ضاف ًة � إىل �أجهزة و ُم َعدّات و�أدوات �شتّى تزداد تعقيدًا وتن ّوعًا ود ّق ًة مع الزمن.

´

ممَعِ اللّغة العرب ّي ِة ُأالردينّ.
�أُ�ستاذ الفيزياء النّظريّة يف اجلامعة ُأالردنيّة ،ع�ضو جَ ْ
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فما الفروع التي عُ نيت بها ح�ضارتُنا العرب ّي ُة
الإ�سالميّة؟ هي ،باخت�صار ،تلك التي ورثتْها من
ح�ضارات القِدَ م ،مع أ�نّها و�سّ عتْها وعمّقتْها ر�أ�سيًّا
و�أفقيًّا .هذه الفروع هي :امليكانيكا ،بك ّل �ش�ؤونها
و�شجونها املمتدّة يف دنيا التنظري والتطبيق على ح ّد
�سواء؛ وال�ضوْء (�أو ال�ضوْئيّات) ،مبا يف ذلك خ�صائ�صه
وعمليّة الإب�صار؛ وما يمُ كن �أنْ نُ�سمّيه «الكوْنيّات»،
بك ّل ما يَعنيه ذلك من ت�أكيد وحدة الكوْن .لكنْ � ،ش�أنها
�ش�أن �سائر احل�ضارات الكُربى ،ف�إنّ ح�ضارتَنا ع�ص ّي ٌة
على «التعليب» .فقد تطرّقت � إىل جوانبَ �أخرى مُت�صل ٍة
مب�شاغل احلياة ومُ�شكالتها .من ذلك ما جندُه من
ن�صو�ص علميّة الفتة للنظر عن مفهومَ ي احلرارة
وال�صوت ،وتطبيقاتِهما؛ وغيرْ ذلك.
واحلديث عن فروع الفيزياء يف ح�ضارتنا
يُذكّرنا مبوْ�ضوع �آخر �ساهمتْ فيه مُ�ساهم ًة جليلة،
هو «ت�صنيف العلوم (�أو املعارف)» .وهو مو�ضوع يدلّ
وتب�صر بالأ ن�ساق
على ر�ؤي ٍة نفّاذة ،ونُ�ضج ح�ضاريّ ُّ ،
واالرتباطات بينْ العلوم املُختلفة .ولع ّل �أهمّ الذين
عُ نوا به و�أر�سوْا مُرتكزاتِه النظريّة :الفارابي ،و� إخوان
ال�صفا ،وابن �سينا ،وابن الندمي ،وحممّد بن �أحمد
اخلوارزمي �صاحب مفاتيح العلوم .ها هو �أبو ن�صر
الفارابي (ت 339ﻫ950 /م) ،مبنهجه املُتفرِّد،
يت�صدّى لهذا املو�ضوع يف ر�سالته الرائدة � إح�صاء
العلوم .فيُ�صنِّف املعارف ال�سائدة � إىل خم�سة علومٍ
رئي�سيّة ،يهمُّنا منها الثالث ،وهو «العلم التعليميّ »
(�أي الريا�ضيّات)؛ والرابع ،وهو العلم الطبيعيّ (�أي
الفيزيائيّ ) .ويَ�شتمل العلم التعليميّ –فيما ي�شتمل–
على علم املناظر ،مبا يف ذلك «الأ �شعّة ،املبا�شرة �أو
املُنعك�سة ،التي تُرى الأ �شياء بوا�سطتها»؛ وعلم الفلك،
ب�ش ّقيْه« :علم �أمور النجوم» (�أي التنجيم) ،و«علم
النجوم الريا�ضيّ »؛ وعلم الأ وزان (�أو الأ ثقال) .أ�مّا

العلم الطبيعيّ  ،فيتكوّن من ثمانية �أق�سام ،منها:
ال�سماع الطبيعيّ  ،وال�سماء والعامل؛ والكوْن والف�ساد
لكتب من م ؤ�لّفات �أر�سطو] .وال نن�سى
[وهذه عناوين ٍ
هنا ال�شيخ الرئي�س ابن �سينا (ت 428ﻫ1037 /م)
الذي ق�سّ م «الفل�سفة الت أ�مُّليّة» � إىل العلم الأ دنى ،وهو
العلم الطبيعيّ �أو الفيزياء؛ والعلم الأ وْ�سط ،وهو
الريا�ضيّات؛ والعلم الأ على ،وهو الإلهيّات .وك ّل هذه
الت�صنيفات وغيرْ ها تُ�شري –يف النهاية– � إىل الفروع
الرئي�سيّة الثالثة للفيزياء التي �سمّيتُها �آنفًا.
لكنْ  ،لمِ َ نعود � إىل الوراء؟ لمِ َ نُقبل على درا�سة
تُراثنا العلميّ  ،وتاريخ العلوم عمومً ا ،يف الوقت الذي
ينطلق فيه العلم احلديث � إىل �آفاق مُرتامية الأ طراف؟
�ألي�ست هذه «ما�ضويّة»؟! يُثار مث ُل هذه الأ �سئلة على
الدوام ،ويُر ّد عليها بحجج مُقنعة� .أكتفي هنا بالقوْل:
� إنّ درا�سة هذه املوْ�ضوعات جُ ز ٌء من التعمُّق يف تاريخ
احل�ضارة الإن�سانيّة ،بك ّل ما يَعنيه ذلك من جني
الدرو�س والعِبرَ لعالمَ نا املُعا�صر ،ومن تر�سيخ وحدة
للتو�صل � إىل تناغُ مٍ مع
املعرفة ،وتعزيز �سعينا الد�ؤوب ُّ
الطبيعة ،و� إدراك الكيفيّة التي تدرّج بها الإن�سان يف
معارفه العلميّة .فجانب من درا�سة العلم كما هو �إنمّ ا
يَكمن يف درا�سته كما كان.
ثمّ � إنّ تاريخ العلم العربيّ الإ�سالميّ ْمل يُكتبْ
بعد كما يجب ،على ما بُذل فيه من جهود جليلة ،كان
وراءها �أفراد وم ؤ��سّ �سات ،من �أواخر القرن التا�س َع
ُن�صف متامً ا � اّإل
ع�ش َر � إىل يوْمنا هذا .و�أح�سب أ�نّه لنْ ي َ
� إذا جُ مع ما تبقّى من �أ�صوله من �أركان املعمورة الأ ربعة
وحُ قّق ب� إتقان ونُ�شر؛ فيت�صدّى له بعد ذلك الباحثون
ب�أدواتهم التحليليّة ومنهجيّاتهم املوْ�ضوعيّة ،بعيدً ا
عن املُبالغات والغيْبيّات .ولنا يف هذا ال�صدد قدوة
كربى؛ �أعني ما �أجنزه عامل الكيمياء احليويّة واملُ ؤ�رّخ
الإجنليزيّ جوزيف نيدام ()Joseph Needham
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(1995-1900م) ،مع فريقٍ من الباحثني ،لتاريخ
العلم والتكنولوجيا يف ال�صني .فقد �أ�صدر الرجل
أ�وّل مجُ لّدٍ له �ضمن موْ�سوعته الكربى يف هذا املجال
وخ�ص�ص اجلُزء الأ وّل من املُجلّد
ّ
عام 1954م.
الرابع للفيزياء والتكنولوجيا الفيزيائيّة .وبقي يُ�صدر
جملّداته الرائدة تِباعً ا حتى قبل وفاته بب�ضع �سنني.
لكنّ امل�شروع ا�ستم ّر بعد ذلك ،وما زال ،برعاية معهد
بحثي �سُ مّي با�سْ مه .وقد بلغ عدد الكتب ال�صادرة
يف هذه املوْ�سوعة حتى اللحظة �سبعة وع�شرين كتابًا
ّدات �ضخمة .وغنيّ عن القول � إنّ
�ضمن �سبعة مجُ ل ٍ
توا�صل ح�ضارتنا العربيّة الإ�سالميّة مع احل�ضارة
ُ
ال�صينيّة كان وثيقًا؛ فاحل�ضارتان العظيمتان كانتا
من �أبرز احل�ضارات على طريق احلرير ال�شهري.
خا�صة؛ ولعلّه ما زال
وهذا مو�ضوع جدير بدرا�سة ّ
بحاجة � إىل ا�ستق�صاء بحثيّ متعمّق.
يف �ضوْء ك ّل ما �سبق ،ف�إنّ �أيّ درا�سة يف هذا

املوْ�ضوع �ستكون بال�ضرورة ناق�صة غيرْ مُكتملة .املهمّ
�أنْ تحُ اول �أنْ تن�أى عن املُبالغات وال�شطحات؛ وت�ست ّل
العلم املجبول �أحيانًا بالفل�سفة والغيْبيّات؛ وتطمح � إىل
ربط الأ جزاء املتناثرة يف ك ّل مُتكامل؛ وتُ�سلط ال�ضوْء
على املنهجيّات والتف�صيالت التقنيّة .واملُحبطات
يف هذا امل�سعى كثرية؛ منها :الفجوات يف معرفتنا
جلوانب عِ دّة من موْ�ضوعنا ،لي�س �أقلّها ذلك النزر
الي�سري الذي نعرفه عن �سِ يرَ كثري من العلماء الكبار؛
مع أ�نّهم ي�ستحقّون �أن يكونَ ذكرهم و� إجنازاتهم
على ك ّل �شفة ول�سان� .أ�ضف � إىل ذلك �أنّ االهتمام
برتاثنا العلميّ حمدود جدًّا؛ وما زال يُظنّ غالبًا أ�نّه
مو�ضوع من مو�ضوعات اللغة والتاريخ .لكنّ احلقّ �أنّ
الفيزياء يف ح�ضارتنا يجب �أنْ يت�صدّى لها الفيزيائيّ
أ�و اًّل؛ والطبّ  :الطبيب أ�و اًّل؛ وهلمّ جرًّا؛ و� اّإل �سيفوتنا
التب�صر العميق والر�ؤية ال�شاملة للمو�ضوع ،عدا دررًا
ّ
متعدّدة كامنة يف باطن هذا املُحيط الزاخر.

«تعلموا العربية؛ فإنها تثبت العقل ،وتزيد في املروءة»
عمر بن اخلطاب

15

اللغة العربية لغة علمية

خمتارات من كتابات علماء احل�ضارة العربية الإ�سالمية
من كتاب «اجلماهر يف معرفة اجلواهر» لأ بي الريحان البريوين(ت440هـ)

عبد القادر عابد

´

كانت اللغ ُة العربية� ،إبّان عظمة الدولة العربية الإ�سالمية ،اللغ َة الأ وىل يف العامل ،يُكتب بها العلم
من ال�صني � إىل الأ ندل�س .وهو ما نعرفه عن �أوروبة عندما بد�أت عملية الرتجمة من العربية يف القرن
العا�شر امليالدي ،فكانت اللغ ُة العربي ُة عندهم اللغ َة العلمية ،هي والالتينية .وقد كَتب بالعربية علما ُء
من مناب َع و�أ�صول �شتى يف كل فن ممكن من فنون العلم واملعرفة ،فجاءت كتاباتهم �سليمة �سهلة تُقر أ�
اليوم دون عناء يف فهمها .لقد و�سعت اللغة العربية كتاب اهلل وعلوم الأ قدمني وعلوم من جاء بعدهم
من علماء امل�سلمني ،فما �ضعفت وال ا�ستكانت بل �أ�سعفتهم �أجمعني؛ كما قال حافظ � إبراهيم رحمه
اهلل:
وم����ا ِ����ض���قْ���تُ ع���ن �آيٍ ب���ه وعِ ���ظ���اتِ
هلل لَ��ف��ظً ��ا وغ��اي�� ًة
و� ِ���س���ع���تُ كِ ���ت���ابَ ا ِ
��ت�رع����اتِ
ْ�������س���ي���قِ أ������س����م����اءٍ ملُ����خْ َ
وتَ���ن ِ
فكيف � ِأ���ض��ي��قُ ال��ي��ومَ ع��ن َو���ص ِ��ف �آل�� ٍة
��س���ل��وا ال��غ��وا���ص ع��ن �صدفاتي
فهل � أ
أ�ن���ا ال��ب��ح��ر يف أ�ح�����ش��ائ��ه ال���در كامن

´

�أ�ستاذ اجليولوجيا يف اجلامعة الأ ردنية �سابقًا ،وع�ضو جممع اللغة العربية الأ ردين.
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وقد اخرتنا يف هذا العدد �أمثلة من كتاب «اجلماهر
يف معرفة اجلواهر» لأ بي الريحان البريوين ،من
القرن الرابع -اخلام�س الهجري ،ي�صف فيها املعادن
والأ حجار والفلزات ومتييزها ومعرفة امل�صنوع من
الطبيعي املن� أش� وجتاربه يف ذلك .والكتاب مطبوع
وميكن احل�صول عليه من ال�شابكة (الإنرتنت).
 .1باب الياقوت
«وذكر الكندي �أنه ا�شرتى كي�سً ا فيه ح�صيات
جملوبة من الهند غري م�صلحة بالنار و�أنه �أحمى
بع�ضها فجاد �صبغ �أحمرها ،وكان فيها قطعتان:
� إحداهما �شديدة ال�سواد يلوح من �شفافها يف النور
حمرة خفية ،والأ خرى ت�شف ب�صبغ �أقل ،و�أنه نفخ
مثقال
عليهما يف البوطقة مدة ين�سبك فيها خم�سون اً
من الذهب و�أخرجهما منها ملا بردا وقد نقى �أقلهما
�صبغًا ،وقد قارب الوردي قليلاً  ،و�أما املظلم ف�إنه
ان�سلخ اللون عنه حتى بقي كالبلور ال�سرنديبي(،)1
وامتحنه فكان �أرخى( )2من الياقوت -ومن �أجل هذا
يزيل الإحماء عن �أحمره ما ع�سى �أن ميازجه من
�سائر الأ لوان في�صفو منها -قال :ومتى �أزال احلمرة
دل على �أن املحمى لي�س بياقوت ،وال تنعك�س هذه
الق�ضية على �أن كل ما ثبتت حمرته ياقوتًا [كذا]؛ لأ ن
احلديد -ولي�س بياقوت -يقوم على النار.»...
« ...وجميع امل�شفّات يف الأ �صل مياه مائعة قد
حتجرت ،يدلك عليه اختالط ما لي�س من جن�سها
من نفاخة الهواء وقطر املاء وورق احل�شي�ش وقطع
اخل�شب ،كما �سنذكره يف البلّور .وك ّل �سائل ،ف�إنه يف
حال امنياعه ،غ ُري م�ستغن عن وعاء مي�سكه ومينعه
من االنت�شار � إىل �أن يجمد وميتنع عن ال�سيالن ،ثم
يبقى عليه وقاية له ،وهذا منها بالأ مر الكلي معلوم.
ف�أما كيفية جمودها و�سببه ح�صول الأ لوان املختلفة

لها فال جمال للعقول القائ�سة � إىل معرفة ذلك �أ�صلاً ،
و� إمنا هو مفو�ض � إىل علم �صائغها اهلل عز وجل».
 .2الأ ملا�س
“� إمنا قدمت ذكر الأ ملا�س على ما ذكر مما بقي
من مثمنة اجلواهر التي لها ريا�سة� ،أعني الل�ؤل ؤ�
والزمرّد؛ لأ نه الفاعل يف الياقوت الفاعل فيما دونه،
وغري منفعل ب�شيء فوقه وال مت�أثر مما دونه( � )3إال
باملقدار الذي يخ�صه فعله من جهة �أنه من جملة
الكائنات الفا�سدات و� إن امتد ببقائه �أزمنة و�سنوات،
منزلته منها من جميعها منزلة ال�سيد املطاع من
ال�سفل والرعاع( ،)4واملنا�سبة بينه وبني الياقوت
�أقرب املنا�سبات بالرزانة وال�صالبة وقرب اجلوار يف
املعدن وقهر الغري بالثقب والقطع ،على �أن الل�ؤل ؤ� جن�س
حيواين مائي على خالف اجلواهر الأ ر�ضية املوات
اجلماد ومنف�صل عنها بالنمو.»...
«وا�سم الأ ملا�س بالهندية هريا ،وبالرومية ادام�سو،
أي�ضا ادمنطو ،قال الكندي :معناه الذي ال ينك�سر،
� ً
وهو بال�سريانية �أمليا�س ،وكيفاد الأ ما�س ،وك�أن معناه
حجر الأ ملا�س وخا�صيته؛ لأ نه ال يك�سره �شيء ويك�سر
كل �شيء ،ويظن بع�ضهم �أن الظران( )5هو الأ ملا�س ولي�س
به.»...
«الأ ملا�س يف الأ غلب جوهر م�شف فيه �أدنى زئبقية،
كما يو�صف دهن اليا�سمني بالر�صا�ص فيقال :دهن
ر�صا�صي ،و�شبهه الكندي بالزجاج الفرعوين ،ومن
�أنواعه الأ بي�ض والزيتي والأ �صفر والأ حمر والأ كهب
والأ �سود ،وطريق اختياره �أن يجعل طرف منه يف
�شمعة لتمكن الأ �صابع من � إم�ساكه ،ثم يقام ب� إزاء
عني ال�شم�س ،ف�إن �سطعت منه حمرة ولهبة على مثال
قو�س قزح كان هو املختار ،ولي�س ي�سطع ذلك � إال من
الأ بي�ض والأ �صفر منه فقط ،ولذلك �صارا عند الهند
خري �أنواعه.»...
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«و�أ�شكاله يف ذاتها من غري و�ضع( )6خمروطية
م�ضلعة ،ومن مثلثات مركبة كالأ �شكال املعروفة
بالنارية متال�صقة القواعد ،وفيها ما يكون على
هيئة ال�شكل امللقب بالهوائي في�سمى �شعرييًّا الحتداد
طرفيه وامتالء و�سطه ... .وبهذه الأ �شكال ينف�صل عن
الياقوت الأ بي�ض � ،إال �أن املموهني يخرطون منه باحلك
ما ي�شكل الأ ملا�س ويروجونه معهم .وحمل � إلينا من
نواحي ا�سفينقان �أو ال�سريقان يف حدود ن�سا �أحجار يف
�شكل ال�شعريات بعينها وقدها ،ويرى يف بع�ضها مثلثات
كمثلثات الأ ملا�س ،ولونها مائل � إىل �صفرة خبي�صية ال
يكاد ي�شك مت�أملها �أنها م�صنوعة بحك ،ولي�ست كذلك
لأ مرين� :أحدهما �أين وجدت فيها كال�صليب � ،إحداهما
معرت�ضة على الأ خرى داخلة فيها ملتحمة بها ،فدلني
ذلك على لينها يف الأ �صل وترطيبها كالعجني حتى
�أمكن معه دخول بع�ضها يف بع�ض بال�ضغط ،والآخ ُر
جَ ا ِلبُها ذَ َك َر �أنها يف غار خمتلطة برتاب ناعم ي�ضرب
بيا�ضه � إىل �شيء من احلمرة وهو مملوء بها ،وكرثتها
متنع ق�صد قا�صد ل�صنعتها بال فائدة ظاهرة فيها،
وكانت رخوة �سهلة االن�سحاق غري م�شابهة لل�صخور
ال�صلدة ... .ولي�س ببعيد عن قلعة ب�أر�ض الهند ما
يل من �أحجار �صغار وكبار يف طول الأ منلة و�أقل
حمل � إ ّ
مييل بيا�ضها � إىل قليل حمرة و�شفاف ي�سري �شابهت
بها اجلم�سيت( ،)7كلها كالتعاويذ امل�صوغة على
مثل �أ�سطوانة م�سد�سة الأ �ضالع ،يعني يف طرفيها
مبخروطني م�ضلعني مت�صلني ب�أ�ضالع الأ �سطوانة ،مل�س
الوجوه مل ي�شكك يف �أنها معمولة باحلك حتى ر�أيت يف
بع�ض وجهها حجرًا نابتًا من الوجه من غري جن�سها ال
�شفاف له ولو حك ل�سواه مع الوجه ،و� إن حك حولها
ا�ستبان ذلك للب�صر ومل ي�ستو ذلك اال�ستواء ،فعلمت
�أن �شكلها طبيعي غري �صناعي ،وحكى له وجود مثله
يف بئر باجلبال القريبة من غزنة.»...

 .3ال ُّز ُمرُّد
وهو ما يُعرف اليوم عند الغرب بريل � إميرالد
( ...« )Be3Al2Si6O18ا�سم الزمرد :وهو معجم
الدال وغري معجمها ،ومن�صوب الراء ومرفوعها،
وت�سمى خرزاته ق�صبات ال�ستطالتها وجتويفها بالثقب
بال�سلك ت�شبيهًا لها بالق�صبة اجلوفاء ... .قال
الأ خوان فيه �أن خريه املعروف بالظلماين ،وهو امل�شبع
اخل�ضرة ،ثم الريحاين ،ثم ال�سِّ لْقي ،وما دونها ح�شو
لها وتوابع .قال ن�صر :اخل�ضرة تعم الزمرد ،فلي�س
منه نوع � إال على اخل�ضرة ،وهو �أربعة �أ�صناف� :أخ�ضر
مر ذو ماء( )8وبهاء كورق ال�سلق الطري ،ثم تزداد
خ�ضرته وما�ؤه � إىل �أن يبلغ لون الآ�س وزرغ ال�شعري
الغ�ض ،فيكون هذا ال�صنف الثاين �أقل خ�ضرة من
ذلك املر الأ ول ،وعلى ماء ورونق �آ�سي اللون يف�ضله
البحريون و�أهل ال�صني على �سائر الأ لوان ،يعني
�ألوانه ،والثالث م�شبع اخل�ضرة قليل املاء وي�سمى
مغربيًّا مليل �أهل املغرب � إليه ،والرابع �أنق�ص خ�ضرة
من البحري و�أقرت ماء و�أقل �شعاعً ا( ،)9وي�سمى �أ�صم،
وهو �أرخ�ص الأ �صناف قيمة .واملختار من الزمرد
الذي تغايل يف ثمنه ،هو ال�صادق اخل�ضرة الذي ال
()11
ي�شوبه �صفرة وال �سواد وال من�ش( )10وال حرمليات
وال قراع وال عروق بي�ض ،وال هو خمتلف الأ لوان يف
�أبعا�ضه ،ثم كان ذا �شعاع ،ولي�س ميكن �أن يُقطع النم�ش
من الزمرد وحرملة �أبدً ا .قال الكندي ون�صر �أن من
�صفات الزمرد اخل�ضرة مع الرونق ومال�سة الوجه مع
ال�شعاع.»...
« ...ومنها (�أي من �أخبار الزمرد) ما �أطبق
احلاكون من �سيالن عيون الأ فاعي � إذا وقع ب�صرها
على الزمرد ،حتى دوّن ذلك كتب اخلوا�ص وانت�شر
على الأ ل�سنة وجاء يف ال�شعر؛ قال �أبو �سعيد الغامني:
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ماء اجلداول ما ين�ساب ملتويا
على زمرد نبت غري منت�شر
كالأ فعوان � إذا القى زمردة
فان�ساب خوف ذهاب العني والب�صر
 ...ومع � إطباقهم على هذا ،فلم ت�ستقر التجربة
عن ت�صديق ذلك ،فقد بالغت يف امتحانه مبا ال ميكن
�أن يكون �أبلغ منه من تطويق الأ فاعي بقالدة زمرد،
وفر�ش �سلته بها وحتريك خيط �أمامها منظوم منه
مقدار ت�سعة �أ�شهر يف زماين احلر والربد ،ومل يبق
� إال تكحيله به ،فما �أثر يف عينيه �شيئًا �أ�صلاً � إن مل يكن
زاده حدة ب�صر ،واهلل املوفق».
()12

 .4يف ذكر ال�سَّ بَج
هذا لي�س من جن�س اجلواهر ،وخرزه من رذالة
اخلرز يكاد يقلد به احلمري .ويعمل الكرباء منه
أميال لالكتحال ب�سبب نقائه من التزجنر ،وكان
� اً
يجب �أن يخ�ضبوا به عيون املرطوبني دون غريهم
لنفطيته .وي�سمى بالفار�سية (�شبه) ،وهو حجر
�أ�سود حالك �صقيل رخو جدًّا خفيف ت�أخذ النار فيه،

و�سمعت �أنه ي�شتعل � إذا �أحمته ال�شم�س ،وتفوح منه
رائحة النفط؛ لأ ن كل ما و�صفناه فيه ي�شهد بدهانه
و�أنه نفط م�ستحجر م�شابهة للحجارة ال�سود التي
ي�سجر بها التنانري بفرغانة ،ثم ي�ستعمل ترابها
يف غ�سل الثياب .وذلك �أن بفرغانة عمود اجلبل
الذي يرتفع منه بها القري والزفت والنفط واملوم
الأ �سود( )13امل�سمى غرا�سنك ،ثم النو�شادر بناحية
ال ُبتَّم وفيه الزاج والزئبق واحلديد والنحا�س والإنك
والفريوزج الإيالقي والف�ضة والذهب � .إال �أن املحرق
منه بفرغانة ك�أنه عكر النفط وو�ضر ال�سبج .و�أما
املختار منه فمعدنه بالطابرا من طو�س ،يعمل منها
ما �أمكن بح�سب عظمه من املرايا والأ واين ،ويوجد
يف �أر�ض ندية من تراب مننت .وكما �أن النار تلتهب يف
النفط ،فكذلك ت�شتعل يف القري؛ � إذ هما نوعان حتت
جن�س واحد .قال جالينو�س :الأ حجار ال�سود الرقاق
التي ت�أخذ النار فيها ،تجُ لب من بالد الغور من التل
ال�شرقي من التالل املحيطة بالبحرية امليتة( )14حيث
يكون قفر يهود .ف�أما وزنه بالقيا�س � إىل القطب(،)15
فهو بالتقريب ثمانية وع�شرون ،ووزن القري املجلوب
من �سمرقند �ستة وع�شرون وربع ،وما اعتمدت وزنه
لكرثة النفاخات يف خالله ،وهي زائدة يف احلجم
وناق�صة عن الوزن( ،)16واهلل �أعلم».
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الهوام�ش
( )1البلّور هو ما ن�سميه اليوم «كوارتز» بالأ جنبية .و�سرنديب هي �سرييالنكا املعا�صرة.
(� )2أرخى �أي �أقل �صالبة ،وهي �صفة تمُ يّز بها املعادن بع�ضها عن بع�ض.
( )3مبعنى �أن املا�س �أ�صلب من الياقوت فيخد�شه ،و�أن الياقوت �أ�صلب مما يليه من املعادن.
( )4تعميم جيد ،على �أن املا�س �أ�صلب املعادن جميعها.
( )5الظُّ رّان هو ال�صوان الذي نعرفه ل�صالبته ،يقول امر ؤ� القي�س:
			
تُطاير ظرَّانَ احل�صى مبنا�سم
( )6من غري و�ضع� ،أي من �صنع الطبيعة دون تدخل الب�شر.

الب العُجى مَ لثومُها غ ُري �أم َعرَا
ِ�ص ِ

( )7اجلم�سيت نوع من �أنواع الكوارتز بنف�سجي اللون� ،سموه يف الغرب (.)Amethyst
( )8املاء واملائية ،وهي ال�شفوفية �أو ال�شفاف.
( )9ال�شعاع مبعنى تفريق ال�ضوء (.)dispersion
( )10النم�ش نقط �سود وبي�ض فيه� ،أو بقع تخالف لونه.
( )11احلرمليات واحلرملة حجارة �صغرية خمتلطة فيه.
( )12ال�سبج نفط م�ستحجر المع.
حلمّر �أ�شكال خمتلفة لبقايا نفط م�ستحجر ا�شتهر بها البحر امليت منذ زمن بعيد وما زال .وكانت
( )13القري واملوم (املوميا) وا ُ
من جتارة الأ نباط مع امل�صريني القدماء� .أما الزفت والنفط فمعروفان.
(� )14أظنه عنى بذلك منطقة اللجون �شرقي الكرك.
( )15اخرتع البريوين طريقة لقيا�س الوزن النوعي (�أو الكثافة � إن �شئت) ،فكان يقي�س وزن حجم ثابت من اجلواهر والأ حجار
بحجم ثابت من الياقوت الأ كهب الذي هو القطب عند البريوين ،ووزنه  100مثقال� .أما نحن اليوم ،فنقي�س الوزن النوعي
ن�سبة � إىل املاء الذي ي�ساوي  .1وميكن � إيجاد العالقة بني الطريقتني للت�أكد من قراءات البريوين التي ثبتت دقتها الكبرية
و� إمكانية ا�ستخدام طريقته يف التمييز بني املعادن.
( )16ومن ثم فهي خملّة يف قيا�س الوزن النوعي� ،أي النفاخات.

فـــــــــي
ق���������ض���������اي���������ا
العــربــيــــة
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حد اللغة العربية في المعجم اإليطالي
ّ
حممود جرن

´

يردّد الإيطاليون جملة م�أثورة مفادها �أن «ح ّد اللغة �أ�ش ّد من ح ّد ال�سيف» ،و�أن الكالم � إذا ما
�ضرب� ،أوجع ب�ضربه �أكرث من ال�سيف .وقد �ضمّن �أحد الدار�سني هذا القول عنوان مقالة ظهرت
له يف ال�صحيفة الإيطالية الي�سارية «مانيف�ستو» عام 2005م م�ضيفًا �صفة «عربية» � إىل جانب كلمة
(لغة) .ال يخفى على قارئنا ،بطبيعة احلال ،دالالت العبارة «اجلديدة» على امل�ستوى ال�سيا�سي
خ�صو�صا � إذا ما �أخذنا بعني االعتبار ح�سا�سية املدة التي كُتب فيها املقال،
ً
والثقايف على ح ّد �سواء،
وهي املدة املتّ�سمة عمومً ا بح�سا�سيتها نحو العالقة ال�صدامية بني ال�شرق الإ�سالمي وبني الغرب
املهوو�س ب�أفكار املحافظني اجلدد و�أ�سطورة �صراع احل�ضارات .وكان هدف الكاتب ،طبعًا� ،أن يبينّ
�أنّ الأ ثر اللغوي والثقايف الذي خلّفته احل�ضارة العربية الإ�سالمية �أقوى و�أعظم � أش�نًا من التهديدات
بهجمات � إرهابية يُتوقع �أن تقوم بها جهات متطرفة بني احلني والآخر يف القارة الأ وروبية.

´�أ�ستاذ الأ دب الإجنليزي يف اجلامعة الأ ردنية.
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وفعلاً  ،كان لو�صول العرب � إىل �شمال � إفريقيا
ري حقيقي
وعبورهم البحر الأ بي�ض املتو�سط ت�أث ٌ
على �أوروبا يف املدة املت�أخرة من الع�صور الو�سطى،
وخ�صو�صا يف املدة الذهبية التي ن�شطت فيها حركة
ً
الرتجمة من اليونانية والفار�سية � إىل العربية يف
بغداد ،ومن العربية � إىل الالتينية يف املراكز الثقافية
الأ وروبية الكربى ،ال �سيّما يف بالط فيديريكو الثاين
يف �صقليّة ويف �شبه اجلزيرة الإيبريية .مل يقت�صر
هذا الت�أثري على حقول الفل�سفة وعلوم الفلك واجلرب
أي�ضا � إىل احلقل اللغويّ ؛ � إذ كانت
والكيمياء ،بل تعدّاه � ً
العربيّة تنعم بازدهار واهتمام منقطع النظري يف
املكتبات واملعاهد الغربية.
و� إذا ما �أخذنا اللغة الإيطالية احلديثة على �سبيل
املثال ،وجدنا �أنها حتتوي على عدد ال ب�أ�س به من
امل�صطلحات والتعابري امل�شتقة من اللغة العربية،
ترتاوح بني  300و 600مفردة .وقد دخلت الكلمات
العربية املعجم الإيطايل � إما عن طريق الرتجمة
غري املبا�شرة للمخطوطات والكتب العلمية والطبية
والفلكية (من العربية � إىل الالتينية ومنها � إىل اللغة
الإيطالية)� ،أو من خالل االحتكاك املبا�شر يف املدة
التي حكم فيها امل�سلمون جزيرة �صقليّة (-827
1091م) ،و�إمّا عرب حركة التبادل التجاري الربّي
وخ�صو�صا مع اجلمهوريات البحرية
ً
والبحري،
الأ ربعة :البندقيّة ،وجنوا ،وبيزا يف �شمال �شبه
اجلزيرة الإيطالية ،و�أمالفي يف جنوبها.
ال �شكّ �أن تنوع هذه العوامل (العلمية
واجليو�سيا�سية واالقت�صادية) قد أ�ثّر على كميّة
املفردات العربيّة وعلى نوعيتها؛ فقد وجد الباحثون
�أن امل�صطلحات العربية التي دخلت اللغة الإيطالية
الر�سمية ( )Italiano Standardوحافظت على
�شكلها الفونولوجي وعلى بعدها الداليل � إىل اليوم ،هي
تلك املفردات التي �أر�ست دعائمها يف املوانئ التجارية

ال�شماليّة .ومن هذه الكلمات :ديوان (،)dogana
وخمزن ( ،)magazzinoو�سم�سار (،)sensale
وجرّة ( ،)giaraومطرح ( )materassoوغريها.
�أما امل�صطلحات العلمية فقد طر أ� على
بع�ضها حتوير داليل ،ومن ذلك كلمة “املناخ”
( )Almanaccoالتي تعني «تقومي» ،و�صفر ()cifra
التي تعني «رقم» ،ومنها ما حافظ على املعنى،
كاجلرب ( ،)algebraوكيمياء ( ،)alchimiaونظري
( ،)nadirواخلوارزميات ( � .)algoritmiإ�ضاف ًة
–طبعًا � -إىل �أ�سماء العديد من الفواكه والنباتات
وامل�شروبات؛ كالربقوق ( ،)albicoccaوالنارجن
( ،)arancioواخلر�شوف ( ،)carciofoوالليمون
( ،)limoneوالزعفران ( ،)zafferanoوال�سكّر
( ،)zuccheroوالكحول (.)alcol
�أما التعابري التي دخلت عرب جزيرة �صقليّة
�أثناء احلكم الإ�سالمي فهي كثرية جدًّا ومتنوعة،
وال ميكننا �أن نح�صر �أمثلتها �ضمن فئات داللية ،بل
يكفي �أن نذكر �أن العربيّة كانت هي اللغة الر�سمية
للجزيرة حتى منت�صف القرن العا�شر ،وكانت اللهجة
ال�صقليّة حينها قد ا�ستوعبت الكثري من مفردات
املغرب العربي و�شمال � إفريقية .ويف اجلزيرة حتديدً ا
أي�ضا فنون
كان الت�أثري العربي الإ�سالمي قد طال � ً
العمارة والزراعة وطرق الريّ  ،ف�ضلاً عن الأ دب
وال�شعر .فالق�صيدة العربية �ساهمت يف ن�شوء ما
ي�سمى بالغزل العذري ( )amore corteseالذي
ميثل احلجر الأ �سا�س يف املدر�سة ال�شعرية ال�صقليّة،
وفيها يتغنى ال�شاعر مبحبوبته الأ ر�ستقراطية ويعرب
عن حزنه ال�شديد ب�سبب ا�ستحالة الو�صال .ومن لبّ
هذا اللون ال�شعري حتديدً ا ن� أش� ال�سونيت ()sonetto
الذي �سي�ؤثر الحقًا يف املدر�سة التو�سكانية عند دانتي
وبرتاركا ،وبعدها عند �شك�سبري و�شعراء � إجنلرتا
وغريهم يف �أوروبا.
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وعودة � إىل املقال املن�شور يف «مانيف�ستو»،
مثال طريفًا من �ش�أنه �أن يخفّف من
يذكر الكاتب اً
حدّة اجلدال واخل�صام بني منا�صري التوجهات
اليمينية املتطرفة (الفا�شية اجلديدة منها على
وجه اخل�صو�ص) وبني الثقافة العربية الإ�سالمية.
واجلدير بالذكر �أن املثال مُ�ستلهم من لبّ العقيدة
الفا�شية ،بل من ر�أ�سها «مو�سوليني» .يُذكّر دانييله
باربيريي ( ،)Daniele Barbieriكاتبُ املقال،
خ�صومَ ه الفا�شيني �أن ا�سم عائلة الدكتاتور الإيطايل
م�شت ٌّق من نوع قما�ش ا�سمه ( ،)mussolinaوهو
قما�ش راج يف فرن�سا و� إيطاليا يف القرون املا�ضية،
وكان التجار العرب يح�ضرونه من مدينة املو�صل.
ورغم ما ميكن �أن تثريه هذه املعلومة من ده�شة � اّإل
املتع�صبني؛
ّ
�أن كاتبنا لديه املزيد من املفاج�آت لقرّائه
� إذ يُرجّ ح �أن تكون كلمة ( )Mussoliniقد ا�شتقت

من كلمة (� )musulmaniأي «م�سلمون» .وال عجب
يف ذلك ،فمن ال�سهل على �أيّ خمت�صّ يف اللهجات
الإيطالية �أن يالحظ وجه ال�شبه الكبري يف نطق
م�سقط
ِ
الكلمتني يف منطقة رومانيا (،)Romagna
أي�ضا املريكاتو
ر�أ�س الزعيم الإيطايل ،حيث جند � ً
�سريا�شينو ( ،)Mercato Saracenoوهو ال�سوق
ال�شرقي الرتاثي الذي كان يعجّ بال�سلع والب�ضائع
العربية لقرون طويلة.
لنا �أن نتخيل ،بالطبع ،ده�شة الفا�شيني لدى
�سماعهم �أن مو�سوليني (ذلك القائد الذي افتخر
يف غري منا�سبة بعرقه الروماين النقيّ ) يحمل يف
الواقع جينات عربية قدمية ،ولنا �أن نتخيل معها كم
هي �ضربة اللغة موجعة فعلاً � إذا ما قورنت ب�ضربات
ال�سيف.

«إن أقوى القوى التي قاومت االستعمار الفرنسي في املغرب هي اللغة
العربية ،بل الفصحى بالذات..
كانت العربية عام ًال قوي ًا في بقاء الشعوب العربية»

عامل االجتماع الفرن�سي
جاك بريك
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رأي في الكتابة العربية
ٌ
� إبراهيم ال�سّ عافني

´

يثور �أمامنا �س�ؤال مهم ،هل اطم�أننا طوال مئات ال�سنني � إىل �أنّ نظام الكتابة العربية قد اكتمل
و أ�نّه ال حاجة للتفكري يف أ�يّة مقرتحات جنمت من خالل تطوّر احلياة على امل�ستوى التاريخي
واالجتماعي والتعليمي واحل�ضاري ،و أ�نّه لي�س بالإمكان �أف�ضل ممّا كان دون النّظر � إىل �أنّ اللغة
كائن حيّ يف � إطار تطوّر احلياة الب�شريّة واملنظومة التعليميّة يف ظ ّل حتوّالت الزّمن ومتطلّبات
الواقع.
ولو ت�أ�سّ ينا بالتحوّالت التاريخيّة يف ما طر أ� على الكتابة العربيّة من ا�ستجابة ملتطلّبات التطور
�سلبًا �أو � إيجابًا ،لر�أينا حيويّة الفكر ال�سيا�سي واللغوي يف اال�ستجابة للم�شكالت التي جدّت يف واقع
يتغيرّ با�ستمرار .فقد روى م ؤ�رّخو ن�ش�أة النّحو العربي �أنّ هذه الن�ش�أة جنمت لظروف اقت�ضاها
الواقع اللغوي واحل�ضاري وحتوّالته.

´ �أ�ستاذ النقد والأ دب احلديث يف اجلامعة الأ ردنية� ،سابقًا.
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و أ�يًّا ما كانت الأ �سباب التي �أدت � إىل ن�ش�أة النحو
ف�إنّ املهم هو اال�ستجابة الواقعيّة للم�أزق اللغويّ  .فقد
روت امل�صادر التاريخيّة �أنّ عليًّا بن �أبي طالب –ر�ضي
اهلل عنه -هو من التفت � إىل خطر تف�شّ ي اللّحن على
�أل�سنة النّا�س ،و�أوكل هذه املهمة � إىل �أبي الأ �سود
الد�ؤيل ،وق�صة �أبي الأ �سود الد�ؤيل معروفة ،فقد ذكر
ال�سريايف يف «�أخبار النحويني الب�صريني» �أن ابنة �أبي
الأ �سود قالت له« :يا �أبتِ  ،ما �أح�سنُ ال�سّ ماء! قال:
�أي بنيّة ،جنومها .قالت� :إنيّ مل أ�ُرد �أيّ �شيْ ء منها
�أح�سن� .إنمّ ا تعجبت من ح�سنها! قال � :إذن فقويل:
ما �أح�سنَ ال�سّ ماء! .والرّواية التي ت�شري � إىل اللحن يف
قراءة �آيات من القر�آن الكرمي على نحو ما ورد من
�أنّ �أحدهم قر أ� على م�سمع من �أبي الأ �سود الد�ؤيل:
«� إنّ اهلل بريء من امل�شركني ور�سولُه» بك�سر لفظ
(الرّ�سول) ،وهو ما يُخرج املعنى عن �سياقه � إىل ما هو
عك�س املعنى ويدخل يف القبيح من القول ،بدل �أن تكون
على العطف �أو االبتداء .وثمّة روايات كثرية ت�صبّ يف
هذا املنحى ،وال تخرج عن اال�ستجابة ملتطلبات الواقع
اللغوي والظرف التّاريخي.
وقد روت امل�صادر واملراجع التاريخيّة تطوّر كتابة
امل�صحف من حيث الإعجام وال�شّ كل ،وو�ضع النقاط
و� إهمالها �أو ما �سمّي باحلروف املعجمة واحلروف
املهملة مثل اجليم واحلاء واخلاء ،والباء والتاء والثاء،
والراء والزين ،وال�ضاد وال�صاد ،والطاء والظاء وغري
ذلك ،ولنت�صوّر م�شقّة القراءة حني ت�ستوي احلروف
يف الإعجام والإهمال� ،أو امل�شقة الناجمة يف الإعراب
حركات على �أواخر
ٍ
�أو يف بنية الكلمة حني ال نرى
الكلمات فيما يتّ�صل بالإعراب� ،أو ال نرى حركات
حتدّد بنية الكلمة ،ونحن نعرف �أن معاين كثري من
الكلمات تختلف مع اختالف �ضبط بنية الكلمة .وقد
كانت اللفتات العبقرية يف غاية اخلطر يف و�ضع
احلركاتِ ال�ضم ِة والفتحة والك�سرة يف �شكل نقاط فوق

وبني يدي و�أ�سفل احلرف ،وكم كانت امل�شقّة بارزة يف
قراءة احلركات على �شكل نقاط � إىل �أن جاء العبقريّ
اخلليل بن �أحمد الفراهيدي واقرتح �أ�شكال احلركات
احلاليّة لتح ّل م�شكلة كربى �أمام الكتابة العربيّة.
مل يقف علما�ؤنا مكتويف الأ يدي �أمام ما يواجه
اللغة من حتديات؛ وال تقت�صر هذه التحديّات على
ما �ساقه معظم الدّار�سني من �أن تف�شّ ي اللّحن بعد
دخول الأ عاجم يف الإ�سالم �أو اختالط العرب بهم،
فلم يكن العربُ �ساكني اجلزيرة وحدهم ،فاختالط
العرب بالأ جانب قدمي ،وثمة نظريّات ت�شري � إىل وجود
العامية واللهجات الدارجة حتى بني اجلاهليّني ،ولكن
اللّغة حتتاج � إىل عناية �أهلها يف ك ّل زمان ومكان ،وما
تطوّر الكتابة � اّإل حلاجة �أهل اللغة �أنف�سهم ،مبعزلٍ
أي�ضا �أن متكلّمي اللغة
حتى عن اللّحن ،هذا � إذا عرفنا � ً
لي�سوا على م�ستوًى واحد يف التح�صيل .ومن نافلة
القول � :إننا يف حاجة م�ستفي�ضة لدرا�سة الواقع اللغوي
يف الع�صور املختلفة � ،إىل جانب احلاجة � إىل املعجم
التاريخي الذي ال يقف عند املفردات وحدها بل ي�شمل
ال�سّ ياقات والأ �ساليب.
و� إذا ت أ�مّلنا واقع اللغة العربيّة هذه الأ يّام ف�إنّنا
نالحظ واقعًا معقّدً ا مرتبكًا ،ولكن هذا الواقع يحمل
م�ستويات � إيجابية وم�ستويات ممعنة يف ال�سّ لبيّة .ومن
اجلوانب الإيجابية انت�شار التعليم بني قطاعات وا�سعة
يف املجتمعات العربية ،ومع ارتفاع م�ستويات الأ ميّة يف
الأ قطار العربيّة ،بيد أ�نّه باملقارنة مع الع�صور ال�سّ ابقة
جند �أنّ تعليم اللغة العربية يف املدار�س واجلامعات
ي�شهد تو�سّ عًا ملحوظً ا ،و�أنّ تو�سّ عًا يف املعاهد
واجلامعات واملراكز واملجامع التي تُعنى بدرا�سة اللغة
العربية من جوانب وم�ستويات كثرية قائ ٌم على قدم
و�ساق.
ولي�س من مهمة هذه الورقة �أن ت�شري � إىل
ال�صور املختلفة حل�ضور
الإيجابيات التي ن�شهدها يف ّ
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اللغة العربيّة يف و�سائل الإعالم املختلفة وو�سائط
التوا�صل االجتماعي والدوريّات والكتب والندوات
الهدف منها الإ�شار ُة � إىل جوانب
َ
واملحا�ضرات ،ولكن
الق�صور وحماولة تعزيز هذه احلركة التي ت�سعى
� إىل خدمة اللغة العربية واالحتفاء بها لغة فكر و�أدب
و� إبداع وعلم و� إدارة وح�ضارة و�أداة تعلم وتعليم ،لغة
تعرب عن ال�شخ�صيّة الوطنيّة والقوميّة ال لغة ترت ّد
� إىل هام�ش احلياة وتتقوقع يف الزوايا املهملة ،وتظ ّل
املخت�صني
ّ
املالحظة النمطيّة التي يُردّدها كثري من
والهواة �أنّ درو�سها يف املدار�س واجلامعات ،بعيدة
عن الطرائق احلديثة يف الترّ بية والتعليم ،و أ�نّها مملّة
فاقدة احليويّة وال ت�ستجيب ل�شروط املتعلّم �أو املتلقّي،
وال تتيح املجال لتعليم فعّال يُ�شارك فيه املتعلّم بدل
الوقوف عند احلفظ والتّلقني ح�سب ،حتّى ا�ستق ّر
يف وعي نفر كبري من املتعلّمني وامل�س�ؤولني واملربّني
�أن اللّغة العربيّة غري ذات جدوى يف �سوق العمل ويف
احلياة العامّة.
لقد �شهد التعليم العام يف العامل العربي انتكا�سة
كبرية يف تعليم اللغة العربيّة ،على الرّغم من التو�سّ ع
الكبري يف عدد املدار�س واملعاهد واجلامعات وانت�شار
و�سائط الإعالم الورقي والإلكرتوين ،ولي�س جمالنا
الوقوف عند ظاهرة ال�ضّ عف العام يف م�ستوى املتعلّمني
يف املدار�س واجلامعات ،و� إن كان هذا التو�سّ ع يف الكم
�صاحبه �ضمو ٌر يف النّوع ،ومن امل�ؤ�سف أ�نّنا ن�شهد ما
ميكن �أن نطلق عليه احللقة املفرغة ،فالتّهاون يف
التعليم والتقومي أ�دّى � إىل �أن يرتاكم ال�ضّ عف من
الطّ الب � إىل املعلّم ،وت�ستم ّر الدّورة � إىل غايتها من
دون تنبّه حقيقي على ال�ضّ عف املتّ�صل يف م�ستوى
املخرجات التّعليميّة ،حتى بات هذا ال�ضّ عف ي�صيب
املتخ�ص�صني يف اللغة العربية لي�س على م�ستوى
الدرجة اجلامعيّة الأ وىل ح�سب ،و�إنمّ ا على م�ستوى
طالب الدرا�سات العليا بل على م�ستوى �أع�ضاء هيئة
التّدري�س!

املتخ�ص�صني من بحوث
ّ
ولع ّل ما ين�شره بع�ض
ودرا�سات ومقاالت �شاه ُد �صدق على حجم امل�شكلة،
وكم يذهل املراقب وهو يقر أ� له�ؤالء يف و�سائط التوا�صل
االجتماعي حني ت�صيب الأ خطاء النحوية والأ �سلوبية
والإمالئية العمليّة التعليمية يف مقتل.
يتخ�ص�صون
ّ
وتعليم اللغة لي�س مق�صورًا على من
يف درا�سة اللغة العربية وتدري�سها؛ فه�ؤالء -مهما
يبلغ عددهم� -أقليّة قليلة من حجم م�ستخدمي اللّغة،
وامل�ستهدفون يف تعلّم اللغة العربيّة هم ك ّل طالب علم يف
املدار�س واملعاهد واملراكز واجلامعات؛ فاللغة القوميّة
هي الرّكيزة الأ وىل يف احلياة العلميّة والتعليميّة .وما
يجري اليوم يجعلنا نرى �أنْ ال ا�سرتاتيجيّة قوميّة وال
وطنيّة يف تعليم اللّغة العربيّة.
ولعل �س� اًؤال يربز �أمامنا اليوم ونحن نعود � إىل
الوراء وحتى يف ع�صر االنتداب ،ملاذا كان تعليم اللغة
طلبًا متمكنني من اللغة
العربيّة يف املدار�س يخرّج اّ
حتى � إذا اختاروا �أي تخ�ص�ص يف العلوم التطبيقية
واالجتماعية والإن�سانيّة� ،أو يف �أيّ جمال من جماالت
املعرفة املختلفة ،يكتبون باقتدار وال يحتاجون � إىل من
ير�شدهم �أو ي�صوّب لهم �أخطاءهم الأ �سلوبيّة والنحوية
والإمالئية ،يف حني نرى بع�ض كبار الأ �ساتذة يف يوم
النّا�س هذا يف حاجة ما�سّ ة � إىل من يقدّم لهم العون
يرف
ال�صدد .ومن الطّ ريف يف الأ مر �أنه ال ّ
يف هذا ّ
لأ حدهم جفن جرّاء هذا ال�ضّ عف �أو النّق�ص ،ويعدّون
ذلك لي�س من جوهر ت�أهيلهم العلمي �أو الأ كادميي �أو
احلياتي ،وربمّ ا لو �أخط أ� يف لغة �أجنبيّة يكتب بها بع�ض
ما يخطئ يف لغته الأ م ،ل�شعر باحلرج �أو النق�ص �أو
لت�صبّب جبينه عرقًا! وعلى هذا النّحو نرى الق�ضيّة
مركّبة تتعدّى عجز امل�ؤ�س�سات التعليمية � إىل غياب
الر�ؤية اال�سرتاتيجية التي تقف عاجزة �أمام الإق�صاء
والإحالل ،فكثري من املدار�س اخلا�صة يف الوطن
العربي ال تعت ّد اللغة العربية القوميّة لغة � إجباريّة
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متذرّع ًة ب�أن ال�سّ وق -وهو املتحكّم يف الوظائف
والأ عمال -ال يحتاج � إىل اللغة العربيّة كحاجته
� إىل اللغات الأ خرى .وت�صبح اللغة يف هذا ال�سّ ياق
معزولة تعاين من ق�صور هائل يف بناء املناهج التي
تواكب التطور املتنامي يف املادة والأ �ساليب والتقنيات
والتقومي؛ وعلى ر�أ�س كل ذلك املعلّم املقتدر الذي
ال�صف .حتى بات در�س
ّ
ميثل املنهج ال�شّ امل يف غرفة
اللغة العربيّة ،الفتقاره للحيويّة واالت�ساق واالن�سجام
والتكامل والتعبري عن الع�صر والواقع ،مملاًّ طاردًا،
و�أ�صبح معلّم اللغة العربية عنوان الق�سوة واجلمود.
وال �أنوي �أن �أتولىّ دور املخطّ ط اال�سرتاتيجي
للغة القومية ،فثمة �أدوار وعنا�صر ال يفهمها وال
ي�ستنبطها وال يحلّلها �أيّ �شخ�ص ال ميلك �سلطة
التخطيط والتنفيذ ،و�إنمّ ا �أ�شري هنا � إىل �أن الق�ضية
معقّدة مركّبة ال ي�ستطيع تفكيكها وحتليلها � اّإل جهات
خمتلفة تتعاون وتتكاتف وتت�آزر ،من الدول وامل�ؤ�س�سات
واجلمعيّات واملجامع ،وفق ر�ؤية ا�سرتاتيجيّة قوميّة
ترى اللغة العربيّة عن�صرًا رئي�سيًّا يف التعليم والتعلّم
والثقافة واحل�ضارة.
و� إذا كان الواقع له الأ ثر الأ كرب �أو الدافع الأ �سا�سي
يف ن�ش�أة النّحو ويف الرّ�سم القر�آين ويف تطوّر الكتابة
العربيّة ،ف�إنّنا نرى الواقع امللحّ يفر�ض علينا بك ّل
قوّة �أن نفكّر يف ح ّل �سريع للم�شكالت اللغوية التي
الطلب يف املدار�س
جنمت من زيادة التو�سّ ع يف �أعداد اّ
واجلامعات ،ويف ازدياد احلاجة للعاملني يف و�سائل
ال�صحافة والإعالم وو�سائط التوا�صل االجتماعي،
و�أن نت أ�مّل ق�ضيّة اكت�ساب اللغة على نح ٍو عمليّ  ،فال
نختبئ خلف مقوالت ال جتدي يف قدرة املتعلّم ،وال
�سيما املخت�صّ  ،على تكوين �سليقة لغويّة ،و� إن حتقّق
هذا الهدف ف�إنمّ ا يتحقّق لقلّة قليلة موهوبة مثابرة ال
تفي بالغر�ض املطلوب.
فلي�س من املنطقيّ �أن نكتفي بنماذج ال تزيد على

�أ�صابع اليدين لننام قريري العني على ما جنم لدينا
من �أ�صحاب الدّربة وال�سّ ليقة ،ونن�سى �أنّ كثريًا من
متعلمينا ومثقفينا و�أ�ساتذة جامعاتنا يخطئون دون
وال�صرف
�أن يدروا �أو يكرتثوا يف الإمالء والنحو ّ
(بنية الكلمة) ،وال يعريون اهتمامً ا لرتاكيب اجلمل
والفقرات ،وال ي�ستطيعون �أن يبنوا فكرة كليّة من
�أفكا ٍر جزئيّة.
ولو نظرنا يف طريقة الكتابة العربية لر�أينا الكلمة
حروف وحركات ،ف أ�مّا الكلمات
ٍ
تقوم يف بنيتها على
فال خالف حولها يف �أيّ ن�ص ،با�ستثناء ما نرى يف
كتابة الياء �ألفًا مق�صورة يف م�صر ،وهي قد تكون
مربك ًة لدى من ا�صطلح على كتابة نقطتني حتت الياء.
أ�مّا امل�شكلة احلقيقيّة فهي يف احلركات ،فاللغات
الأ وروبية تويل احلركات -وهي احلركات الق�صرية
من مدود الأ لف والياء والواو� -أهميّة ق�صوى ،فهي
تكتب متامً ا كاحلروف ،والأ مر نف�سه يت�صل بالت�شديد
�أو النّرب الذي يظهر يف بنية الكلمة ،وال ننفي �أن
هناك م�شكالت يف كتابة اللغات الأ خرى ،ولكنّها ،يف
الأ غلب ،لي�ست بحجم امل�شكلة التي تواجه الكتابة يف
اللغة العربيّة.
وما نقرتحه هنا �أن ن�ضع احلركة وال�شدّة يف
مو�ضعها من الكلمة ،حتى يت�سنّى للمتعلّم �أو القارئ
ال�صحيح .ف� إذا كانت
�أن يقر أ� الن�صّ على وجهه ّ
كتب املراحل الأ وىل للأ طفال ت�أخذ هذا الأ مر بعني
االعتبار حتى يتمكن التلميذ من النطق ال�صحيح
وتكوين خمزون معجمي �أو �أ�سلوبيٍّ �أو �صريف �أو نحويّ
يعينه على متثّل اللغة يف امل�ستقبل ،فلماذا نتجاهل
هذا املعنى حتت وهم تكوين ال�سّ ليقة التي ال يلحقها
ال�ضرر من ال�ضّ بط وال�شّ كل بقدر ما يلحقها من
� إهمال هذا الأ مر.
خا�صا بكتب تعليم اللغة العربيّة
ولي�س هذا املقرتح ًّ
يف املدار�س �أو اجلامعات ،ولكنه ي�شمل الكتاب العربي
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يف ك ّل حقوله وجماالته ،ولع ّل �ضبط احلروف يف
الكلمة هو القادر على الإ�سهام يف تكوين �سليقة لغويّة
و�سط هذا الرّكام من العنا�صر التي تزيد الأ مر ِ�ضغثًا
على �إبّالة .ولع ّل �ضبط الكلمات يف القر�آن الكرمي،
بغ�ض الطّ رف عن طريقة الرّ�سم القر�آين ،ي�صلح

مثال لل�شّ روع يف نه�ضة جديدة للكتابة العربيّة .ولي�س
اً
من �شكّ يف �أن هذا املقرتح �سي�ستقطب كثريًا من
املعار�ضني فورًا لأ �سباب اقت�صادية وجتارية و� إدارية
و�شخ�صيّة ،ولكن االقتناع بالفكرة أ�و اًّل ميهد ال�سّ بيل
لو�ضع اخلطط العمليّة للتّنفيذ.

«إن انتشار اللغة العربية ليعتبر من أغرب ما وقع في تاريخ البشر ،كما يعتبر من
أصعب األمور التي استعصى حلّها؛ فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ
ذي بدء ،فبدت فجأة على غاية الكمال سلسة غاية السالسة ،غنية أي غنى... ،
وإن اللغة العربية -وال جدال -قد عمّ ت أجزاء كبرى من العالم»
� إرن�ست رينان
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إدوارد سعيد ولغته العربية
حممد �شاهني

´

عا�ش � إدوارد �سعيد حمنة املجابهة بني ا�سم �شخ�صي �أجنبي وا�سم عائلة عربي؛ حمن ٌة جعلتْه
عاجزًا طيلة حياته عن التوفيق بينهما� .أي �أنه فتح عينيه منذ وقت مبكر على وعي بهوية «خارج
املكان» ،تت�أرجح بني عاملني مل يكونا يف يوم من الأ يام على قدر من الت�صالح ميكن �أن يكون كافيًا
ليخفف املواجهة التي ي�شعل فتيلها التناق�ص الوا�ضح بني �شرق عربي وغرب غربي ،وك�أن و�ضعه
هذا �أ�ضحى جم�سمًا يف ذلك ال�شعار الذي �أطلقه بوق اال�ستعمار املعروف (كبلنج) ،وذاع �صيته:
«ال�شرق �شرق والغرب غرب ولن يلتقيا».
لكن � إدوارد �سعيد تبنى بجانب هذا القدر يف حياته مقولة ماركيز؛ وهي �أن املرء يولد مرتني:
الأ وىل عندما ي�أتي � إىل هذا العامل دون � إرادته ،والأ خرى هي ما يكت�سبه من هذا العامل بعد
الوالدة الأ وىل� ،أي �أن � إدوارد �سعيد مل ي�ست�سلم لقدر الوالدة الأ وىل بل ا�ستمر يحمل روحه على
راحته دون �أن يلقي بها يف مهاوي قدر الوالدة الأ وىل .فكيف كان ذلك؟

´

�أ�ستاذ �شرف -الأ دب الإجنليزي ،اجلامعة الأ ردنية.
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املعروف �أن والدة � إدوارد اختارت له هذا اال�سم
تيمنًا با�سم ويل عهد بريطانيا عندما كانت فل�سطني
أي�ضا
ترزح حتت نري االنتداب الربيطاين ،واملعروف � ً
�أن � إدوارد ن� أش� يف بيئة برجوازية مي�سورة احلال
ثقافيًّا واجتماعيًّا واقت�صاديًّا .وقد اعتقدت الأ �سرة
�أن الثقافة الأ جنبية التي كانت مهيمنة يف ذلك
احلني هي خري ما ميكن �أن يت�سلح به جنلها .وتخربنا
ال�سرية الذاتية لإدوارد �سعيد �أن اللغة العربية كانت
م�ستبعدة من اال�ستعمال يف بيت الأ �سرة ال�سعيدية،
و�أن اللغة الإجنليزية كانت اللغة التي يتم التوا�صل
بها داخل البيت .واملعروف �أن الأ م قدمت ابنها � إىل
م�سرحيات �شك�سبري وهو يف ال�ساد�سة من العمر .لكن
روح � إدوارد املتمردة مل تكن على وفاق مع الو�ضع حتى
لو بدا عاجزًا عن �أخذ املبادرة داخل البيت ،ويكفي
�أن ن�ستذكر حادثة كلية فكتوريا التي كان طالبًا فيها؛
كانت تعاليم الكلية تق�ضي � اّأل ي�ستخدم الطالب
العربية داخل حرمها اجلامعي .لكن � إدوارد ونفرًا من
زمالئه العرب يف الكلية متردوا على هذه التعليمات
وبد�أوا علنًا بالتحدث بالعربية خارج غرف التدري�س،
وهو ما �أثار غ�ضب � إدارة الكلية ف�سرعان ما ا�ستُدعي
الطالب للم�ساءلة متهيدً ا لإحلاق العقاب بهم.
ويروي لنا � إدوارد �سعيد �أنه عندما التحق باملدر�سة
الثانوية يف �أمريكا �شعر يف الأ �سابيع الأ وىل بغربة
خ�صو�صا �أنه مل يجد من يتحدث العربية
ً
�شديدة،
�أو يتحدث بها معه .ا�ستذكر على الفور �أن �أ�صدقاء
�أ�سرته يف القاهرة ن�صحوه �أن يت�صل بقريبهم (� إدي)
الذي كان يعمل مدربًا لكرة القدم يف بلدة جماورة
ملدر�سته .قام بزيارته ،وما � إن بد أ� باحلديث معه
بالعربية حتى ا�ستوقفه � إدي قائلاً � إنه ترك العرب
والعربية خلفه يف م�صر وطلب من � إدوارد موا�صلة
احلديث بالإجنليزية .يقول لنا � إدوارد � إنه عاد � إىل
مدر�سته ب�شعور �شديد من االنك�سار .وقد ذكر يل

ريت�شارد تيلور �أحد طالب تلك املدر�سة (وهو الآن
�أ�ستاذ متقاعد يف جامعة بايرويت بجنوب �أملانيا)
�أن � إدوارد كان يحمل طعام وجبة الإفطار �أو الغداء
منعزل داخل غرفة الطعام يف
اً
�أو الع�شاء ويختار ركنًا
املدر�سة (التي كانت تتبع نظامً ا داخليًّا) ليكون بعيدً ا
عن الأ نظار و�أن مالمح الك�آبة كانت تظهر على وجهه؛
رمبا لأ نه كان ي�شعر �أن العربية كانت خارج املكان.
�أما نقطة التحول يف حياة � إدوارد بالن�سبة للهوية
فقد بد�أت مع حرب حزيران التي ي�صفها بزلزال هز
كيانه و�أر�سى دعائم والدة جديدة يف حياته تعد �أهم
مقومات الوالدة الثانية التي ي�شري � إليها ماركيز .ويف
�أواخر ال�ستينيات من القرن املا�ضي ح�ضر � إىل عمان
بق�صد تعلم العربية ،لكن الظروف امل�ضطربة يف
املنطقة مل ت�ساعده على حتقيق م�سعاه .عاود الكرة يف
بداية ال�سبعينيات عندما ح�صل على � إجازة درا�سية
من جامعته لق�ضائها يف اجلامعة الأ مريكية ،واختار
ق�سطنطني زريق ليكون مدر�سه اخلا�ص .طبعًا مل تكن
ال�سنة كافية لك�سب مهارة الكتابة بالعربية مع �أنه
ح�صل على �شيء من التقدم يف هذه املهارة.
�س�أل �سائل � إدوارد �سعيد يف � إحدى الندوات :ملاذا
ال تكتب بالعربية؟ ف�أجاب� :أمنيتي �أن �أفعل ذلك لكن
الرياح جتري مبا ال ت�شتهي ال�سفن ،كما يقال .من
الوا�ضح طبعًا �أن ال�سائل مل يكن على معرفة كافية
بظروف � إدوارد �سعيد.
ما الذي فعله � إدوارد �سعيد ليجعل �سفنه ت�سري
مبا ي�شتهي يف غياب الرياح التي حتتاجها لت�سري يف
وجهتها؟
حر�ص � إدوارد �سعيد �أ�شد احلر�ص على �أن يكون
�صوته م�سموعً ا بالعربية يف العامل العربي ،فقد كان
يدفع بكل ما يكتبه بالعربية � إىل و�سائل الن�شر؛ يدل
على ذلك ما ظهر من كتاباته يف املجالت وال�صحف
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العربية؛ من جملة الكرمل مرورًا مبجلة �ش�ؤون
فل�سطينية ،ومن القد�س العربي � إىل الأ هرام وهكذا.
وهذا ما فعله فعلاً بكتبه ،وقد �أبرم اتفاقية مع دار
الآداب البريوتية تق�ضي باحل�صول على حق ن�شر
ترجمات كتبه بالعربية ،وما زالت الدار حتر�ص على
اال�ستمرار يف هذا امل�شروع بعد �أن �أجنزت العديد
من ن�شر ترجماته؛ �آخرها ترجمة ذلك العمل القيم
الذي ترك ب�صماته على امل�شهد النقدي ب�أكمله وهو:
العامل الن�ص والناقد ،واملعروف �أن جزءًا مهمًّا
من هذا الكتاب يقدم �أطروحة ثاقبة يف الفل�سفة
الإ�سالمية وروادها الأ وائل .وقد ترجمه الدكتور
حممد ع�صفور.
ويف هذا ال�سياق ال بد من � إ�شارة � إىل ذلك العمل
الذي ما زال يحرز اهتمامً ا بالغًا يف عامل املواجهة
بني الغرب وال�شرق؛ هو اال�ست�شراق الذي يعد من
�أبرز الإجنازات الفكرية يف القرن الع�شرين .وما � إن
ظهر اال�ست�شراق بالإجنليزية عام 1978م حتى �سارع
مبدعه � إىل البحث عن ن�شره بالعربية .وقع الكتاب
بداية يف يد � إح�سان عبا�س الذي �أحاله مب�شورة
�صديقه احلميم يف ق�سم اللغة العربية باجلامعة
الأ مريكية -بريوت � إىل كمال �أبو ديب .طفق � إدوارد
�سعيد يبحث عن متويل للرتجمة ،فتربع فاعل خري
يف لبنان باجلزء الأ كرب من النفقة ،وما تبقى قام
� إدوارد بت�سديده .وعندما حظيت بلقاء � إدوارد �سعيد
�صيف 1983م كانت الرتجمة العربية قد ظهرت بعد
ترجمات بلغات �أخرى عدة �سبقتْها.
ذكر يل � إدوارد �أن الرتجمة العربية كانت �أ�سو أ�
ترجمة من بني تلك الرتجمات ،وحتفظ على ذكر
التفا�صيل التي نعت بها الرتجمة ،لكني �أود �أن
�أ�ستذكر حت�سره وهو يقول« :كنت �أحلم �أن يخرج
اال�ست�شراق بلغة عربيتنا اجلميلة» .ما زلت �أحتفظ
ببع�ض تفا�صيل ق�صة ترجمة اال�ست�شراق التي �سمعتها

من � إح�سان عبا�س ،لكن ال�سبب الذي جعل � إح�سان
عبا�س يحجم عن الرتجمة يظل مغيبًا .ميكننا �أن
نتخيل �أن اال�ست�شراق لو قدر له ترجمة � إح�سانية
الحتفظ بالكثري من القدرة التعبريية لن�صه يف اللغة
أي�ضا �أن
التي كتب بها �أ�صلاً  .وميكننا �أن نت�صور � ً
ترجمة اال�ست�شراق �أ�سهل بكثري من ترجمة موبي ديك
التي قدمها � إح�سان � إىل القارئ العربي يف تقومي متميز
للغاية عندما نقلها من الإجنليزية � إىل العربية .ورغم
�أن املجال ال يت�سع هنا ل�سرد التفا�صيل التي �أحاطت
بق�صة ترجمة اال�ست�شراق � إىل العربية � إال �أن � إحجام
� إح�سان عن القيام بامل�شروع حفر الحقًا �أخدودًا يف
نف�س ال�صديقني!
يف جميع الأ حوال ،يبدو �أن � إدوارد �سعيد قد �أدرك
م�ؤخرًا �أن ترجمة ن�ص معقد مثل ن�ص اال�ست�شراق
لي�س بالأ مر الهني ،وهذا ما جعله يغيرّ ر�أيه يف كمال
�أبو ديب بعد ما ينوف عن عقد من الزمن ويقبل
باختياره مرتجمًا لواحد من �أهم كتبه وهو الثقافة
والإمربيالية.
واجلدير بالذكر �أن � إدوارد �سعيد خ�ص الطيب
�صالح مب�ساهمة جليلة يف كتابه الثقافة والإمربيالية،
وميزه عن زمالئه الروائيني الأ فارقة لأ نه كتب
بالعربية .وكم عرب يل الطيب �صالح عن تقديره ملا
خا�صا من �صديقه � إدوارد �سعيد.
اعتربه تكرميًا ًّ
وال يفوتنا �أن نذكر هنا �أن �شغف � إدوارد �سعيد
باللغة العربية مكونًا �أ�سا�سيًّا يف الهوية ،ي�أتي مدعومً ا
باعتقاده �أن �أي لغة هي ع�صب الن�سيج الذي تتكون
منه هوية وجود �أي �أمة .فكثريًا ما ردد القول � :إن اللغة
تفر�ض نف�سها علينا ،وك�أنها ع�صب الوالدة الثانية.
ورمبا هذا ما جعله يبدع يف الكتابة باللغة الإجنليزية
وميتلك قدرة فائقة يف العديد من اللغات .ويف عر�ض
لكتاب تريي � إيجلتون عن البنيوية يذكر ناقد �أك�سفورد
املعروف جون بيلي على �صفحات امللحق الأ دبي

33
ل�صحيفة التاميز اللندنية �أن � إدوارد �سعيد ابتكر
( )createdلغة � إجنليزية جديدة قابَلَ مبفرداتها
املفردات الرنانة التي اتك�أت عليها البنيوية �أ�صلاً .
ويف مقابلة مع بار�سميان يقول � إنه يف و�ضع
ي�ؤهله ملقارنة العربية بغريها من لغات العامل .فهي،
العربية ،كما يقول� ،أكرث اللغات �أناقة (،)elegant
متتلك «بنية �أر�سْ طية» مبعنى �أنها قادرة على التطور

ملا فيها من �صفات تركيبية جتعلها قابلة للتجديد،
وهي با�صطالح ت�شوم�سكي توليدية (.)generative
وبعد؛ ف�أي مراجعة مل�سرية � إدوارد �سعيد احلافلة
جتعلنا نقول � إن العربية بالن�سبة لإدوارد �سعيد �أ�ضحت
مع الأ يام الوالدة الثانية التي حتدت يف ح�صادها
الطويل الوالدة الربجوازية الأ وىل� .ألي�س هذا ما يجعل
� إدوارد �سعيد �أيقونة يف الثقافة العربية!

«اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل واخللق والدين تأثير ًا قوي ًا بيناً،
ويؤثر أيض ًا في مشابهة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني،
ومشابهتهم تزيد العقل والدين واخللق ،وأيض ًا فإن نفس اللغة العربية من الدين،
ومعرفتها فرض واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض؛
وال يفهم إال بفهم اللغة العربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»
ابن تيمية

34

نـظـائـــر اللّــغــــة

عُ َريْب عيد

´

ن�صو�ص قابلة للفهم والتّف�سري ،و�أن�ساقٌ دالليّة قابلة للقراءة ،و� إنْ كان «روالن بارت»
ٌ
�إنّه العامل
قبل �أربع ِة عقو ٍد من الزّمن قد جعل ال�سّ يميولوجيا �أدا ًة منهجيّة لتفكيك العالمات االجتماعيّة
لولوج «مطبخ املعنى» ،ث ّم � إعادة ت�شكيل هذه الأ نظمة الدّالليّة للنّ�سيج االجتماعيّ مبحتوياته،
فهو اليو َم يفتح �أمامنا الباب للبحثِ يف هذه الدّالالت ال�سّ يميائيّة الرّمزيّة املعا�صرة؛ بدءًا من
اللّبا�س والغذاء وال�سّ كن ،وانتها ًء بت�أثري الو�سائط التّقنيّة احلديثة الّتي كوّنت �أن�ساقًا دالليّة
ال�صورة الّتي تبثّها الو�سائط الرّقميّة يف العامل االفرتا�ضيّ املمت ّد واملت�سارع،
جديدة� ،أبرزها ّ
ال�صناعيّة
والطّ قو�س غري امل�ألوفة يف مادّتها ال�سّ يميائيّة املعا�صرة واملنتجات التّقنيّة واللّغات ّ
واملو�سيقى و�سينما ( � )3Dإلخ� ،إنّها عالمات �سيميائيّة تخ�ضع للمتغيرّ ات اجلغرافيّة واالجتماعيّة
واالقت�صاديّة والعلميّة ،وت�ضطلع معًا لتكوّن وحد ًة منظّ مة ترتابط �أجزا�ؤها ب�شكلٍ منطقيٍّ م�ؤدلج
ري � إىل م�ستويي
�ضمن مفهوم النّ�سق احلداثيّ ؛ لتطلعنا على ما وراءها من م�ضمون ،فامل�سكن ي�ش ُ
الفرد االجتماعيّ واالقت�صاديّ  ،ولبا�سه ي�شي بالتزامه �أو حترّره وجن�سيّته وبيئته ووظيفته
وجن�سه وانتمائه العقديّ وغناه �أو فقره.

´

�أ�ستاذة م�ساعدة -علم اللغة يف كلية املجتمع -قطر.
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� إذً ا فهناك �أنظمة تخرتق حياة الأ فراد وال تخ�ضع
ل�سلطة اللّغة الطبيعيّة (املكتوبة واملنطوقة) ب�شكلٍ
مبا�شرٍ ؛ و� إن عدّها «بنف�ست» النّظام ال�سّ يميولوجيّ
املف�سر جلميع الأ نظمة الأ خرى()1؛ وهذه العالمات يف
ِّ
()2
علم الدّاللة � إ�شارات تق�سم � إىل  :طبيعيّة وج�سمانيّة
و�صوريّة ،والأ خرية يف بيان اجلاحظ هي «الن ِّْ�صبَة»:
«احلال النّاطقة بغري اللّفظ ،وامل�شرية بغري اليد»( ،)3وهي
عند ابن وهب «بيان االعتبار» :البيان الّذي يح�صل يف
القلب عند � إعمال الفكر(.)4
وت�أتي هذه املقالة للوقوف على «نظائر اللّغة»
الّتي تع ّد من و�سائل التّوا�صل غري اللّفظيّ (Non
 ،)Verbal Communicationوقد تتعدّد امل�سمّيات
والتّق�سيمات؛ لكنّ امل�ضمون واحدٌ ،ولبيان ذلك �أق�سِ م
�ضروب التّوا�صل اللّغويّ � إىل ق�سميه :اللّفظيّ وغري
اللّفظيّ (علم لغة احلركة = )5()Kinesics؛ ثمّ �أركّز
على ما ي�شتمل عليه الق�سم احلركيّ (= غري اللّفظيّ ):
(ال�صم والبُكم) ،ثانيًا :لغة �أع�ضاء
� اًأول :لغة الإ�شارات ّ
اجل�سد( ،)6وهي التّعبري بالإمياءات اجل�سديّة الإراديّة
بالأ �صابع واليدين ،...وغري الإراديّة (االنفعاليّة)
كاالبت�سام واخلوف واحلزن ،...وهي عند «� إدوارد هول»
ال�صامتة = “ .”Silent Languageثالثًا�« :شبه
اللّغة ّ
()7
اللّغة» �أو «اللّغة امل�صاحبة» كما �سمّاها «برنرتوبن» ،
وهي ما ي�صاحب احلديث من �أ�صوات مثل :العط�س،
والتّـثا�ؤب ،وال�ضّ حك ،والكحة ،والزّغرودة ،وال�سّ رعة يف
و�ضعْفه �أو
ال�صوت ومعدّله ونربته ،وحدّته َ
الإلقاء ،وطبقة ّ
ال�صوت وعلوّه
ارتفاعه( ، )8وجتدر الإ�شارة � إىل �أنّ طبقة ّ
و�سرعة الكالم وانطالقه ت�شكّل %40تقريبًا من ر�سائلنا
املُر�سَ لة ،فهي تنبئُ مبنزلة الباثّ وجن�سه ومزاجه وحالته
الذّهنيّة و�سِ نّه وم�ستواه التّعليميّ والثّقا ّيف واالجتماعيّ ()9؛
فالكالم حمكوم بطريقة النُّطق ،وال ُي�ؤخَ ذ ب�ألفاظه
ح�سْ بُ � ،إنمّ ا بخ�صائ�صه «غري اللّفظيّة»؛ فقد تدلّ على
التّحدي� ،أو املوافقة� ،أو التّمني� ،أو الالمباالة� ،أو الغ�ضب،
�أو اخلوف� ،أو الإحباط.

ولعل ت�سمية هذه بـ«�أ�شباه اللّغة» تعود لالختالف الّذي
يُالحظ يف مفهوم اللّغة نف�سه كمفهومٍ تقنيٍّ ي�شري � إىل
طبيعة الوقائع ال�سّ يميائيّة وخ�صائ�صها العامّة؛ عدا عن
كيفيّة التّوا�صل والتّعبري؛ �سواء بو�ساطة اللّغة الطّ بيعيّة
�أو غريها من �أنظمة التّوا�صل الأ خرى؛ وهذا قد يوافق
من يجعل ال�سّ يميولوجيا علمًا يبحثُ يف �أنظمة العالمات،
�سواء كان م�صدرها :لغويًّا� ،أو �سننيًّا� ،أو م ؤ��شّ ريًّا.
البع�ض �أهميّة عنايته
ُ
رابعًا :نظائر اللّغة :قد ال يعي
بلبا�سه وم�سكنه �شكلاً و�ألوانًا وطرازًا وتنا�سقًا� ،أو التزامه
مبوعدِ عملٍ �أو لقاء �صديق� ،أو احلر�ص على امل�شاركة يف
قريب �أو منا�سبة اجتماعيّة� ،أو
ين �أو زيارة ٍ
عملٍ � إن�سا ّ
التّنبّه على طريقة جلو�سه؛ قريبًا من جلي�سه �أو مبحاذاته
مبادل له النّظرة �أو متج ّنبًا لها ..يف
اً
�أو مقابلاً له� ،أو
هذه وغريها قد ال يُلتفت للرّ�سالة التّوا�صليّة الّتي تُوقِع
يف وعي املتلقّي معاين الذّوق واملحبّة �أو الكره �أو الهيبة
�أو التّفوق �أو ال�سّ لطة �أو الرّهبة؛ وهذه تقع يف م�صطلح
«نظائر اللّغة» �أو «متمّمات اللّغة امل�ساندة»( ،)10وهي �شك ٌل
من التّعبري بالرّموز ،وميكن تق�سيمها � إىل:
· الرّموز اال�صطناعيّة (لغة الأ �شياء) :وهي بيانات
على هيئة �أ�شكال وحروف وكلمات و�أ�شياء و�أفعال متثّل
�شيئًا � إ�ضافة � إىل نف�سها ،وهي مبنزلة � إ�شارات اجتماعيّة
حتملُ معنًى يتّ�ص ُل مبو�ضوعات �أو �أحداث �أو توقّع �سلوك،
وتت�ضمّن �شكلاً من التّخاطب ووعيًا بالآخرين الّذين
يتلقّون املعنى املوجّ ه والدّاللة على هذه الدّوال الب�صريّة،
فاحلليُّ والنّظّ ارة والإك�س�سوارات والأ زياء وغطاء الرّ�أ�س
والقبعة وحمل الع�صا( )11والهاتف وال�سّ يجارة وت�سريحة
ال�شّ عر � ..إلخ؛ تومئ جلن�س الباثِّ  ،وبلده ،وانتمائه الطّ بقيّ
والعقديّ وال�سّ يا�سيّ واملهنيّ  ،وم�ستوييه االجتماعيّ
واملاديّ  ،ومدى م�سايرته لـ(املو�ضة) ومواكبته لك ّل جديد،
�أو حمافظته على تقاليده وعاداته املوروثة ،و ُتبْدِ ي مدى
حريّته �أو تزمّته.
و� إن كانت هذه النّظائر اللّغويّة متثّل قدرًا م�شرتكًا من
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التّ�شابه � إىل حدٍّ ما يف بيئ ٍة معيّنة � ،إال �أن بع�ضها ينفتحُ
خمتلف الثّقافات الإن�سانيّة اليوم ،وذلك نتاجُ العوملة
ِ
على
وتالقح الثّقافات ،وان�سراب و�سائل التّوا�صل االجتماعيّ
يف حياة الإن�سان يف ك ّل بقاع الأ ر�ض؛ ولعلّها من �أنظمة
ال�صورة املاديّة
التّوا�صل التّعوي�ضيّة؛ لأ نّها ترتجم وحدات ّ
�أو الذّهنيّة � إىل ن�سقٍ ثانٍ .
وقد تُعرف هذه النّظائر اللّغويّة ا ّلتـي متثّل نظمًا � إ�شاريّة
يف جمتمعٍ ما بقواعد التّ�صرّف �أو ال�سّ لوك االجتماعيّ ،
وقد ي�سمّيه البع�ض بـ(الإتكيت = ،)Etiquette
و�أح�سبها �سل�سلة من الترّ ميز التّداويل يف اال�صطالح
ين الّذي يهتمّ بدرا�سة هذه اللّغة احلركيّة �ضمن
اللّ�سا ّ
�ضوابط ومبادئ
ُ
عالقتها بال�سّ ياق التّوا�صليّ  ،وحتكمها
عند ال�شّ روع يف عمليّة ت�أويل هذه النّظائر اللّغويّة والرّموز
ال�سّ يميائيّة يف �أطر التّوا�صل الإن�سانيّة ،وقد تكون � إقليميّة
�أو عامليّة ،ومن الأ مثلة :النّظام الغذائيّ مبا يحويه من
طريقة تناول الطّ عام وتقدميه وحمتواه وحت�ضريه ،ونظام
الترّ حيب والتّحيّة بالتّقبيل �أو العناق �أو رفع القبعة كما
عند ال�شّ عب الأ مريكيّ � ،أو مل�س الأ نف �أو اخل ّد عند بع�ض
�شعوب اخلليج العربيّ � ،أو امل�صافحة باليد ،وهذه الأ خرية
غري مقبولة البتّة عند اليابانيّني( ،)12والتّنوع امللحوظ يف
وال�صحيّة والأ منيّة وتن�سيق
الأ نظمة ال�سّ يميائيّة املدر�سيّة ّ
ال�شّ وارع والإعالنات و�شواخ�ص املرور واملوا�صالت
ونوعيّة ال�سّ كن وطريقة البناء وترتيب الأ ثاث وحجمه
وعدد القطع املنتقاة مل�ساحة حمدّدة وعالمتها امل�سجّ لة،
وعدد الكتب املقتناة وطبيعتها...
� إنّ الرّموز ال�سّ يميائيّة ذات مغزً ى ،ويجب �أنْ تُقر أ�
يف �سياقيها التّداوليّني اخلا�صّ والعامّ ،فالدّال الب�صريّ
يل بينه وبني املدلول امل ؤ� َوّل
يحملُ م�ضمونًا ،وثمّة رابطٌ �أو ّ
الّذي ي�ش ُري � إليه ،فرمز الفنجان يف الطّ ريق يومئ � إىل
مقهًى قريب ،وهذا ا�صطالح توا�ضع عليه املجتمع،
والتّ�أويل يعتم ُد �أدوات املتلقّي القارئ للرّ�سائل الب�صريّة
واحلركيّة املبثوثة حوله ،فمنها ما يُوجَّ ه � إليه ب�شكلٍ

خا�ص ،وبع�ضها يوجّ ه ملحيطه �أو مكان � إقامته ،و�أخرى
ٍّ
عامليّة املغزى والهدف؛ ولي�ست � إقليميّة �أو حمليّة ،وذلك
يقرتنُ بربط النّ�سق بالعالقات القائمة يف ال�سّ ياقات
الّتي يتحرّك فيهاالفرد؛ � إذ نخرج من �سكون النّ�سق � إىل
ترتبط
ُ
حركيّة الفعل والأ داء وامل�شهد ،وهذه -ال �شكّ -
ب�أبعادٍ م�ستبطن ٍة وعميق ٍة لها عالقة بالتّاريخِ واجلغرافيا
والدّين وال�سّ يا�سة والثّقافة ال�سّ ائدة والأ عراف والتّقاليد؛
فهذه العالمات بنظائرها اللّغويّة تتج ّذ ُر يف هذه الأ بعاد
وتت أ�ثّر بها وتنبثقُ عنها ،وال يُغفَل اجلانبُ ال�سّ يكولوجيّ يف
توجيه الرّ�سالة ووقعها يف املتلقّي لتحقيق املعنى.
· الرّموز الظّ رفيّة :وتق�سم � إىل ق�سمني � :اًأول :احليّز
املكاينّ ،وهو � إدراك املرء للمكان �أو احليّز �ضمن �أحوال
وعوامل ثقافيّة ونف�سيّة واجتماعيّة� ،أكرث منها ج�سديّة،
فالإن�سان يحبّ امتالك املكان ،ويعدّه امتدادًا له ،ورمزًا
اجتماعيًّا للتّفوّق �أو ال�سّ لطة �أو الهيبة ،وقد ي ؤ�ثّر يف �أدائه،
فعندما يلعبُ فريق كرة قدم على �أر�ضه فـ�إنّه ميار�س
�سلوكه يف مكانه الّذي ميلكه؛ فهو ي�ست�شعر الأ من والثّقة
�أكرث من لـَعـِبه على �أر�ض الفريق الآخر(.)13
وقد ابتدع العامل الأ نرثوبولوجيّ «� إدوارد هول» ما
ي�سمّى بـ«الإبعاديّات»=� Proxemicsأو «التّقاربيّة»،
وتعني امل�سافة ال�شّ خ�صيّة �أو املنطقة احلدوديّة الّتي
يتحرّك فيها الفرد ،وقد تناول يف درا�سته الطّ رق الّتي
ت�ستخدمها ال�شّ عوب املختلفة يف التّوا�صل خالل الزّمان
واملكان وحركات اجل�سد( ، )14وت�صنّف امل�سافة � إىل �أربع
مناطق ذات داللة( :)15امل�سافة احلميميّة (�25-15سم)،
وامل�سافة ال�شّ خ�صيّة (� 4-1.5أقدام) ،وامل�سافة
االجتماعيّة (� 7-4أقدام) كامل�سافة يف املعامالت املاليّة،
وامل�سافة العامّة ( 20-12قدمً ا) كم�سافة ال�سيا�سيّني
اللتينيّة
واجلمهور ،ويُذكر �أنّ العربَ و�سكان �أمريكا اّ
يتحدّثون ،بع�ضهم � إىل بع�ض ،وهم �أك ُرث اقرتابًا �أثناء
الوقوف للكالم ،وعك�س هذا ما يفعلُه الأ وروبيّون
والأ مريكيّون ال�شّ ماليّون؛ فكثريًا ما يتقهقر الأ وروبيّون
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مب�سافة مالئمة بينهم وبني محُ دِّ ثهم �أثناءاالجتماعات
الدّوليّة عند تفاهمهم مع بع�ض ممثّلي الدّول العربيّة �أو
دول �أمريكا الالتينيّة؛ لت�صبح زاوية النّظر بينهما غري
مبا�شرة .ويذهل الإجنليزيّ مثلاً من � إم�ساك ال�شّ باب
الإيطاليّني والعرب بع�ضهم ببع�ض �أثناء م�شيهم ،كما
يفزعه �أنْ يعانقَ �أحد العرب �أو الإفريقيّني(.)16
ومن العوامل امل ؤ�ثّرة يف امل�سافة عند التّوا�صل :طبيعة
املو�ضوع املطروق ،و�صفة املكان و�سعته ،ونوعيّة العالقة
بني طريف التّوا�صل ،واجلن�س ،وال�سّ نّ  ،والعادات املكت�سبة
والعُرف االجتماعيّ  ،واملعتقدات الدّينيّة ،و�سياق احلال
� إذا كان املوقف عُ ر�سً ا �أو عزا ًء �أو لقا ًء عاطفيًّا �أو حما�ضرة
علميّة.
� إذً ا فلكلٍّ منطقته ال�شّ خ�صيّة احلدوديّة (Territory
خا�صة،
 )areaبدافع احلاجة المتالك م�ساحات و�أقاليم ّ
ولعلّها حاجة فطريّة موروثة عامليًّا ،وتتحدّد مبعايري
ثقافيّة �أو اجتماعيّة �أو ماديّة؛ لذلك يلج أ� �أحدنا � إىل
الرّجوع للخلف �أو الدّفع باليد �أو اله ّز عندما يتمّ انتهاك
حُ رمته �أو منطقته.
ويُذك ُر �أنّ رجال التّحقيق وال�شّ رطة ي�ستخدمون
تقنيات الغزو الأ ر�ضيّ الإقليميّ الخرتاق مناطق املجرمني
ال�شّ خ�صيّة عندما يجل�سون قريبًا جدًّا من املتّهمني ،دون
�أي عائق بينهم ككر�سي �أو طاولة ،وفق معايري امل�سافة؛
كما يجل�س املحقّق على كر�سيّ �أعلى يَبعُد ما يقارب
قدمني �أو ثالثة �أقدام عن املجرم �أو املتّهم()17؛ وهو ما
يعمل على حتطيم معنويّات الأ خري وفقده الثّقة بنف�سه
وعدم � إح�سا�سه بالأ مان؛ ثمّ انتزاع املعلومات منه ،وقد
ميار�س الأ هل هذه التّقنية عند توبيخ �أوالدهم لت�أكيد
ُ
�سيطرتهم.
ثانيًا :احليّز الزّماينّ :يرتبط الإح�سا�س بقيمة
الوقت بالثّقافة املحيطة والإميان ب�أهميّة املحافظة عليه
وا�ستثماره ،ومن ذلك دقّة املواعيد واملقابالت ،وما يتعلّق
بتوقيت زرع البذور �أو احل�صاد ،وحالة الطق�س ،وللوقت

�صلة وثيقة بال�سّ لوك � إذ يتحا�شى البع�ض الإتيان بنماذج
�سلوكيّة معيّنة ،بينما ميار�سونها يف �أوقات أُ�خر.
كما �أنّ ردود الأ فعال تعتم ُد على توقيت التّوا�صل
اللّغويّ املنا�سب �أكرث من االعتماد على م�ضمون الفعل
اللّغويّ ذاته وطبيعته؛ فلذلك ف�إنّ اختيار التّوقيت املنا�سب
لتقدمي اقرتاحات �أو طلب �شيء ما �أو عقد اجتماع؛ يلعب
دورًا كبريًا يف تقبّل الآخرين لأ فكارنا ولنا وتفاعلهم
معنا.
ثالثًا :الرّموز الإعالميّة والتّكنولوجيّة :ومنها:
لغة احلا�سب والهواتف الذّكيّة وتطبيقاتها وامل�سرح
والتّمثيل ال�سّ ينمائيّ  ،والتّ�سويق التّكنولوجيّ  ،و�أمناط
ين ومتابعة الأ خبار ،وو�سائل التّوا�صل
البثّ الإلكرتو ّ
االجتماعيّ عرب ال�شّ ابكة الّتي ت�ساهم يف ترويج الرّموز
النّمطيّة املعا�صرة يف امل�أكل وامل�سكن وامللب�س ،وت�سويق
الأ يديولوجيّات املحدّثة الّتي تواكب روح الع�صر
التّكنولوجيّ ومنوّه بن�شر مقاطع الفيديو ()Youtube
واملقابالت ال�شّ خ�صيّة وامل�سابقات ،وتعدّد احل�سابات
يف مواقع التّوا�صل االجتماعيّ ومواقع ال�شّ ابكة والربيد
الإلكرتوينّ ،وبثّ نظام التّكافل االجتماعيّ التّقنيّ
ين عرب �صفحات
عن بُعدٍ القائم على التّزاور الإلكرتو ّ
احل�ساب ال�شّ خ�صيّة؛ لتقدمي املظاهر االجتماعيّة
واملجامالت وت�سجيل املوا�ساة �أو التّهنئة يف املنا�سبات
ب�صورة ع�صريّة تقنيّة ،و�شيوع �أمناط الأ �سر الإلكرتونيّة
الّتي �شوّهت عالقات الأ فراد وفكّكت املجتمع؛ � إنّ هذه
دالالت
ٍ
النّظائر اللّغويّة بطابعها ال�سّ يميائيّ التّقنيّ ذات
تَتتاب ُع وتَتقاط ُع ب�صورة منظّ مة ،لتنتج املعنى ،وك ّل منها
يَ�ستبطنُ �سل�سل ًة من احلقول الرّمزيّة املرتابطة لت�شكّل
معًا الأ ن�ساق الدّالليّة املبثوثة يف حياتنا االجتماعيّة
والثّقافيّة وال�سّ يا�سيّة اليوميّة؛ وتك�شف الأ بعاد اخلفيّة
يف هذه الأ ن�ساق املركّبة الرباغماتيّة الّتي يبثّها االنفتاح
املقن يف �سمات التّوا�صل احلركيّ .
التّقنيّ املعا�صر غري نّ
�إنّها نظائر اللّغة بفرعها التّكنولوجيّ الّذي غزا
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عقول الأ فراد واجلماعات ،و�ساهم يف تغيري �سيمياء
ين املعا�صر
الأ يديولوجيّات امل�ألوفة ،و أ�ثّر يف اجل�سد الإن�سا ّ
ولغة توا�صله ،فبات الهمّ الأ كرب للإ ن�سان تَرقّبَ كلِّ جديدٍ

الهثًا وراء التّغيري؛ فهل حقّقت هذه املقا�صد احلركيّة
املعا�صرة بُغيته ليعرف نف�سه ب�شكل �أف�ضل ،ثمّ يقدّم
�صور ًة ير�ضى بها عن نف�سه وير�ضى عنه الآخرون؟
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الحماية الدستورية للغة العربية
نعمان اخلطيب

´

ري من املثقفني واملتخ�ص�صني يف اللغة العربية وحمبيها ،ومن احلري�صني على عظمتها
عب كث ٌ
َرّ َ
وت�ألقها وا�ستمرار دورها الفعّال يف بناء الفرد واملجتمع -ثقافة وح�ضارة وقيمًا � إن�سانية -عبرّ وا عن
خوفهم وقلقهم من التحديات التي تواجهها ،واملحن الكربى التي تغالبها يف بالدها وبني الأ جيال
املتعاقبة من �أبنائها ،ودعوا � إىل توحيد اجلهود وتبني الت�شريعات واتخاذ القرارات والإجراءات
الر�سمية لوقف الرتاجع وال�ضعف اللذين �آلت � إليهما لغتنا العربية� ،سواء بطريق مق�صود وممنهج �أو
ب�شكل غري مق�صود وعفوي.
عُ قد العدي ُد من امل�ؤمترات والندوات وامللتقيات الوطنية والإقليمية ،التي بُحثت فيها ونوق�شت
ظاهرة �ضعف اللغة العربية وخماطر انت�شاره وا�ستفحاله ،و َنبّهت � إىل �سو ِء حالِها وم�آلها ،وتبنّت
الكث َري من القرارات والتو�صيات ،عا�ضدها و َأ�يَّدها �شخ�صيات وم�ؤ�س�سات متعددة دعت � إىل تبني
�أجنع الو�سائل و�أقواها حلماية هذه اللغة.

´ع�ضو املحكمة الد�ستورية ،و�أ�ستاذ القانون العام يف اجلامعات الأ ردنية.
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بع�ض الدول ا�ستجابت � إىل هذه الدعوات و�أ�صدرت الت�شريعات الالزمة حلماية اللغة العربية واتخذت
القرارات احلا�سمة لتنفيذها ،وبع�ضها تبنّى الت�شريعات الالزمة ولكنه مل ي�صدر القرارات �أو يتخذ
الإجراءات احلا�سمة لتنفيذها .والبع�ض الآخر مل ي�صدر الت�شريعات الالزمة ومل يتخذ الإجراءات حتى
الواعدة ب�ش�أنها.
الأ ردن ،ومنذ ن�ش�أته (� إمارة ومملكة) ،حر�ص على ت�ضمني د�ساتريه الثالثة على �أن اللغة العربية هي
اللغة الر�سمية للدولة الأ ردنية.
القانون الأ �سا�سي ل�شرق الأ ردن 1928م
ن�ص يف املادة ( )15على �أن «العربية هي اللغة الر�سمية».
د�ستور اململكة الأ ردنية الها�شمية 1946م
ن�ص يف املادة ( )15على �أن «العربية هي اللغة الر�سمية».
د�ستور اململكة الأ ردنية الها�شمية 1952م املعدل واملعمول به حاليًّا
ين�ص يف املادة ( )2على �أن «الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�سمية».
ن�صت �صراح ًة على �أن اللغة العربية هي اللغة الر�سمية ،و�أغلبُها قرنها
د�سات ُري الدول العربية َّ
بالإ�سالم.
د�ستور اجلمهورية اللبنانية 1926م
ين�ص يف املادة ( )11على �أن «اللغة العربية هي اللغة الوطنية والر�سمية� ،أما اللغة الفرن�سية فتُحدد
الأ حوال التي تُ�ستعمل بها مبوجب قانون».
د�ستور اجلمهورية اجلزائرية 1963م
ين�ص يف املادة ( )4على �أن «الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية هي اللغة القومية الر�سمية للدولة».
د�ستور دولة الكويت 1962م
ين�ص يف املادة ( )2على �أن «دين الدولة الإ�سالم وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�س للدولة» .واملادة
(« :)3لغة الدولة الر�سمية هي اللغة العربية».
د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة 1971م
ين�ص يف املادة ( )7على �أن «الإ�سالم دين الدولة الر�سمي لالحتاد ،وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي
للت�شريع فيه ،ولغة االحتاد الر�سمية هي اللغة العربية».
د�ستور دولة قطر 1972م
ين�ص يف املادة ( )1على �أن «قطر دولة عربية ذات �سيادة ،دينها الإ�سالم وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر
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رئي�س لت�شريعاتها ،ونظامها دميقراطي ولغتها الر�سمية هي اللغة العربية و�شعب قطر جزء من الأ مة
العربية».
د�ستور �سلطنة عُمان 1996م
ين�ص يف املادة ( )2على �أن «دين الدولة الإ�سالم وال�شريعة الإ�سالمية هي �أ�سا�س الت�شريع» .واملادة (:)3
«لغة الدولة الر�سمية هي اللغة العربية».
النظام الأ �سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية
ين�ص يف املادة ( )8على �أن «اململكة العربية ال�سعودية دولة � إ�سالمية ذات �سيادة تامة ،دينها الإ�سالم
ود�ستورها كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،ولغتها الر�سمية هي اللغة العربية».
القانون الأ �سا�سي لدولة فل�سطني 2003م
تن�ص املادة ( )4على �أن «الإ�سالم هو الدين الر�سمي يف فل�سطني ،ول�سائر الأ ديان ال�سماوية احرتامها
وقد�سيتها ،ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�س للت�شريع واللغة العربية هي اللغة الر�سمية».
د�ستور مملكة البحرين 2012م
تن�ص املادة ( )2على �أن «دين الدولة الإ�سالم ،وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�س للت�شريع ،ولغتها
الر�سمية هي اللغة العربية».
د�ستور اجلمهورية العربية ال�سورية 2012م
تن�ص املادة ( )3على �أن« :دين رئي�س الدولة الإ�سالم والفقه الإ�سالمي م�صدر رئي�س للت�شريع» .واملادة
(« :)4اللغة العربية هي اللغة الر�سمية للدولة».
د�ستور اململكة املغربية 2011م
ين�ص يف الف�صل ( )3من الباب الأ ول على �أن« :الإ�سالم دين الدولة ،والدولة ت�ضمن لكل واحد احلرية
التامة يف �ش�ؤونه الدينية».
أي�ضا لغة ر�سمية للدولة».
والف�صل اخلام�س« :تظل العربية اللغة الر�سمية للدولة ،وتعد الأ مازيغية � ً
د�ستور اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية 1991م
تن�ص املادة ( )5على �أن« :الإ�سالم دين ال�شعب والدولة».
املادة (« :)6اللغات الوطنية هي العربية والبوالرية وال�سوفنكية والولفية واللغة الر�سمية هي اللغة
العربية».
د�ستور اجلمهورية اليمنية 1991م
املادة (« :)2الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�سمية».
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املادة (« :)3ال�شريعة الإ�سالمية هي م�صدر جميع الت�شريعات».
د�ستور جمهورية ال�صومال الدميقراطية 1919م
تن�ص املادة ( )3على �أن« :الإ�سالم دين الدولة» (مل يتطرق � إىل اللغة العربية).
د�ستور جيبوتي 1992م
تن�ص املادة ( )1على �أن« :اللغة الر�سمية هي اللغة العربية واللغة الفرن�سية».
د�ستور ليبيا 2011م
تن�ص املادة ( )1على �أن« :ليبيا دولة دميقراطية م�ستقلة ،ال�شعب فيها م�صدر ال�سلطات ،عا�صمتها
طرابل�س ودينها الإ�سالم ،وال�شريعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�س للدولة واللغة الر�سمية هي اللغة العربية».
د�ستور جمهورية العراق 2005م
تن�ص املادة ( )4على �أن« :الإ�سالم دين الدولة الر�سمي وهو م�صدر الت�شريع .واللغة العربية واللغة
الكردية هما اللغتان الر�سميتان للعراق».
د�ستور ال�سودان 2005م
تن�ص املادة ( )1/5على« :تكون ال�شريعة الإ�سالمية بالإجماع م�صدرًا للت�شريعات التي ت�سن على امل�ستوى
القومي وتطبق على واليات �شمال ال�سودان».
املادة (:)8
« -1جميع اللغات الأ �صلية يف الدولة لغات قومية يجب احرتامها».
« -2العربية هي اللغة القومية الأ و�سع انت�شارًا بال�سودان».
« -3تكون العربية باعتبارها لغة رئي�سة على ال�صعيد القومي ،واللغة الإجنليزية اللغتني الر�سميتني
لأ عمال احلكومة القومية ولغتي التدري�س يف التعليم العايل».
د�ستور جمهورية م�صر العربية 2014م
تن�ص املادة ( )2على �أن« :الإ�سالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الر�سمية ،ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية امل�صدر الرئي�س للت�شريع».
د�ستور اجلمهورية التون�سية 2014م
ين�ص الف�صل الأ ول على �أن« :تون�س دولة حرّة م�ستقلة ذات �سيادة ،الإ�سالم دينها والعربية لغتها
واجلمهوري نظامها».
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وت�أتي �أهمية الن�ص الد�ستوري على أ�َن اللغة
العربية هي اللغة الر�سمية من خالل الت�سليم التام
مببد أ� �سمو الد�ستور والذي مبوجبه ال يجوز لل�سلطتني
ن�صا وروحً ا �أو �أن
الت�شريعية والتنفيذية �أن تخالفاه ًّ
تتجاوزا مقا�صده العامة.
وتتحقق خمالفة ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية
للأ حكام الد�ستورية � إذا ما �أ�صاب العملَ الت�شريعي
عيبٌ من عيوب الت�شريع كعيب االخت�صا�ص وعيب
ال�شكل وعيب املحل يف ن�صه �أو روحه �أو كما ي�سمى
مبخالفة الت�شريع للد�ستور �أو االنحراف يف ا�ستعمال
ال�سلطة الت�شريعية.
و� إذا كان الفقه الد�ستوري التقليدي قد بحث وعالج
�صور خمالفة الت�شريع للد�ستور ف�إن �أغلب درا�ساته
و�أبحاثه اقت�صرت على املخالفات الإيجابية للت�شريع،
�أي عندما يُ�سن الت�شريع خالفًا لأ حكام الد�ستور؛ �أي
بخالف قواعد االخت�صا�ص وال�شكل واملحل الذي
تت�ضمنه ن�صو�ص الد�ستور ،ولكن اجلزء الآخر من
�صور خمالفات الت�شريع قد ي�أتي ب�صورة �سلبية من
امل�شرع عندما يحجم �أو ميتنع عن اال�ستجابة � إىل
الأ مر الد�ستوري يف مو�ضوع معني ،فال يبادر � إىل
� إ�صدار الت�شريعات الالزمة لذلك .هذا االمتناع �أو
أي�ضا،
الإحجام �أو التق�صري ميثل خمالفة د�ستورية � ً
ومثال ذلك عدم �صدور ت�شريع ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة معينة
ن�ص عليها الد�ستور مثل الن�ص الوارد يف املادة ()58
من الد�ستور الأ ردين« :تن� أش� بقانون حمكمة د�ستورية
يكون مقرها يف العا�صمة ،وتعترب هيئة ق�ضائية
م�ستقلة قائمة بذاتها �...إلخ» .فلو مل ي�ستجب امل�شرع
ب�سن و� إ�صدار قانون ين�شئ مبقت�ضاه حمكمة د�ستورية
ويو�ضح �أحكامها ،ف� إنه �سيكون قد خالف الد�ستور،
ولو ا�ستجاب للن�ص الد�ستوري و�أن� أش�َها لكنه �أورد
ن�صو�صا يف بع�ضها خمالفة للد�ستور �سيكون يف و�ضع
ً
أي�ضا .ولذلك على امل�شرع دائمًا �أن يلبي ما
املخالفة � ً

يدعو � إليه الد�ستور ويبادر � إىل الت�شريع فيه و�أن يراعي
يف �أحكامه �أحكام الد�ستور ،و� إال كان ذلك خمالفة
وجتاوزًا لن�صو�ص الد�ستور التي يحميها وي�سهر على
�ضمان التقيد ب�أحكامها الق�ضاء الد�ستوري ب�صورتيه
املحكمة الد�ستورية واملجل�س الد�ستوري.
الدول العربية -كما ر�أينا -ن�صت يف د�ساتريها
على �أن اللغة العربية هي اللغة الر�سمية .هذا
الن�ص هو خطاب ملزم جلميع ال�سلطات الت�شريعية
والتنفيذية والق�ضائية ،ف�إذا مل ي�ستجب �أي منها لهذا
اخلطاب امللزم تكون قد خالفت الد�ستور.
ول�ضمان التزام امل�شرع (ال�سلطة الت�شريعية �أو
ال�سلطة التنفيذية) لن�صو�ص و�أحكام الد�ستور ،تبنت
الد�ساتري العربية � إن�شاء ق�ضاء د�ستوري ليتوىل الرقابة
على د�ستورية القوانني والأ نظمة (اللوائح) .وبع�ض
الد�ساتري ن�صت على املحكمة الد�ستورية كالأ ردن
وم�صر وال�سودان وفل�سطني والبحرين والكويت
واملغرب وتون�س ،وبع�ضها أ�َوكل الرقابة الد�ستورية � إىل
�أعلى حمكمة يف الق�ضاء النظامي ،كالإمارات العربية
والعراق� ،أما البع�ض الآخر فقد عهد بهذه الرقابة
� إىل ما ي�سمى باملجل�س الد�ستوري مثل اجلزائر ولبنان
وموريتانيا.
بع�ض الدول ا�ستجابت للن�صو�ص الد�ستورية
الواردة يف د�ساتريها فيما يتعلق باللغة العربية ،وقررت
حمايتها ،ف�أ�صدرت قانونًا حلماية اللغة العربية ،مثل
اجلزائر التي �أ�صدرت جمموعة ت�شريعات �أهمها قانون
رقم ( )5-91تاريخ 1991م ،والأ ردن التي �أ�صدرت قانون
حماية اللغة العربية رقم ( )35ل�سنة 2015م ،تاله قانون
جممع اللغة العربية الأ ردين رقم ( )19ل�سنة 2015م
الذي حل حمل قانون رقم ( )40ل�سنة 1976م؛ وذلك
بهدف احلفاظ على �سالمة اللغة العربية والعمل على
�أنْ تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون احلديثة،
والنهو�ض باللغة العربية ،وو�ضع معاجم امل�صطلحات
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الالزمة ملواءمة تطور جماالت املعرفة .وكذلك دولة
قطر التي أ�َ�صدرت قانون رقم ( )7ل�سنة 2019م ب�ش�أن
«حماية اللغة العربية».
وعلى الرغم من عدم ن�ص هذه القوانني
التي �صدرت على �آلية حماية اللغة العربية � إذا ما
جتاوزت �أي جهة ر�سمية �أو خا�صة �أحكامها (با�ستثناء
بع�ض العقوبات اجلزائية)� ،أرى �أن ذلك حمكوم
بالقواعد العامة التي ت�ضمن أ�َركان الدولة القانونية
وتكفل تقيد ال�سلطات والكافة ب�أحكام الد�ستور
والقوانني والأ نظمة النافذة؛ فالق�ضاء الد�ستوري
ممثلاً باملحكمة الد�ستورية كفيل مبراقبة د�ستورية
القوانني والأ نظمة التي ت�صدر حلماية اللغة العربية،
والق�ضاء الإداري ممثلاً باملحكمة الإدارية والإدارية

العليا كفيل مبراقبة م�شروعية القرارات الإدارية
بجميع �صورها (قرارات فردية �أو تعليمات �أو �أنظمة)
و� إلغائها � إذا كانت خمالفة للد�ستور والقانون ،وكذا
الق�ضاء العادي النظامي واخلا�ص والديني؛ ك ٌّل يف
جماله واخت�صا�صه.
ويف هذا املجال يجب التو�سع يف معنى (�صاحب
امل�صلحة) الذي ي�ستطيع الدفاع عن اللغة العربية �أمام
جميع اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية ،و�أمام الق�ضاء
بجميع �صوره و�أنواعه ودرجاته ،و�أهمهم جممع اللغة
العربية ،بو�صفه �شخ�صي ًة اعتباري ًة م�ستقل ًة متلك
القيام بجميع الت�صرفات القانونية الالزمة لتحقيق
�أهدافه.

«ما َذلَّت لغة شعب إال ذلّ  ،وال انحطت إال كان أمره في ذهاب وإدبار،
ومن هذا يفرض األجنبي املستعمر لغته فرض ًا على األمة املستعمَ رة،
ويركبهم بها ويُشعرهم عظمته فيها»...
م�صطفى �صادق الرفاعي
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اللغة العربية بين عجز نخبها وجهل أبنائها
عبد املجيد ن�صري

´

لو قيل لكم :عندنا يتيم ال ي�ستطيع �أن يخدم نف�سه ،و�ضعناه يف م�ؤ�س�سة ي�شرف على خدمته
اثنان وع�شرون م�شرفًا ،فكيف تكون �أحواله؟ قد تظنون �أنه �سيكون يف �أح�سن حال و�أهد أ� بال .وما
ردكم ،دام ف�ضلكم ،لو قلت لكم � إنه �سيموت جوعان ،يف �أقذر �أ�سمال من الثياب؟! وال�سبب ب�سيط،
هو �أن كل م�شرف كان يظن �أن غريه �سيقوم بالواجب ،ولذلك تقاع�س عن �أداء واجبه ،ومن َث ّم
كان ن�صيب اليتيم الإهمال التام.

´�أ�ستاذ �شرف -جامعة العلوم والتكنولوجيا الأ ردنية ،وع�ضو جممع اللغة العربية الأ ردين.
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هذه هي حال اللغة العربية مع الدول العربية
االثنتني والع�شرين .يتيمة! تدعي كل دولة �أن لغتها
الر�سمية هي العربية ،وتظن �أن هذه املادة الد�ستورية
هي �أق�صى ما ميكن �أن تقدم لهذه اللغة من حقوق.
بينما تتقدم اللغة الفرن�سية يف بع�ض �أقطارها ،ولي�س
على م�ستوى النخب فقط؛ وتتغلغل الإجنليزية يف
الأ قطار الأ خرى حتى على م�ستوى املدر�سة وريا�ض
الأ طفال .ويف �ساحات � إعالمها تظن �أنك تعي�ش يف
عامل �آخر ،لي�س عربيًّا ولي�س � إفرجنيًّا ،بل هو ما �سمي
ام�ش يف �أ�سواقها لتقر أ� �أ�سماء متاجرها
عرابيزيًّاِ .
و�أعمالها ب�أي لغة عدا العربية؛ وادخلْ جامعاتها،
وطف بقاعات حما�ضراتها لتجد �أنك ال ت�سمع � إال هذه
ْ
العرابيزية .هذا مع �أن القانون اجلامعي ين�ص على
�أن لغة التدري�س هي العربية ،و�أن من �أهداف التعليم
العايل العناي َة باللغة العربية وتقدمها .بل � إن كل
د�ستور ين�ص على �أن اللغة العربية هي اللغة الر�سمية!
فيا ترى لو �أن هذه الن�صو�ص كانت حمذوفة من
القوانني والد�ساتري ،بحجة �أن التوا�صل باللغة العربية
يف البالد العربية هو حت�صيل حا�صل ،وال يحتاج � إىل
ن�صو�ص ،فماذا �ستكون عليه احلال؟
وامل�صيبة �أن اجلميع ي�سيء معاملة اللغة العربية،
حتى معلموها يف املدار�س ،ووا�ضعو املنهاج يف
الوزارة ،والأ �ساتذة يف �أق�سام اللغة العربية و�آدابها
الذين يعتا�شون ب�سببها ،وكذلك جمامع اللغة التي
�أن�شئت من �أجلها .وكذلك خطباء امل�ساجد ،ومقدمو
الربامج يف الإذاعة والتلفاز ،واخلطباء يف امل�ؤمترات،
وال�سيا�سيون الذين يتفيهقون يف كالمهم املمجوج،
هذا � إن تنازلوا وا�ستعملوا لغة عربية من نوع ما
يف ت�صريحاتهم وخطبهم ،والق�ضاة املدنيون �أو
ال�شرعيون ،وهم يمُ ْلون �أحكامهم ،وال�شعراء والأ دباء
الذين لوال هذه اللغة ما كان لهم �أدب وال �شعر؛ وحتى
النا�س العاديون الذين يتباهون ب�أن �أطفالهم يف

رو�ضات الأ طفال يرطنون ببع�ض كلمات � إجنليزية �أو
فرن�سية .وبعد كل هذه القنابل التي تلقى على اللغة
العربية لتدمريها والتنفري منها� ،أنعجب �أنه بقي
لنا لغة عربية! وعلينا � اّأل نن�سى دعوات ا�ستعمال
العاميات� ،أو احلروف الالتينية بدل احلروف العربية
للكتابة� ،أو االكتفاء ب�أن تبقى اللغة العربية لغ ًة للطقو�س
الدينية .ويف اجلامعات العربية التي ينوف عددها
على �أربعمئة ،كم عدد اجلامعات التي تدر�س جميع
م�ساقاتها بالعربية ،وال �أقول اللغة العربية الف�صحى �أو
ال�سليمة؟ جامعات ر�سمية يف �سورية وليبيا وال�سودان.
�أما يف غريها ،فعليها �أن تدر�س وتكتب وتبحث
باللغة الإجنليزية ،لغة التقدم العلمي ،وك�أن الأ ملان
�أو الفرن�سيني �أو الفنلنديني (موطن �شركة نوكيا)
�أو الكوريني �أو اليابانيني �أو ال�صينيني هم يف �أ�سفل
دركات التقدم العلمي والتكنولوجي ،لأ نهم يدر�سون
ويبحثون بلغاتهم الأ م!
مق�صرون يف حق هذه
� إذن لنعرتف �أننا جميعًا ِّ
اللغة ،لغة الهوية والقر�آن والرتاث والتميز ،لغ ُة
�أبرز احل�ضارات الإن�سانية العاملية ملدة �ستة قرون
(1400–800م) ،وذلك �أطول من �أي ح�ضارة
�أخرى .ويكتب الأ �ستاذ كارل بوير يف كتابه (تاريخ
الريا�ضيات) �« :إنه حتى القرن ال�سابع ع�شر مل يُع َّد
عاملًا يف �أوروبة من مل يكن يعرف اللغة العربية» .جمد
باذخ كاملجد الذي حتوزه اليوم الإجنليزية منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية وانغما�س الواليات املتحدة
الأ مريكية يف عوملة الأ قطار الأ خرى.
�س�ؤال :هل تعريب التعليم العايل فر�ض �أو �سنة
�أو مما �سكت عنه ال�شارع؟
هذا عنوان غريب م�ستهجن ،بل � إنه م�ستنكر لو
طرح على �أمة �أخرى لها لغتها وثقافتها وح�ضارتها.
وتكرار طرح مثل هذه الأ �سئلة بحد ذاته م�صيبة
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ت�ضاف � إﻰﻟ ﻣ�ﺻﺎﺋب ا�ﻷﻣﺔ العربية اﻟﻌظﺎم .ﻟﻛن تعريب
التعليم اﻟﻌﺎﻲﻟ ق�ضية ﻣن ق�ضايا هذه ا�ﻷﻣﺔ وﺟزء ﻣن
ق�ضيتها اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻻ�ﺳﺗﻌﻣﺎر واﻻﻧدﻓﺎع
ﻧﺣو اﻻ�ﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﺎم .وﻣﻘﺎﻟﺗﻲ هذه ،ﻛﻣﻘﺎﻻت
�أﺧرى كتبتُها ،وﻛﺗب زﻣﻼء ﻛرام �أمثالها ﻋﻠﻰ ﻣدى
�ﺳﻧوات طوال ،هي ﻣراﻓﻌﺎت ﻲﻓ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ والهوية
واﻻ�ﺳﺗﻘﻼل واﻟﻛراﻣﺔ �أﻣﺎم ﻗ�ﺿﺎة هم اﻟﺧ�ﺻوم،
ﻛﺗﺑوا �أحكامهم اﻟﺟﺎﺋرة ﻗﺑل �أن ي�سمعونا .وهم �أﺣد
�صنفني ﻣن اﻟﻘ�ﺿﺎة ذﻛرهما اﻟر�ﺳول �أنهما ﻣن �أهل
اﻟﺟور :ﻗﺎ�ض ﻋرف اﻟﺣق وﻗ�ﺿﻰ بخالفه ،و�آﺧر ﺟﺎهل
ﻗ�ﺿﻰ بجهله .ﻋﻠﻰ �أي ﺣﺎل� ،ﺳﻧراﻓﻊ ﻋن ق�ضية تعريب
التعليم اﻟﻌﺎﻲﻟ ،وهو فر�ض ﻣن �أﺟل حت�سني خمرجاته،
ﻣن طﻼب ،و�أ�ﺳﺎﺗذة ،وﻟﻐﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ حية ،وﻛﺗب ﻣ�ؤﻟﻔﺔ
وﻣﺗرﺟﻣﺔ ،وﺑﺣوث ﻋﻠﻣية ،واهتمام ﺑﺎﻟﻌﻠم يفوق
االهتمام بال�شهادة ،و� إﺑداع يرفع �سوية ا�ﻷﻣﺔ ،وا�ﻷﺛر
ا�ﻹيجاﺑﻲ ﻋﻠﻰ �ﺳوق اﻟﻌﻣل ،وغري ذﻟك .هل ﻣن �أﺣد
ي�ؤكد ﻟﻧﺎ وﺟود ﻣﺛل هذه اﻟﻧدوات بعناوينها اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ
وﻣﺣﺎورها اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻋﻧد �أي �أﻣﺔ �أﺧرى غري ا�ﻷﻣﺔ
اﻟﻌربية؟ هل يفعل اﻟﻛوريون ،ال�شماليون واجلنوبيون،
ﻣﺛل ذﻟك؟ هل ﻧﺟد �أﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋﻧد �أهل فيتنام؟ هل
فعله ﻣ�ﺻطﻔﻰ �أﺗﺎﺗورك وﻣن �ﺳﺎر ﻋﻠﻰ نهجه ﻲﻓ ترتيك
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎنية؟ �أم لعله �ﺷﻐل اليهود ﻲﻓ فل�سطني
اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ اﻟﻣﻐﺗ�ﺻﺑﺔ ﺑﻌدﻣﺎ �أحيا دافيد ﺑن اللعازار ﻲﻓ
نهاية اﻟﻘرن اﻟﺗﺎ�ﺳﻊ ﻋ�ﺷر ﻟﻐﺔ ميتة ،وﻧﺑ�ض ﻲﻓ ﻋروق
قومه اﻻﻋﺗزاز بها ،و�ﺻﺎرت اﻟﻠﻐﺔ اﻟر�سمية لدولتهم،
وﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠم واﻟﺗدري�س اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،وﻟﻐﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ
وا�ﻷ دب؛ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣن ﺣ�ﺻل ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز ﻧوﺑل
ﻣن �أهلها ﺛﻣﺎنية ،منهم اﺛﻧﺎن ﻲﻓ ا�ﻷ دب! وﻗد ﻧﻔﺗ�ش
ﻲﻓ �أﺧﺑﺎر ﻓﻧﻠﻧدة و�سكانها اﻟﻣﻼيني اﻟﺧﻣ�ﺳﺔ ،وهي
ﻋ�ﺿو ﻲﻓ اﻻﺗﺣﺎد ا�ﻷ وروﺑﻲ ،ﻋن �أي ﻟﻐﺔ ا�ﺳﺗﻌﻣﻠوها ﻲﻓ
ﺑﺣوث �ﺷرﻛﺔ ﻧوكيا ﺣﺗﻰ و�ﺻﻠوا � إﻰﻟ ﻣﺎ و�ﺻﻠوا � إليه؟
�أهي الإجنليزية� ،أم ا�ﻷﻟﻣﺎنية� ،أم اﻟﻔرن�سية� ،أم

اﻟرو�سية �أم ﻣﺎذا؟ ﻻ يوﺟد ﻣﺛل هذا اﻻﻧﺣطﺎط ﻲﻓ
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﻣن ﻗﺑل �أهلها � ،إﻻ ﻋﻧد ا�ﻷﻣﺔ اﻟﻌربية.
�أفهم �أن ﻧﺣﺎول � إﻗﻧﺎع غري اﻟﻌرب ب�أهمية ا�ﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌربية ،وﻧ�ﺳوق ﺣﺟﺟً ﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ومنها حت�سني
اﻟﻣﺧرﺟﺎت! �أﻣﺎ �أن ﻧﻘول ذﻟك �ﻷﻧﻔ�ﺳﻧﺎ ،فهذا درك
ﻣن اﻧﺣطﺎط اﻟﻛراﻣﺔ واﻻﻋﺗزاز والهوية ﻻ مثيل له.
ﻟ�ﺳﻧﺎ قبيلة ﻣﻌزوﻟﺔ ﻲﻓ �أدﻏﺎل ا�ﻷﻣﺎزون� ،أو ﻲﻓ ﻏﺎﺑﺎت
�أﻓريقيا اﻟ�ﺳوداء ،وﻟ�ﺳﻧﺎ دوﻟﺔ �صنعها اﻻ�ﺳﺗﻌﻣﺎر
ا�ﻷ وروﺑﻲ ﻣن ﻋدة ﻗﺑﺎﺋل ﻟم ﺗﻛن ﻋﻧدها ﺣروف ﻟﺗﻛﺗب
لغتها اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ،وﻟذﻟك وﺟدت �أن ﻟﻐﺔ اﻟﻣ�ﺳﺗﻌﻣر،
الإجنليزية �أو اﻟﻔرن�سية ،هي اخليار اﻟﻣوﺣد لهذا
الكيان اجلديد العجيب .ﻓﻣﺎ هي �أﻋذارﻧﺎ؟ ورث
ﻣ�ﺻطﻔﻰ �أﺗﺎﺗورك و�أمته اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎنية ،خليط ًا ﻣن
اﻟﺗركية القدمية والعربية والفار�سية قليلاً  ،وﻣن هنا
وهناك ،ﻛﺎﻧت ﻏﺎيته �أن يوﺟد �أﻣﺔ ﺗركية ﻣن ﺣطﺎم
اﻟﻣﺎ�ﺿﻲ وﺑﻘﺎيا الهزائم ،وﻣن ﻣﺎ�ض جميد ،وﺑﻐ�ض
اﻟﻧظر ﻋن ﺗﻘومينا ،ﻣن وجهة ﻧظر � إ�سالمية ﻟﻣﺎ ﻓﻌل،
ﻓﻘد �أدﺧل اﻟﺣرف اﻟﻼتيني ،وﺑد أ� بترتيك ا�ﻷﻟﻔﺎظ
واﻟﻘواﻋد ،و�أﻣر ﺑ�ﺄن يكون التعليم ﻲﻓ جميع مراحله
ﺑﺎﻟﺗركية ،و�أوﺟد اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐوي ليغذي هذه اﻟﻠﻐﺔ
ويقوي حيويتها .وها هي ﺗركية اليوم ،اﻻﻗﺗ�ﺻﺎد القوي
ﻋﻠﻰ اﻟﻣ�ﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،بتعليم راق ﻣﺗﻘدم ﻲﻓ جميع
مراحله .وﻻ يفكر ﺗرﻛﻲ ﺑﻌﻘد ﻧدوة ﻋن �أهمية ترتيك
التعليم اﻟﻌﺎﻲﻟ ﻲﻓ حت�سني ﻣﺧرﺟﺎته!
�أين اﻟﺧﻠل؟
� إذا ﻛﺎن ﻣن ﺧﻠل فهو � إﻣﺎ ﻲﻓ اﻟﻠﻐﺔ �أو ﻲﻓ �أهلها.
وقيا�سً ا ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎت �أﺧرى ،يكون اﻟﺧﻠل ﻲﻓ اﻟﻠﻐﺔ � إذا
ﻛﺎﻧت ﻟﻐﺔ ﺟﺎﻣدة ،ﻻ ﺗﺗطور ﻣن اﻟداﺧل ،ﻣﺣدودة
ا�ﻷﻟﻔﺎظ ،لي�س لها تاريخ ﺣ�ﺿﺎري ﺛﻘﺎﻲﻓ ،ولي�س لها
�أبجديتها اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗب بها .وﻣن ﺛم ﻟم ﺗﻛﺗب بها ﻛﺗب
�أو ﻣﺧطوطﺎت� .أو ﻗد ﺗﻛون ﻟﻐﺔ ﻣﺣﻔوظﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘو�ش،
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وﻗد �ﺿﺎع لفظها ،ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣ�ﺻرية اﻟﻘدمية اﻟﻣﺣﻔوظﺔ
ﻛﺗﺎبتها الهريوغليفية .ﻟﻛن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌربية ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ﻛل ﻣﺎ ذﻛر وﻣﺎ ﻟم يذكر؛ فهي ﻟﻐﺔ حية ،ﻣﺗوا�ﺻﻠﺔ
احلياة ﻣﻧذ �أﻛﺛر ﻣن ع�شرين قرنًا ،ﻟﻐﺔ ﻧزل بها اﻟوﺣﻲ
فحفظها وحفظته ،يتلى �ﺻﺑﺎح ﻣ�ﺳﺎء ﻲﻓ ﻛل �أ�ﺻﻘﺎع
اﻟﻌﺎﻟم ،وﻣن ﻛل ا�ﻷﻋراق وا�ﻷﺟﻧﺎ�س ،ﻟﻐﺔ ﻣﺗطورة ﻣن
اﻟداﺧل� ،ﻷ نها ﻟﻐﺔ ا�ﺷﺗﻘﺎقية ب�صيغ كثرية ،ذات �أ�ﺻوات
كثرية ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻧد اﻟﻠﻐﺎت الأ وروبية؛ وهي ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ه�ضم �أﻟﻔﺎظ �أعجمية وتعريبها ﺟر�سً ا وﻟﻔظً ا ،وﻗد
ﻓﻌﻠت .وهي ﻟﻐﺔ لها اﻟﺗﺎريخ اﻟﺣﺎﻓل ﺣ�ﺿﺎرة وﺛﻘﺎﻓﺔ،
وﻣﺧطوطﺎت وكتبًا ،ﺣﻣﻠت ﻛل ميادين اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗدميًا
وﺣديثًا .و�أﺛﺑﺗت ﻗدرتها ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺻﻣود واﻟﺗﺣدي �أﻣﺎم
ﻟﻐﺎت اﻟﻣ�ﺳﺗﻌﻣرين ،وهي ﻟﻐﺔ ﺣﺎ�ﺿرة ﻲﻓ احلياة،
يتحدث بها ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼيني يوميًّا .وﻣﻊ ذﻟك� ،أيها
اﻟﻧﺎ�س ،ﻟﻣﺎذا ﻋﻠﻲﱠ وﻋﻠﻰ �أﻣﺛﺎﻲﻟ �أن ﻧﻘف ﻲﻓ ﻣﺛل هذا
اﻟﻣوﻗف ،ﻧداﻓﻊ ﻋن هذه اﻟﻠﻐﺔ ،وﻧﻘﻧﻊ ﻧﻔرًا ﻣن �أﺑﻧﺎئها
ب�أنها ﺗ�ﺳﺗﺣق �أن ﺗﻛون ﻟﻐﺔ ﻋﻠومهم وتعليمهم وتعلمهم
وت�أليفهم ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣ�ﺳﺗويات؟! وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك،
ﻧذﻛر اﻋﺗرا�ﺿﺎت اﻟﻣﻌﺗر�ضني ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌربية،
و�أهمها:
 -1لي�ست اﻟﻠﻐﺔ العربية ﻟﻐﺔ ﻋﻠوم� ،أو ﻟﻐﺔ علمية.
ﻓﺎﻟﻌﻠوم احلديثة ﻣن طب وﻋﻠوم ﺗﺟريبية �أو
تطبيقية ﻻ ﺗﻛﺗب بهذه اﻟﻠﻐﺔ .ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ الإجنليزية
هي �أو�ﺳﻊ اﻧﺗ�ﺷﺎرًا ﻲﻓ اﻟﺗ�ﺄليف واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧ�ﺷورة
واﻟدرا�ﺳﺎت العليا.
 -2اﻟﻠﻐﺔ العربية فقرية ﻲﻓ اﻟﻣ�ﺻطﻠﺣﺎت العلمية،
وﺣﺗﻰ اﻟﻣوﺟودة منها ﻧﺟد فيها اﺧﺗﻼفًا بني ﻗطر
و�آﺧر.
	-3ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻛﺗب اجلامعية ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣ�ﺳﺗويات،
�أو ﻋدم ﺗﻧوعها .وكثري ﻣن اﻟﻣوﺟود �سيئ اﻟطﺑﺎﻋﺔ
وا�ﻹﺧراج ﺑل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ .وﻛذﻟك ،ﻋدم وﺟود اﻟﻣﻌﺎﺟم
اﻟﻣﺗﺧ�ﺻ�ﺻﺔ.

	-4ﻋدم وﺟود ا�ﻷ �ﺳﺗﺎذ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣ�ؤهل
ﻟﻠﺗدري�سﺑﺎﻟﻌربية.
وﻟﻠﻧﻘﺎ�ش ،ﻧ�ﺳ�ﺄل ه�ؤﻻء اﻟ�ﺳﺎدة :ﻣﺎ هو تعريفكم
ﻟﻠﻐﺔ العلمية؟ وﻣﺎ هي اﻟ�ﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرها ﻲﻓ ﻟﻐﺔ
ﻣﺎ لت�صري ﻟﻐﺔ علمية؟ ﻋﻠﻣً ﺎ ﺑ�ﺄﻧﻲﻧ ﻟم �أﺟد -ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة
تفتي�شي -تغريفًا ﺟﺎﻣعً ا ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻟﻠﻐﺔ العلمية� .أﻟم ﺗﻛن
اﻟﻠﻐﺔ العربية ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠم اﻟﻌﺎملية ﻟﻌدة ﻗرون؟ ﻟﻘد ﻛﺗب
اﻟﻣ�ؤرخ ا�ﻷ �ﺳﺗﺎذ ﺑوير ﻣ�ؤﻟف ﻛﺗﺎب (ﺗﺎريخ اﻟريا�ضيات)
�أنه ﻲﻓ �أوروﺑﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟ�ﺳﺎﺑﻊ ﻋ�ﺷر ،ﻟم يعد عاملًا
ﻣن ﻟم يعرف العربية .ﻟﻘد و�ﺿﻌت اﻟﻣ�ﺻطﻠﺣﺎت
العربية ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼت الأ جنبية (و�أﻛﺛرها يونانية)،
وﺗرﺟﻣت اﻟﻛﺗب ،و�أﻟﻔت ﻛﺗب �أﺧرى بوترية غنية .ﻣﺎ
�أﺟﻣل ﺗرﺟﻣﺔ ﺛﺎﺑت ﺑن ﻗرة ﻟﻘطوع اﻟﻣﺧروط ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗرﺟم ﻣﺧطوطﺔ «ﺣول اﻟﻣﺧروطﺎت» �ﻷﺑوﻟونيو�س،
وو�ﺿﻊ :اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﻗ�ص واﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ واﻟﻘطﻊ
اﻟزاﺋد .ﺛم �أيها اﻟ�ﺳﺎدة� ،أفيدوﻧﺎ هل يقبل اﻟﻔرن�سيون،
وا�ﻷﻟﻣﺎن ،وا�ﻹ�ﺳﺑﺎن وﻣن يتكلم ا�ﻹ�ﺳﺑﺎنية ،واﻟرو�س،
واﻟروﻣﺎنيون ،واﻟﺑﻠﻐﺎر� ،أن الإجنليزية هي ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠم؟
ﺑل � إن اﻟﻔﻧﻠﻧديني اﻟﻣﻼيني اﻟﺧﻣ�ﺳﺔ يرﻓ�ﺿون ذﻟك،
وطبعًا يرف�ض اليابانيون وال�صينيون والكوريون
أي�ضا! وﻻ �أريد �أن
والفيتناميون ،و�أﻣم �أﺧرى ذﻟك � ً
�أذﻛر اﻟﻌدو ال�صهيوين و� إ�ﺻراره ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ العربية.
وﺗذﻛر اﻟﻣو�ﺳوﻋﺔ العربية ﻧ�ص ر�ﺳﺎﻟﺔ �أر�سلها طﻼب
املعهد اﻟﺗﻘﻲﻧ (اﻟ�ﺳﺎﺑق ملعهد التخنيون) �سنة 1913م
� إىل الإدارة ﻋﻧدﻣﺎ �ﺳﻣﻌوا �أن النية تتجه �ﻹﺣﻼل اﻟﻠﻐﺔ
ا�ﻷﻟﻣﺎنية ﻣﺣل اﻟﻌﺑرية ،ﻟﻠﺗدري�س .وﻛﺎﻧت ر�ﺳﺎلتهم
تفي�ض ﺑﺎﻟﺗﺣدي واﻟﻐ�ﺿب والتهديد ﺑﺗرك املعهد � إن
حُ وِّل ﻋن ﻟﻐﺔ ا�ﻵﺑﺎء وا�ﻷﺟداد! و�أريد �أن أ��ؤﻛد �أﻣرين:
ا�ﻷ ول ،هو التعليم بالعربية �ﺷﻲء ،واﻟﻧ�ﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ
بالعربية �ﺷﻲء �آﺧر ،ﻣﻊ �أن بينهما �ﺻﻠﺔ .وا�ﻷﻣر اﻟﺛﺎﻲﻧ
هو �أن اﻟﺑﺣوث اجليدة اﻟﻣﻧ�ﺷورة ﺑ�ﺄي ﻟﻐﺔ ،ﺗﺗرﺟم � إﻰﻟ
اﻟﻠﻐﺎت ا�ﻷﺧرى .ﻓﺎ�ﻷﻣريكان يرتﺟﻣون اﻟﺑﺣوث الرو�سية
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� إﻰﻟ الإجنليزية ،واﻟرو�س يفعلون ﻋﻛ�س ذﻟك .وﺛﺎﻟﺛﺔ
ا�ﻷﺛﺎﻲﻓ ﻲﻓ م�صيبة اﻟﻠﻐﺔ العربية ﺑ�ﺄﺑﻧﺎئها ،ﻛﻣﺎ يقال،
هو �أن ا�ﻵﺧرين ا�ﺳﺗﻐﻠوا هذا اﻟ�ﺷوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻼﻏﺗراب
اﻟﻠﻐوي ﻲﻓ التعليم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻓﻔﺗﺣت ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻲﻓ دول
ﻻ ﺗﻌﻠم �أﺑﻧﺎءها � إﻻ بلغتها ،ﻟﻠطﻼب اﻟﻌرب و�أﻣﺛﺎلهم؛
ﻛﻣﺎ �أن ﺟﺎﻣﻌﺎت �أجنبية اﻓﺗﺗﺣت ﻓروﻋً ﺎ لها ﻲﻓ اﻟﺑﻼد
العربية ،ﺗﺟﺎرة ،واﻏﺗرابًا ،وا�ستهزاء ﺑﻧﺎ ،ﺑل اﺣﺗﻘﺎرًا
و�ﺿﺣكًا ﻋﻠﻰ اﻟذﻗون .وانظروا يف الأ ردن � إىل �سرطان
املدار�س اخلا�صة التي ق�سط طالب فيها �أكرث من
ق�سط طالب يف الطب بالتدري�س املوازي ،وتتباهى
ب�إدخال املناهج واللغات الأ جنبية! وﻣن ﻗﺎل � إن ﻋﻧدﻧﺎ
ﺷﻛﻠﺔ ﻣ�ﺻطﻠﺢ؟! � إن تعريف اﻟﻣ�ﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧد الرتبويني
ﻣ� َ
هو« :ﻣوﻗف ﺟديد لي�س ﻟه ﺣل ﺟﺎهز» .فهذه ﻣﺋﺎت
ا�ﻷﻟوف ﻣن اﻟﻣ�ﺻطﻠﺣﺎت ،ﻗد و�ﺿﻌت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌربية و�أﻓراد وﻣ�ؤ�ﺳ�ﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻘرنني
الأ خريين ﻣﻧذ اﻟﻣواجهة العلمية ﻣﻊ �أوروﺑﺔ ،وﻻ
ﺗزال اﻟﻣ�ﺻطﻠﺣﺎت ﺗو�ﺿﻊ ،وﺑﺧﺎ�ﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺗرجمني
ﻲﻓ اﻟ�ﺻﺣف واﻟﻣﺟﻼت ،ﺗﻘر أ� وﺗذاع؛ ﻟذﻟك ﻻ ﺗوﺟد
ﻣ�ﺷﻛﻠﺔ ا�سمها «ﻣ�ﺻطﻠﺢ»� .أﻣﺎ ق�ضايا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
واﻟﻣدر�س اﻟﻣ�ؤهل فهي ق�ضايا ﻓرعية ي�سهل اﻟﺗﻌﺎﻣل
معها �ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌريب.
وﻣﺎذا ﻋن اﻟﺧﻠل ﻲﻓ �أهلها؟
هنا اﻟﺧﻠل عميق خطري ﻣﺗﺟذر ،ﺗﺣر�سه ﻣ�ؤ�ﺳ�ﺳﺎت
وقيادات بيدها ﻣﻔﺎتيح اﻟﻘرار ،ويتقوى يومً ا ﺑﻌد يوم
ﺑﻌواﻣل داحلية وﺧﺎرجية .ويزداد اﻟﺧﻠل وي�ﺳﺗﻔﺣل،
وﻧﺣن ﻻ ﻧﻌﺎجله ،ﺣﺗﻰ �ﺻﺎر ﻗريبًا ﻣن ال�سرطان ﻲﻓ
اﻧﺗ�ﺷﺎره وا�ﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎجلته .يجب �أن نفهم �أن ق�ضية
التعريب لي�ست ت�أليف ًا �أو ﺗرﺟﻣﺔ �أو بحثًا ﻋن �أ�ﺻل ﻛﻠﻣﺔ،
� إﻧﻣﺎ هي ق�ضية تفكري .كيف ﻧﻔﻛر؟ وﺑ�ﺄي ﻟﻐﺔ؟ وﻟﻣﺎذا؟
وﻗﺑل حتديد �أداة التفكري ،يجب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟذات ،ﻣن
ﻧﺣن؟ � إذ اﻟﻔﻛر ﻏﺎﻟبًا ﻻ ﺑد �أن يعبرّ عنه ﺑﻠﻐﺔ ﺗﺗﻣﺎ�ﺷﻰ

ﻣﻊ ﺗﻘدم ا�ﻷﻣﺔ اﻟﺣ�ﺿﺎري واﻟﻔﻛري ،ﻟﻛﻲ ﺗﺟد لنف�سها
ﻣﻛانًا بني ا�ﻷﻣم يُخرجها ﻣن م�ستنقعات اﻟ�سكون
واﻟﺟﻣود .وهذا يتم فعلاً � إذا ا�ﺳﺗطﻌﻧﺎ �أن ﻧﺣدد
�ﻷﻧﻔ�ﺳﻧﺎ منهجً ا ﻓﻛريًّا بعيدً ا ﻋن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺧﺎرجية.
ﻓﺎﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ وا�ﻹ�ﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺗﺟذر ﻣﻧذ �أﻛﺛر ﻣن
�أرﺑﻌﺔ ﻋ�ﺷر قرنًا ،كفيل ﺑ�ﺄن يخلق منهجً ا ﻓﻛريًّا يخل�ص
ا�ﻷﻣﺔ ﻣن بقايا اﻻ�ﺳﺗﻌﻣﺎر .فعلينا �أن ﻧﺟد ﻟﻐﺔ علمية
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ �أن ﺗرﺑط اﻟﻣﺎ�ﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎ�ﺿر ،وﺗدﻓﻊ ا�ﻷﻣﺔ
� إﻰﻟ ا�ﻷﻣﺎم واﻻزدهار .وهذا يعني �أن ﺗرﺗﺑط اﻟﻠﻐﺔ
بالتفكري� .أﻣﺎ � إذا ﻓﻛرت ا�ﻷﻣﺔ� ،أي �أﻣﺔ ،بعقلها وﻋﺑرت
عنه ﺑﻠﻐﺔ �أﺧرى ﻓ�ﺈن الهوة �ﺳﺗزداد.
�شمعة يف الظالم
�أخريًا ،وبعد لأ ي وم�شقة بالغة �أوقدت يف الأ ردن
�شمعة لت�شق الظالم� ،أال وهي قانون حماية اللغة
العربية رقم  35ل�سنة  ،2015الذي �صار نافذً ا من
 .2015/9/1و�أنوه � إىل عدة ق�ضايا مهمة عاجلها:
( -1املادة  :)3تلتزم الوزارات والدوائر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية العامة ...با�ستخدام اللغة
العربية يف ن�شاطاتها الر�سمية ...والقانون يعرف
اللغة العربية كما ي�أتي:
اللغة العربية ال�سليمة املتقنة تدوينًا ولفظً ا واخلالية
من الأ خطاء النحوية واللغوية.
( -2املادة  :)4يجب �أن يكون باللغة العربية� :أي
� إعالن...
( -3املادة  :)5تكتب باللغة العربية الفتات
امل�ؤ�س�سات...
( -4املادة :)8
�أ -يلتزم املعلمون يف مراحل التعليم العام و�أع�ضاء
هيئة التدري�س يف التعليم العايل با�ستخدام اللغة
العربية يف التدري�س.
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ب -اللغة العربية لغة البحث العلمي ،وتن�شر
البحوث بها...
ج -ت�سري �أحكام الفقرتني �أعاله على املتحدثني
واملناق�شني يف امل�ؤمترات والندوات واالجتماعات التي
تعقد يف اململكة.
( -5املادة  :)10ال يعني معلم يف التعليم العام� ،أو
ع�ضو هيئة تدري�س يف التعليم العايل �أو مذيع �أو
معد �أو حمرر يف �أي م�ؤ�س�سة � إعالمية � إال � إذا اجتاز
فح�ص الكفاية يف اللغة العربية...
( -6املادة  :)12اللغة العربية هي لغة املحادثات
واملفاو�ضات واملذكرات واملرا�سالت واالتفاقيات
واملعاهدات التي تتم مع احلكومات الأ خرى
وامل�ؤ�س�سات ،...وهي لغة اخلطاب التي تلقى يف
االجتماعات الدولية وامل�ؤمترات الر�سمية...

( -7املادة  :)13تلتزم م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الر�سمية واخلا�صة وامل�ؤ�س�سات التعليمية على
اختالف �أنواعها ودرجاتها بالتدري�س باللغة
العربية يف جميع العلوم واملعارف...،
( -8املادة  :)14تلتزم الدولة كافة بالعمل على
�سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها يف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ويف الأ ن�شطة العلمية والثقافية.
( -9املادة  :)18رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون
بتنفيذ �أحكام هذا القانون.
وبعد ،هل بقي لأ حد من عذر لي�شيح بوجهه �أو
ل�سانه �أو قلمه �أو فكره عن اللغة العربية؟!
وختامً ا ،فاللغة العربية هي م�س�ؤولية كل واحد
منا؛ �سواء بوجود قانون حماية اللغة العربية �أو عدم
وجوده.

«من تعلم القرآن عظمت قيمته ،ومن كتب احلديث قويت حجته ،ومن نظر في
الفقه نبل قدره ،ومن نظر في اللغة رقّ طبعه»»
ال�شافعي
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اللغة العربية في التشريع األردني
عبد احلميد الفالح

´

تعد اللغة �أبرز �سمات املجتمع الإن�ساين؛ فهي الأ داة التي ت�صنع املجتمع واقعًا ،واملنظار الذي
يدرك الإن�سان عامله من خالله ،والو�سيلة الأ �سا�سية التي حتدد �صلة الإن�سان بهذا الواقع،
والعامل احلا�سم الذي ي�شكل هويته وي�ضفي على املجتمع طابعه اخلا�ص.
وللغة مكانة مهمة يف ن�شوء أُالمم؛ فهي �أداة التفاعل بني �أفراد املجتمع ،وهي اجل�سر بني
ما�ضي الأ مة وحا�ضرها وم�ستقبلها ،و� إىل ذلك ذهب املفكر الأ ملاين فيخته بقوله �« :إن الذين
يتكلمون بلغة واحدة يكوّنون كلاًّ موحدًا ربطته الطبيعة بروابط متينة ،و� إن كانت غري مرئية».
فاللغة والأ مة يف ر�أيه �أمران متالزمان ومتعادالن.

´

ع�ضو جممع اللغة العربية الأ ردين.
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�أدرك امل�شرع الأ ردين دور اللغة العربية يف بناء
الدولة ،وهذا وا�ضح يف املرجعية القانونية الأ وىل
للدولة؛ � إذ ن�صت املادة الأ وىل من الد�ستور الأ ردين
على نظام احلكم ،وجاءت املادة الثانية لت�ؤكد �أهمية
اللغة والعقيدة يف هذا البناء؛ واعتربتهما ركنني
�أ�سا�سيني؛ � إذ ن�صت على �أن عقيدة الدولة الإ�سالم،
ولغتها العربية.
وتوالت الت�شريعات اخلا�صة باملحافظة على العربية
�أو العناية بها يف قوانني امل�ؤ�س�سات التعليمية والعلمية
و�أنظمتها وتعليماتها ،م�ستمدة قوتها وت�أكيدها من
هذه املادة.
فقد ت�أ�س�س جممع اللغة العربية الأ ردين عام
1976م ،ون�صت املادة الرابعة من قانونه على �أن :من
�أهدافه احلفاظ على �سالمة اللغة العربية والعمل على
�أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون احلديثة،
والنهو�ض باللغة العربية ملواكبة متطلبات جمتمع
املعرفة .ومتكن املجمع من ا�ست�صدار قانون حماية
اللغة العربية رقم ( )35ل�سنة 2015م ،وقد ن�صت
املادة الثالثة منه على« :تلتزم الوزارات والدوائر
احلكومية وامل�ؤ�س�سات والبلديات والنقابات والأ حزاب
والنوادي ومنظمات املجتمع املدين وال�شركات
با�ستخدام اللغة العربية يف ن�شاطها الر�سمي ،وي�شمل
ذلك ت�سمياتها ووثائقها و�سجالتها وقيودها ،والقيود
واملعاهدات واالتفاقيات التي تكون طرفًا فيها،
والكتب ال�صادرة عنها ،ومن�شوراتها وقوائمها ولوائح
�أ�سعارها ،والبيانات واملعلومات املتعلقة بامل�صنوعات
واملنتوجات الأ ردنية».
و�شملت مواد هذا القانون جميع جماالت احلياة
العلمية والعملية يف بلدنا مبا له عالقة باحلفاظ على
اللغة العربية واحرتامها واحلر�ص على ا�ستخدامها
اال�ستخدام الأ مثل.
ون�صت املادة الثالثة ع�شرة على« :تلتزم م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الر�سمية واخلا�صة على اختالف

�أنواعها ودرجاتها بالتدري�س باللغة العربية يف جميع
العلوم واملعارف ،با�ستثناء ما تقرره وزارة الرتبية
والتعليم ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي بهذا
اخل�صو�ص».
ون�صت املادة العا�شرة منه على« :ال يعني معلم يف
التعليم العام �أو ع�ضو هيئة تدري�س �أو مذيع �أو معد
�أو حمرر يف م�ؤ�س�سة � إعالمية � إال � إذا اجتاز امتحان
الكفاية يف اللغة العربية».
و�صدر نظام رقم ( )96ل�سنة  2016نظام امتحان
الكفاية يف اللغة العربية؛ لتحقيق الن�ص املذكور يف
املادة �أعاله.
ون�صت املادة الثالثة من قانون الرتبية والتعليم
الأ ردين على« :اللغة العربية ركن �أ�سا�سي يف وجود
الأ مة العربية ،وعامل من عوامل وحدتها ونهو�ضها».
وورد يف املادة الرابعة منه« :تنبثق الأ هداف العامة
للرتبية يف اململكة من فل�سفة الرتبية ،وتتمثل يف
تكوين املواطن امل�ؤمن باهلل تعاىل ،املنتمي لوطنه
و�أمته ،املتحلي بالف�ضائل والكماالت الإن�سانية،
النامي يف خمتلف جوانبه ال�شخ�صية واجل�سمية
والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية ،بحيث
ي�صبح الطالب يف نهاية مراحل التعليم مواطن ًا قادر ًا
على ا�ستخدام اللغة العربية يف التعبري عن الذات
واالت�صال مع الآخرين بي�سر و�سهولة».
وجاء يف املادة احلادية ع�شرة منه« :مرحلة التعليم
الثانوي :تهدف هذه املرحلة � إىل تكوين املواطن القادر
على �أن :ي�ستخدم اللغة العربية يف تعزيز قدرته على
االت�صال وتنمية ثقافته العلمية والأ دبية ومراعاة
مقومات البناء اللغوي».
و�أكد الت�شريع الأ ردين مكانة اللغة يف التعليم
العايل والبحث العلمي � ،إذ ورد يف املادة الثالثة من
قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم  17ل�سنة
2018م ،ما ن�صه« :اعتماد اللغة العربية لغة علمية
تعليمية يف خمتلف مراحل التعليم العايل ،ودعم
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الت�أليف العلمي بها ،والرتجمة منها و� إليها ،و�أي لغة
عاملية لغة م�ساندة لها».
ومن الطريف أ�نَّ جُ لَّ هذه الت�شريعات تختم مبادة
ن�صها« :رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ �أحكام
هذا القانون».
وبعد ا�ستعرا�ض هذه الت�شريعات ف�إن ال�س�ؤال الذي
يطرح نف�سه هو ما مدى فاعلية هذه الت�شريعات؟
وما مدى قدرتها على ر�سم �سيا�سة لغوية ذات
ا�سرتاتيجية لغوية متنامية ومتطورة؟ وما مدى حر�ص
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية والعلمية على تطبيق
هذه الت�شريعات؟ وما مدى التزام ال�سلطة التنفيذية
يف الدولة بتفعيل هذه الت�شريعات؟.
� إن الواقع العملي ال ي�ؤكد جدية هذه الت�شريعات يف
فبدل من �أن جند يف الغالبية العظمى من
التطبيق ،اً
م�ؤ�س�ساتنا اخلدمية والأ كادميية والتعليمية والإعالمية
بيئ ًة لغوية نقية ،ن�صطدم بالواقع فنجد بيئة لغوية ال
ترعى للعربية عهدً ا وال ذمة ،وال تدفع عنها حيفًا �أو
جورًا ،ويهجرها �أبنا�ؤها � إىل رطانة �أجنبية �أو � إىل
لهجات حملية ،فتفقد فيها بريقها ،وت�ضل طريقها،
خمل�صا يخل�صها من
ً
وال جتد لها ن�صريًا يعينها ،وال
غربتها� ،أو ينقذها من عزلتها� ،أو يحفظ لها مكانتها
يف نفو�س �أبنائها� .أقول هذا من منطلق مقارنة عجلى
�أجراها الأ �ستاذ �سامل اجلعفري يف املو�سم الثقايف
الع�شرين ملجمع اللغة العربية الأ ردين ،بني واقع اللغة
العربية يف الت�شريعات العربية ،وواقع اللغة الفرن�سية
يف الت�شريع الفرن�سي ،لبيان مدى الفارق بني هذه
الت�شريعات يف القوة و�صفة الإلزام وااللتزام ،فذكر
�أن املادة الأ وىل من القانون الفرن�سي اجلديد ذي
الرقم  ،665/94ومعه املر�سوم ال�صادر بتطبيقه ذو
الرقم  ،240/95ن�صت على �أنه« :ثابت يف الد�ستور
�أن الفرن�سية هي لغة اجلمهورية الفرن�سية ،فالفرن�سية
هي عن�صر �أ�سا�س يف ال�شخ�صية الفرن�سية وتراثها،
تكون اللغة الفرن�سية لغة التعليم ،والعمل ،واملخاطبات،

واخلدمة العامة ،وهي اللغة املختارة رابطً ا بني الدول
التي ت�شكل جممع البلدان الناطقة بالفرن�سية».
ويف جمال التعليم ن�صت املادة احلادية ع�شرة
من القانون الفرن�سي على �أن« :اللغة الفرن�سية لغة
التعليم واالمتحانات واملناق�شات وكذلك الأ طروحات
والأ بحاث يف معاهد التعليم العامة واخلا�صة � ،إال يف
حاالت تربرها احلاجة � إىل تعليم لغة �أو ثقافة �أجنبية
�أو � إقليمية ،وذلك حيثما يكون املدر�سون من امل�شاركني
�أو ال�ضيوف.»...
وي�سرد جمموعة من مواد هذا القانون التي ت�ؤكد
مدى حمافظة اجلمهورية الفرن�سية على لغتها ،ويختم
مقارنته بقوله« :هذا القانون الفرن�سي عن ا�ستعمال
اللغة الفرن�سية ،وا�ضح الأ حكام ،يحدد نطاق تطبيقه،
وين�ص على م�ؤيدات جزائية لتنفيذه ،ويعني مراقبني
لتعقب خمالفيه ،وجمعيات طوعية من املدافعني
عن اللغة الفرن�سية ،تتوىل االدعاء يف املحاكم �ضد
املخالفني يف ا�ستعمالها».
ويرى مثلاً �أن «الت�شريع الأ ردين ،على �أي حال،
بالقوانني والأ نظمة� ،أ�سا�س �صالح حلماية اللغة
العربية وتعميم ا�ستعمالها ،لكن بع�ض الأ حكام
فيه �ضعيفة امل�ؤيدات اجلزائية �أو بال م�ؤيدات .ويف
التطبيق العملي جند تراخيًا يف الرقابة ،ويف �ضبط
املخالفني ،والعمل على مالحقتهم و� إزالة املخالفات
بالطرق الإدارية ح�سب القانون» .ولعل هذا القول
ين�سحب على كثري من الت�شريعات اخلا�صة باللغة
العربية على م�ستوى الوطن العربي.
ويقارن بني و�ضع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
بالعربية يف الوطن العربي وبني مثيالتها يف فرن�سا
من الناحية الت�شريعية والقانونية ،فريى �أنها يف
الوطن العربي ال تتمتع بقوة القانون مثل ما تتمتع به
يف فرن�سا ،حيث ورد يف املادة ( )14/2من القانون
الفرن�سي�« :أي جمعية م�ؤ�س�سة وفقًا للقوانني النافذة،
ومعلنة يف نظامها �أنها تدافع عن اللغة الفرن�سية،
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ح�سب ال�شروط املحددة يف املر�سوم ال�صادر عن جمل�س
الدولة ،يحق لها �أن تتوىل االدعاء يف الق�ضايا املتعلقة
مبخالفة �أحكام املواد التي ن�صت على ا�ستعمال اللغة
الفرن�سية ،وقد اعتمدت خم�س جمعيات لتقوم بهذه
املهمة لدى املحاكم الفرن�سية».
كما �أن احلكومة يف الأ ردن غري ملزمة بتقدمي
تقرير �سنوي عن مدى تطبيق الت�شريعات اخلا�صة
باللغة العربية � إىل جمل�س نوابها كما هو الأ مر يف
فرن�سا ،فقد ورد يف املادة ( )22من القانون الفرن�سي:
«على احلكومة �أن تقدم كل �سنة ،قبل اخلام�س ع�شر
من �آب ،تقريرًا � إىل الربملان الفرن�سي عن تطبيق
�أحكام هذا القانون ،و�أحكام االتفاقيات واملعاهدات
الدولية املتعلقة بو�ضع اللغة الفرن�سية يف امل�ؤ�س�سات
الدولية».
ويجد الباحث فرقًا كبريًا بني القانون والتطبيق
يف ت�شريعاتنا اخلا�صة بالعربية والت�شريعات اخلا�صة
باللغة الفرن�سية ،ففي املادة الثانية من القانون
الفرن�سي جاء ما ن�صه« :ا�ستعمال اللغة الفرن�سية
� إجباري يف ت�سمية الب�ضائع واملنتجات واخلدمات،
وعر�ضها وتقدميها ،وبيان طريقة ا�ستعمالها ،وحتديد
نطاق كفالتها ،وكذلك يف حترير قوائم املطالبات
والإي�صاالت ،و�أحكام هذه املادة تنطبق على �أي دعاية
مكتوبة �أو منطوقة للبث باملذياع والتلفاز» .وا�ضح من
ن�ص هذه املادة �أن و�سائل الإعالم ملزمة � إجباريًّا ب�أن
تكون الدعاية والإعالن فيها باللغة الفرن�سية ،وما
جنده يف و�سائل � إعالمنا امل�سموعة واملرئية واملقروءة
خمالف لروح ن�ص قوانينها.
ويف عام 1981م �أعلن وزير الثقافة الفرن�سي �أن
الإجنليزية والثقافة الأ مريكية ت�ؤلفان خطرًا يهدد
اللغة الفرن�سية والثقافة الفرن�سية ،كما �أعلن وزير
البحث العلمي الفرن�سي �آنئذ �أن وزارته لن تدعم �أي
م�ؤمتر �أو لقاء دويل تكون �أعماله بلغة �أجنبية على �أر�ض
فرن�سا.

وقال �أحد النواب الفرن�سيني �« :إننا ن�ضع القوانني
ملعاقبة املجرمني والذين ي�سرقون ويقتلون ،فلمَ ال
ن�ضع القوانني ملعاقبة الذين يف�سدون اللغة؟!»
و�أ�صدر املجل�س القومي ملدر�سي اللغة الإجنليزية
يف بريطانيا قرارًا �أوجب على كل مدر�س �أن يعد نف�سه
� اًأول لتدري�س اللغة الأ م حتى لو كان مدر�سً ا للتاريخ �أو
الكيمياء �أو االجتماع �أو غري ذلك من فروع املعرفة.
وقد رُفع �شعار يف �أملانيا م�ؤداه �أن ال حامل �شهادة
ثانوية مع �ضعف باللغة الأ ملانية.
ورُوي عن �أحد الزعماء الفيتناميني خماطبًا
�أبناء �شعبه« :ال انت�صار لنا على العدو � إال بالعودة � إىل
أي�ضا« :حافظوا على
لغتنا وثقافتنا القومية» ،وقال � ً
�صفاء الفيتنامية كما حتافظون على �صفاء عيونكم،
وجتنبوا �أن ت�ستعملوا كلمة �أجنبية يف مكان ب� إمكانكم
�أن ت�ستعملوا فيه كلمة فيتنامية».
� إن جامعاتنا الأ ردنية يف كلياتها العلمية مق�صرة
يف خدمة اللغة العربية و� إبراز دورها احل�ضاري،
فالتدري�س فيها باللغات الأ جنبية ،على الرغم من �أن
قوانينها و�أنظمتها تن�ص على �أن لغة التدري�س هي
اللغة العربية ،كما �أنها ال تتيح لطلبتها االت�صال
باللغة العربية العلمية يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية
فت�ضع يف خططها الدرا�سية ح�سب تخ�ص�صاتها
مواد �أو م�ساقات يتبني الطالب من خاللها جهود
العلماء امل�سلمني يف جماالت العلوم الطبيعية واملعرفة
الإن�سانية .وال �شك يف �أن تدري�س هذه املواد باللغة
العربية يحقق �أمرين �أ�سا�سيني:
الأ ول :ات�صالُ الطالب بح�ضارة �أمته واطالعه
على جهود �أ�سالفه من العلماء يعمق اعتزازه بهويته
وبح�ضارته وانتمائه � إىل �أمته واحرتامه للغتها و� إميانه
بقدرتها على مواكبة متطلبات الع�صر يف جمال العلوم
والفنون والآداب.
الثاين :تزويد الطالب بذخرية لغوية وم�صطلحية،
و� إطالعه على الأ �ساليب العلمية التي كُتبت بها العلوم
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باللغة العربية ،وهو ما ميكنه من نقل كثري من العلوم
احلديثة يف جمال تخ�ص�صه � إىل اللغة العربية.
واملجمع يدرك �أن هذا امل�شروع م�شروع حيوي
تقت�ضيه طبيعة الع�صر والتغريات املت�سارعة يف جمال
العلوم والتقنيات احلديثة ،كما تفر�ضه املواطنة
ال�صادقة واالنتماء املخل�ص والوعي احل�ضاري
واالعتزاز مبنجزات ال�سلف يف �شتى ميادين املعرفة،
ومتليه النه�ضة الفكرية وتعدد م�صادر املعرفة
واختالف منابعها والغرية على �شخ�صية الأ مة
وهويتها والنهو�ض بها من �أجل اللحاق بركب احل�ضارة
الإن�سانية وامل�شاركة فيها ب�شكل مبدع وفعال.
كما �أن املجمع ي�ؤمن ب�أن ق�ضية تعريب التعليم
اجلامعي �ضرورة حتمية ذات فوائد جمة على امل�ستوى
العلمي والقومي؛ ونتائجه ذات �أثر بعيد يف م�سرية
الوطن العربي :احل�ضارية والثقافية والفكرية والعلمية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
وقد �أ�صدر املجمع ترجمة حلوايل ع�شرين
م�صدر ًا علمي ًا يف خمتلف التخ�ص�صات ،كالريا�ضيات
والفيزياء والكيمياء والأ حياء واجليولوجيا ...والعلوم
ال�صحية.
كما دعم املجمع عددًا من الكتب العلمية ت�شجيعًا
للرتجمة والت�أليف العلمي باللغة العربية.
واملجمع ي�سعى من وراء ذلك � إىل ت�أكيد الآتي:
 .1زيادة االعتزاز بلغتنا وتراثنا العلمي والفكري.
 � .2إغناء اللغة العربية بامل�صطلحات العلمية احلديثة
ومبفردات جديدة ،وتطويرها مل�سايرة روح
الع�صر.
 .3توحيد امل�صطلحات العلمية والتقنية واملهنية يف
م�ؤ�س�ساتنا العلمية والتعليمية على م�ستوى الوطن
العربي ،وهو ما ي�ساعد يف � إيجاد لغة علمية موحدة
يف وطننا العربي.
 .4تعميق الفكر العلمي والإبداع واالبتكار وازدهار
احلركة العلمية ت�أليفًا وترجمة ون�شرًا؛ وهذا من

نتائج تدري�س العلوم باللغة العربية يف جامعاتنا
وم�ؤ�س�ساتنا التعليمية الأ خرى.
 .5توثيق ال�صلة بني املعطيات احل�ضارية لأ متنا يف
املا�ضي واحلا�ضر ،للو�صول � إىل م�ستقبل زاهر
م�شرق ،وتعميق �أ�صالة االنتماء � إىل الأ مة العربية،
والإميان ال�صادق بقدرتها على العطاء والإبداع،
وال ميكن �أن يتم ذلك � إال بلغتها القومية.
 � .6إغناء اخلزانة العربية بامل�صادر واملراجع العلمية
يف خمتلف التخ�ص�صات.
و� إنه ملن امل�ؤكد �أن جممع اللغة العربية الأ ردين ال
ميكن �أن يحل حمل م�ؤ�س�سة علمية عربية للرتجمة،
فيجب �أن حتر�ص املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم على تبنيها على م�ستوى الوطن العربي وفق
ا�سرتاتيجية علمية مدرو�سة متكنها من �أداء عملها
ب�صورة متكاملة و�شمولية ،وال حمل للجامعات العربية
يف هذا ال�ش�أن ،وما ق�صد � إليه املجمع هو الرد على
الذين يعادون التعريب ،وي�ضعون يف طريق � إجناحه
العراقيل من مثل اتهام العربية ب�أنها لي�ست لغة علم
وح�ضارة ،و�أن الأ �ساتذة الذين تخرجوا يف جامعات
�أجنبية غري قادرين على التدري�س بها ،وغريها من
االدعاءات ،وهذه دعاوى واهية لي�س لها ما ي�سندها
من دليل �أو برهان يف الواقع العلمي والعملي ،فقد
�أ�صدر املجمع ترجم ًة لع�شرين م�صدرًا علميًّا،
كما ذكرنا �سابقًا ،ترجمها �أ�ساتذة من اجلامعات
الأ ردنية ممن يدر�سون هذه املواد العلمية وتخرجوا
يف جامعات �أجنبية ،ومن املتخ�ص�صني يف العلوم
ال�صحية يف املراكز امل�شهورة يف الأ ردن ،وفاز بع�ضها
بجائزة �أح�سن كتاب علمي مرتجم على م�ستوى الوطن
العربي ،كما فازت بجائزة امللك في�صل العاملية عن
مو�ضوع جهود الأ فراد �أو امل�ؤ�س�سات العلمية يف تعريب
العلوم والتقنيات نقلاً وبحثًا وتعليمًا.
� إن جهود جممع اللغة العربية الأ ردين يف جمال
احلث على رفع الكفاية اللغوية لدى طلبة �أق�سام كليات
العلوم يف جامعتنا الأ ردنية و�أع�ضاء هيئة التدري�س
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فيها -جلي ٌة ووا�ضح ٌة فيما عُ قد من م�ؤمترات وندوات،
و أ�ُ�صدر من م�ؤلفات وترجمات ودرا�سات ،وما تو�صل
� إليه من ا�ست�صدار قوانني و�أنظمة وتعليمات ،لكنها
مل تتجاوز مرحلة الن�صح والإر�شاد � إىل التطبيق
العملي تدري�سً ا وحما�ضرات وت�أليفًا ومقررات يف هذه
الكليات.
والواجب يفر�ض على ال�سلطات الت�شريعية � إلزام
اجلامعات بالتقيد التام بالن�صو�ص والت�شريعات،
واحرتام القوانني والأ نظمة ال�صادرة عنها ،وتفعيلها
جمال ملن ت�سول له نف�سه
اً
ب�صورة حا�سمة ال تدع
اخرتاقها �أو تهمي�شها ،لكي جنعل لغتنا العربية حمورية
يف تدري�س العلوم واملعارف وثقافة املعلومات وما � إىل
ذلك� ،أ�سو ًة مبا حتر�ص عليه دول كثرية يف هذا العامل
ممن لي�س للغاتها التجرب ُة احل�ضاري ُة والعلمية التي
مرت بها العربية ،وال تتمتع ب�سمات وخ�صائ�ص لغوية
كما هي العربية.
وخال�صة القول � :إن اللغة العربية تواجه �ضعفًا
وا�ضحً ا لدى طلبة اجلامعة ب�صورة عامة ولدى طلبة
الكليات العلمية ب�صورة خا�صة ،ولدى �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية فيها؛ نظرًا لإق�صائها عن دورها الأ �سا�سي
يف �أن تكون لغة التدري�س والبحث العلمي يف هذه
الكليات .ومن �أجل معاجلة هذه امل�شكلة نقرتح الآتي:
 تكليف جلان من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومنجممع اللغة العربية الأ ردين ،لي�س لت�شخي�ص هذه
امل�شكلة ،بل القرتاح احللول العلمية والعملية املنا�سبة
لها؛ فقد قدم املجمع درا�سات كثرية يف هذا املجال
يف م�ؤمتراته ال�سنوية وترجماته العلمية وموا�سمه
الثقافية ،ميكن الرجوع � إليها وا�ستخال�صها وو�ضعها
بني �أيدي اللجان للإ فادة منها على �أن تقدم اللجان

التو�صيات الالزمة � إىل املجمع ليقوم بدوره برفعها � إىل
جمل�س الوزراء التخاذ الإجراءات الالزمة للتنفيذ،
وفق ما ن�صت عليه املادة التي يختم بها كل قانون
�أو نظام« :جمل�س الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق
�أحكام هذا القانون».
 تفعيل الت�شريعات اخلا�صة باملحافظة على اللغةالعربية ،وجترمي من يخالفها �أو يتجاهلها ،و�أن يقدم
تقرير �سنوي عن واقع اللغة العربية يف هذه الكليات
� إىل جمل�س املجمع لدرا�سته ،متهيدً ا لرفعه � إىل جمل�س
الوزراء مت�ضمنًا التو�صيات واملقرتحات التي يبديها
املجل�س عليه التخاذ الإجراءات الالزمة.
 و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لغوية نامية متطورةلتمكني الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س من � إتقان
املهارات اللغوية تعبريًا وفهمًا وا�ستخدامً ا وممار�س ًة
عملية.
 تن�شيط حركة التعريب بطريقتني :الأ وىل � إلزام�أع�ضاء هيئة التدري�س بتعريب الكتب العلمية التي
يدر�سونها؛ ك ٌّل يف جمال اخت�صا�صه وفق خطة حمكمة
تعتمدها اجلامعات بالتعاون مع جممع اللغة العربية
الأ ردين .والثانية دعم الت�أليف يف املجاالت العلمية
وفق اخلطط الدرا�سية يف هذه اجلامعات.
 تعريب امل�صطلحات العلمية بالتعاون مع املجمع،وفق خطة عملية جادة تفيد من اجلهود التي �أقرتها
جمامع اللغة العربية والهيئات العلمية واجلهود
الفردية.
 و�ضع مقررات يف هذه الكليات تربط الطالببالرتاث العلمي العربي الإ�سالمي ملحاكاتها ،ولرفع
امل�ستوى اللغوي لديهم.
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اللغة العربية الفصيحة
ومجتمعات ازدواجية اللغة
حممود ال�سلمان
´´
عالء الدين الغرايبة
´

كنّا ،وما زلنا على قناعة تامّة ب�أن اللغة العربيّة متتاز بكثري من اخل�صائ�ص التي تفتقدها
العديد من اللغات الأ خرى يف العامل ،فهي لغة ذات خ�صو�صيّة وجدانيّة ،من حيث � إنها لغة الدين
والعقيدة ،وهي واحدة من لغات ثالثة جمتمعات ت�صنّف على �أنها ذات ازدواجية لغويّة ،وهي
املجتمعات :العربيّة ،واليونانية القدمية ،وهايتي بيتجن .يف حني ت�صنّف اللغات الأ خرى على
�أنها لغات املجتمعات الالازدواجيّة.

´
´´

�أ�ستاذ اللغة الإجنليزية يف جامعة البرتا.
�أ�ستاذ الدرا�سات اللغوية يف جامعة الزيتونة الأ ردنية.
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ونعني باملجتمعات ذات االزدواجية اللغوية
(انظر :فريج�سون  :)1959املجتمعات التي تكون
بها اللغة ذات م�ستويني :ي�سمّى الأ ول منهما امل�ستوى
الف�صيح ،يف حني يُطلق على الثاين امل�ستوى العامّي
(املحكي) ،ولك ّل م�ستوى من هذين امل�ستويني جمال
حمدّد ت�ستخدم به اللغة وفق معايريُ ،ت�ؤطّ ُر تار ًة
بقواعد حمددة معروفة ،كما هو احلال يف امل�ستوى
العربي الف�صيح ،وتفلت من هذا التقييد القواعديّ
يف م�ستوًى �آخر ،كما هو احلال يف امل�ستوى العامّي
املحكي (اللهجات العربيّة)؛ وعلى اختالف بالكيفيّة
التي ي�سلكها ناطقو تلك اللهجات � ،إذ � إنّ لكل جمتمع
لهجته التي ينطق بها ،مبا تتمتع به هذه اللهجة من
خا�صة ،من
ظواهر �صوتيّة و�صرفيّة وتركيبيّة ودالليّة ّ
حيث هي خمتلِفة عن �أداء اللهجات الأ خرى �ضمن
البيئة اجلغرافيّة الواحدة.
وممّ ا جتدر الإ�شارة � إليه �أنّ لك ّل م�ستوًى من هذين
امل�ستويني جماله الذي ي�شيع فيه ،ففي جماالت مكانيّة
مثل امل�سجد �أو املحا�ضرات اجلامعيّة� ،أو اللقاءات
الر�سميّة يف املحطات املرئية وامل�سموعة؛ ين�صاع
املتحدثون -حلاجات متعددة يف �أنف�سهم -ال�ستخدام
امل�ستوى الأ على ،وهو الذي �سماه فريجا�سون (،)H
بينما نرى �أن امل�ستوى العامّي (اللهجة العامة) هو
امل�ستوى الأ قرب ال�شائع لال�ستعمال يف بيئات حمددة
مثل ال�شارع �أو البيت؛ الأ مر الذي يعني � إمكانية �أن
يخلط الناطق العربي بني هذين امل�ستويني ،وفق
ما يقت�ضيه املوقف ،فتزيد ق�ضية ال�صراع اللغويّ
�صعوب ًة يف هذه املجتمعات� ،سواء ما كان داخليًّا فيها
كاالزدواجية اللغويّة� ،أو خارجيًّا كالثنائيّة اللغويّة،
وهو الذي يع ُّد بُعدً ا جديدً ا ي�صنّف �ضمن علم اللغة
االجتماعيّ مبظاهر االنحراف اللغويّ وال�صراع لأ جل
البقاء اللغوي اال�ستعمايل.
�أما يف املجتمعات الالازدواجية (Non-dilglossic

 )societiesفال توجد هذه املع�ضلة يف اال�ستخدام
اللغويّ  ،ذلك �أنها تفتقر ملثل هذه ال�صراعات اللغويّة،
على �أ�سا�س �أنه ال يوجد يف لغات تلك املجتمعات
االختالف
ِ
م�ستويان لغويان مبثلِ هذا الت�شعّب وهذا
الذي نعهده يف املجتمعات ذات االزدواجية اللغويّة،
فهي �أ�سرية لغة واحدة ذات منط بنائيّ تركيبيّ واحد،
الأ مر الذي ي�سهّل على مُتعلِّميها -وال �سيّما � إذا عا�شوا
وخالطوا ناطقيها -اكت�ساب تلك اللغة بي�سر و�سهولة.
ولهذا؛ تغدو م�س�ألة تعلّم اللغة ذات االزدواج
اللغويّ  ،ومنها اللغة العربية ،بالغة ال�صعوبة قيا�سً ا
بتعلّم نظريتها ،ذلك �أنّ مُتعلِّمها � إذا رغب �أن يكت�سب
مهارة الف�صيحة مبوادها و�ضوابطها وم�سلك نطقها،
من حيث هي النموذج املوحَّد املقعَّد لكثري ممّ ا نطقت
به القبائل العربية؛ التحقَ مبعاهد تدري�سها وكليات
تعليمها؛ لي�ستقي منها ما ي�ستقي الواقف على باب
�ضوابطها ال�صحيحة وقواعدها الدقيقة ،ف�أخذ من
�ضوابطها ما �أخذ؛ نراه قد وق َع فري�سة املفاج�أة؛ من
حيث � إنّ ما ي�سمعه يف تلك املعاهد من �ضوابط لغويّة
يختلف اختالفًا كليًّا عمّا ي�سمعه يف دوائر حميطه
و�ضوابط العربية يف مكان
ُ
املجتمعي ،فلغ ُة ال�شارع
�سكناه ،وقواع ُد اللغة املحكية يف املطعم الذي يرتاده؛
لي�س فيها ممّ ا تعلّمه يف قاعة الدر�س ،حتى لك�أنها لغة
ثانية ال متتّ للعربية التي تلقّنها يف معاهد تدري�سها
مبا ي�سمعه يف حميطه اخلارجي.
و� إذا كانت االزدواجية تعني وجود م�ستويني
للغة الواحدة؛ �أحدهما م�ستوى اللغة الذي ي�ستخدم
يف املنا�سبات الر�سمية والكتابة الف�صيحة الأ دبيّة
والتعليم ،والآخر م�ستوى اللغة العامية� ،أو اللهجات
الدارجة ،الذي ي�ستعمل يف احلياة اليومية؛ ف� إنّ
االزدواجيّة بهذا املعنى ،ت�شكل �شرخً ا يف مكونات
عملية التوا�صل اللغوي اليومي ،فتجعل الكتابة
ب�صفتها مظهرًا لغويًّا ،طريق الف�صيحة وميدانها،
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وجتعل امل�شافهة واحلوار والتداول اخلطابيّ  ،ب�صفته
املظهر اللغويّ الآخر ،طريق العاميّة و�سبيلها.
رمبا كان هذا هو الفرق بني مدى حتقق تعلّم
الإجنليزية �أو غريها من اللغات ذات امل�ستوى اللغويّ
(البنائي الرتكيبي الداليل) الواحد ،و�صعوبة تعلّم
تناق�ض بني الذي
َ
العربيّة لدى الراغبني بتعلّمها � ،إذ ال
يتعلّمه طالب الإجنليزيّة يف ال�صف وما ي�سمعه يف
ال�شارع ،ذلك �أن النطق بالف�صيحة الإجنليزية (SE
 )Standard Englishيف �أي مكان ال يغدو غريبًا على
�أ�سماعهم ،من حيث هو �أداء لغوي قد اعتاده �سامعوه
وناطقوه ،ولي�س فيه ما يدعو للده�شة ،على نقي�ض
ما يح�صل حال ا�ستُخدِ متْ يف جمتمعاتنا العربية
الف�صيحة يف (دكان) مثلاً  ،فهذا –كما يُظنّ -
�سيبدو �شيئًا غري طبيعيّ  ،ولن يخلو املوقف معه من
نظرات اال�ستهجان مل�ؤدي هذا الأ داء اللغوي النادر يف
هذا املكان و�أمثاله ،من حيث � إنّ هذا الأ داء اللغويّ
(الف�صيح) قد جاء خمالفًا للأ داء اللغوي ال�شائع
(الأ داء اللغوي العاميّ ) ،فهي –الف�صيحة -لي�ست
اللغة املحكية ال�شائعة ،ثم � إنها ا�ستخدمت –باالعتبار
املجتمعي– يف غري �سياقها املعهود.
� إنّ وجود االزدواجية يف نطاق ا�ستخدامها ي�صبح
�أمرًا بالغ اخلطورة ،وعلى قدر عالٍ وكبري من الأ همية،
ذلك �أن العاميّات �أو التفرّعات اللهجية كثرية
ومتباينة ،والتوا�صل عربها �أو من خاللها يكاد يكون
بالغ ال�صعوبة ،وهو �أمر يلقي بظالله املعيقة � ،إن مل
يكن على متعلِّم العربيّة ،ف�إنه بال ريب �سيطال ن�سيج
املجتمع الواحد والأ مة الواحدة ،وقد يف�ضي � إىل تباين
ثقايف ،قد يودي بوحدة ن�سيج الأ مة وت�آلفها وتعارفها
� إىل الدخول يف عوامل ال�شرذمة والتفكّك ،ويف ذلك
�ضياع للهوية والثقافة والدين.
� إنها املع�ضلة التي يبدو �أن اخلال�ص منها �أو من
�آثارها ال�سلبية ممكن بالعربية الف�صيحة � ،إذ يغدو
التحوّل � إىل العربية الف�صيحة هو احلل املثايل

والأ منوذج املعياري ،ومثل هذا التحوّل قد يكون بالغ
أي�ضا ،فثمّة -من وجهة نظرنا -تق�صري
ال�صعوبة � ً
ما يزال يف متكني اللغة العربية الف�صيحة من �أل�سنة
ناطقيها ،تلك اللغة التي من املمكن �أن يفهمها �أي
عربي؛ لتكون اللغة املحكية املوجودة يف حياتنا العملية
انطالقًا من (رومن�سية حبّ اللغة الف�صيحة)،
لكينونتها لغ ًة ترتبط ارتباطً ا وثيقًا بتاريخنا ووجداننا
وح�ضارتنا ،حيث ت�شجّ ع هذه العوامل جمتمعة الختيار
اللغة الف�صيحة كي تكون اللغة املحكيّة ،وال �سيما �أنها
م�ستندة � إىل عامل االختيار والقبول (Selection and
 ،)acceptanceفحتى ت�صبح لهج ٌة ما لغ ًة يُعرتف
بها على �صعيد امل�ستوى اال�ستعمايل الأ دائيّ ال�شفوي
والكتابي ،ال ب ّد �أن حتقّق هذين ال�شرطني :اختيار تلك
اللهجة ،ثم قبولها من قبل املجتمع الأ كرب.
منطلقني يف ذلك من �أنّ اللغة العربية الف�صيحة
هي يف وجدان ك ّل عربي و�ضمريه وتاريخه � ،إذ ال ب ّد
من ا�ستثمار هذه النقطة امل�شعّة التي من خاللها
ن�ستطيع تعميم اللغة العربية الف�صيحة عمليًّا لتكون
هي الأ داء اللغويّ املحكيّ  .ف�إذا ما تيقّن هذا الأ مر
يف �أنف�سنا نكون قد خطونا خطوة �صائبة جريئة؛ كي
ي�صبح تعلّم العربية �أكرث �سهولة ،ذلك �أنّ القواعد
التي من�ضي يف تعلّمها عدة �سنني ،وقد �أتقنّاها كتابةً،
�ست�صبح جزءًا طبيعيًّا من اللغة الدارجة لو انتقلنا
بها � إىل طور امل�شافهة يف حياتنا العملية العامّة ،ف�أكرث
نظريات اكت�ساب اللغة تن�صّ على �أنه من امل�ستحيل
� إتقان لغة ما دون توافر املدخالت اللغوية الكافية،
لتكون املخرجات بعد فرتة ما ي�سمى «فرتة ال�صمت»
«.»silent period
ولهذا؛ ف� إننا � إذا ما �أخذنا هذه النظرية بعني
االعتبار جديًّا ،بحيث ال ي�سمح بالتحدّث بالعامية
يف غرفة ال�صف على �أقل تقدير عند تدري�س اللغة
العربية الف�صيحة ،ويعطى للم�سجّ ل دوره ب�أن يكون
البديل الأ �سا�س لال�ستماع للغة العربية الف�صيحة،
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متامً ا كما هو احلال يف تعليم الإجنليزية لنا نحن
العرب ،مدفوعني بذلك خللق البيئة اللغوية الطبيعية
لتحقيق هذا الهدف ،بالطريقة التي تعوّ�ض على
الأ قل الطالب من �سماع هذه اللغة على الوجه اللغوي
الف�صيح يف ال�سياقات اللغوية الطبيعية مثل ال�شارع
والبيت وباحة املدر�سة واجلامعة � ،إننا نكون بهذا قد
ر�سمنا الطريقة املثلى خللق العامل النف�سي امل ؤ�ثّر
يف تقبّل ذلك ،من حيث � إنها حماولة جادة جلعل
ا�ستخدام الف�صيحة يف املجاالت وال�سياقات التي
عرفت على �أنها ت�ستخدم العامية ا�ستخدامً ا ح�صريًّا،
�شيئًا طبيعيًّا ،وهي م�س�ؤولية تقع على عاتق من ي�سمّون
باملخطّ طني اللغويّني يف العلم املعروف بـ(Language
.)planning
وبناء على ما �سبق ،ف�إنّ من ال�ضرورة مبكان بثّ

		
أو دع لسانك واللغات فرمبا
		
إن الذي مأل اللغات محاسن ًا

الوعي املجتمعيّ بقوة العالقة املوجودة بني الهُويّة
واللغة ،من حيث � إنّ التم�سّ ك بالف�صيحة هو مت�سّ ك
بالهُويّة والتاريخ واحل�ضارة � .إذ ال ينكر �أحد �أن ثمّة
حاجزًا نف�سيًّا يقف �سدًّا منيعًا يف وجه ا�ستخدام
الف�صيحة على نطاق وا�سع ،يف الوقت الذي ال ينفي
غريه ما للربامج التلفزيونيّة والتثقيفيّة من دور
حا�سم يف مواجهة ذلك يف هذا امل�ضمار ،و�أعني
تطبيع ا�ستخدام الف�صيحة يف الأ ماكن التي عرفت
بندرة ا�ستخدامها فيها .لذلك؛ ف�إنّنا نعتقد �أنّ ح ّل
مع�ضلة هذا املو�ضوع تثقيفيّ بقدر ما هو لغويّ ؛ �أي
اجتماعي وح�ضاري وتوا�صليّ بالوقت نف�سه � ،إذ من
ال�صعب ف�صل ما هو لغويّ عمّا هو اجتماعيّ �ضمن
هذه املعطيات التي ذكرنا.

غنّى األصيل مبنطق األجداد
جعل اجلمال وسرّه في الضاد
�أحمد �شوقي

61

حال اللغة العربية
علي الهروط

´

تخ�ص
� إن الواقع املعي�ش لطبيعة اللغة العربية ،يحتم علينا �أن نتباحث يف ق�ضايا َمف ِْ�ص ِل َّي ٍة ُّ
اللغة العربية من جانب علمي ،تن�صرف فيه العيون �شاخ�صة � إىل بحوث علمية� ،أو تنبثق منها
قرارات � إلزامية .بل للوقوف على الأ طالل ،ن�ستذكر اللغة العربية بو�صفها لغ ًة -كانت -لغة علم
وثقافة وح�ضارة وتاريخ ،و�أنها ما زالت جتري على الأ ل�سن على امتداد بقعة جغرافية �شا�سعة،
كما �أنها � إحدى اللغات الر�سمية يف هيئة الأ مم املتحدة .وكل ما نتناقله من قول ال يعدو �أن يكون
�شعر فخر حما�سي بلغة ما َق َد ْرنَاهَا حَ َّق َق ْد ِرهَا ،ذلك �أن َو ْق َع الأ لفاظ والعبارات ال َّرنَّانَة التي
ي ُْ�ضفِيهَا كثري منا على جمال اللغة العربية تُ�شَ نـ ِّفُ الآ ذانَ ،وتُذِ ي ُبنَا ِر َّق ًة َولَطَ ا َفةً.

´

�أ�ستاذ اللغة والنحو يف اجلامعة الأ ردنية.
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يقول النبي -عليه ال�صالة وال�سالم« :-لكل عمل
�شِ رَّة ،ولكل �شِ رَّ ٍة فَترْ َ ةٌ» ،فيبدو �أن احلما�سة والعواطف
اجليا�شة نظريًّا جتاه اللغة العربية يتخلَّلُها حال ٌة من
الفتور عمليًّا؛ ذلك �أن اللغة العربية كلما طلبت من
�أبنائها تبني ر�أي حازم �أو قرار ي�شفي الغليل ،تكا�سلوا
و�أعر�ضوا عنها ،بل � إن كثريًا من الناطقني بها ينظرون
� إليها نظرة �شزرى ،حتى و�صل الأ مر � إىل ات�ساع
ال�شقة بني العربية وناطقيها ،فمثلاً  ،الطالبُ النَّاطِ قُ
بالعربية يف اجلامعات العربية يتجرع متطلب اجلامعة
الإجباري املتعلق باللغة العربية وال يكاد يُ�سِ ي ُغهُ ،بل
ينظر � إىل لغته على �أنها من الرتف العلمي ،و�أنها لغ ٌة
رجعي ٌة ُمتَخلِّف ٌة ال تتما�شى مع العلم احلديث ،و�أنها
عاجز ٌة عن �أدا ِء مَ َهمَّتِها البياني ِة بالنظر � إىل �صعوب ِة
�ألفاظها خا�صَّةً ،ويف املقابل يتقبَّ ُل اللغاتِ الأ خرياتِ
بقَبول ح�سن.
وبني هاتني احلالتني املتناق�ضتني نقف حائرين
َك َرقَّا�ص ال�سَّاعَ ة يت�أرجح ذهابًا وجيئة ،تقذفنا حالة
الفخر واحلما�سة � إىل العمل واجلد جتاه لغتنا ،ثم
يعيدنا الواقع � إىل الكالم النظري ،ولأ ننا نعي�ش يف
واقع عربي مهي�ض؛ ر�ضينا مب�صطلح (القدا�سة)
خمرجً ا ،ذلك �أننا ملّا مل ن�ستطع حفظ اللغة العربية،
�أقنعنا �أنف�سنا ب�أنها مقد�سة؛ لأ ن القر�آن الكرمي
مكتوب بها ،بل � إن كثريًا منا مقتنع �أن اهلل قد تكفل
بحفظها ،وقد ت�سلل � إلينا هذا االعتقاد ال�سائد نتيجة
الفهم الداليل املغلوط لقوله تعاىل �« :إنا نحن نزلنا
الذكر و� إنا له حلافظون» ،ذلك �أننا حملنا الن�ص من
املعاين ما ال يحتمل .واحلقيقة �أن �ش�أن اللغة العربية
�ش�أن �أي لغة � إن�سانية ،مل يتكفل اهلل بحفظها ،ولي�ست
مقد�سة ،وال يفزع � إىل مثل هذه االعتقادات � إال البائ�س،
ذلك �أنه يلقي عن كاهله حماية لغته ،ويتم�سك بكل ما
هو متعلق بنوامي�س الكون .وللتذكري فقط � ،إن الذين
يتعاورون مثل هذه االعتقادات ،ويجنحون � إليها كلما

عنَّت حاجة ،هم نف ٌر غ ُري قليل ،ف�صارت عندهم
كــ(رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عَ لَيهِ مْ ).
� إن اللغات ال تقا�س بالقدا�سة � ،إمنا مبقدار انت�شارها
يف �أطراف الأ ر�ض ،فانظروا � إىل املوقع املتقدم للغة
الإجنليزية بني اللغات ،فاللغة التي تبقى �ضمن حدود
القدا�سة الدينية �سيُحكم عليها باملوت ،وهذا ما حدث
مع اللغة الالتينية التي بقيت لغة ال�شعائر الدينية
والكتب املقد�سة.
نحن بهذه الأ و�صاف التي ننعت بها اللغة العربية،
وباملنزلة املتقدمة التي ن�صنفها بها ،ن�ضعها يف م�ستوى
التمام والكمال ،وعلينا حينئذ � اّأل نن�سى �أنه:
ْ�ص ُه
ت �شَ يْ ٌء بَدَ ا َنق ُ
� إذا مَ َّ
َت َرقَّبْ َزو اًَال �إِذَ ا قِيلَ مَ ْت
املغاالة يف منح اللغة العربية -بدافع التع�صب-
جائزة الأ ف�ضلية على كل اللغات ،ال ي�سلِّم بها كثري من
النا�س يف العامل؛ لأ ن كل ناطق بلغته يتبجح بها ويعدها
�أف�ضل اللغات ،فهذا الطبيب اليوناين (جالينو�س)
يقول �« :إن اللغة الالتينية �أح�سن اللغات ،وما عداها
�أ�شبه ما يكون بنقيق ال�ضفادع ونهيق احلمري»،
والفيل�سوف الأ ملاين (هيجل) يقول �« :إن اللغة الأ ملانية
�أف�ضل اللغات لأ نها لغة جدلية» � .إذً ا ،فكل ناطق بلغته
معجب ،وهذا يعني �أننا �سنم�ضي بمِ ُ َتوَا ِل َي ٍة اَل َت ْنتَهِ ي،
فق�ضية املفا�ضلة بني اللغات �أمر ن�سبي كما يقول ابن
حزم الأ ندل�سي؛ وهذا �أمر �صحيح ومنطقي؛ لأ نه من
البدهي �أن كل � إن�سان ال يتحدث � إال بلغته� ،سيجدها
�أف�ضل اللغات ،فالتع�صب � إىل اللغة من �ش�أن كل من
ينطق بها ،يقول (هد�سون) يف كتابه (علم اللغة
االجتماعي) �« :إن علم اللغة جتاوز الر�أي القائل � إن
بع�ض اللغات �أو اللهجات �أف�ضل من بع�ض ،لأ ن كل لغة
�أو لهجة تت�ضمن يف حد ذاتها خ�صائ�ص ت�شرتك فيها
كل اللغات الب�شرية ،و�أن �أقل اللغات مكانة من الناحية
االجتماعية تت�ضمن �أمناطً ا لغوية غاية يف التعقيد».
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� إن املبالغة يف اجرتار حالة الإطراء �أ�شبه بتنومي
مغناطي�سي ينقل خيالنا � إىل مدينة �أفالطون،
لنعي�ش فيها دقائق معدودات ،ثم ما تلبث � إغفاءتنا
باال�سرت�سال حتى ن�صحو على واقع يختلف عن العامل
االفرتا�ضي اخليايل املن�سوج ،ف� إذا بنا كنا نعي�ش حالة
حاملة تدغدغ م�شاعرنا وتت�ساوق مع �آمالنا ال ِعرَا�ض.
ما ذكرته �آنفًا ال يعطي انطباعً ا عنِّي ب�أنني �أقلل
من �ش�أن العربية� ،أو �أنظر � إىل واقع الأ مور مبنظار
�سوداوي ،ذلك �أنني ال �أنكر �أن اللغة العربية لغة
ف�صاحة وبالغة ،وال يخامرين �شك يف �أنها تثقل
بخ�صائ�ص ومقومات جتعلها عمليًّا يف مقدمة اللغات
العاملية ،وال �أ�شك يف �أنها لغة حتمل � إرثًا ثقافيًّا وفكريًّا
ودينيًّا �أ�سهم يف تطور احل�ضارات ونقل املعرفة؛ فكل
ذلك لي�س يف مو�ضع الريب ،لكنني �أق�صد من ذلك كله
�أنه ينبغي علينا �أن نحاكم حال اللغة العربية ح�سب
الواقع املعي�ش يف الع�صر احلايل ،هذه اللغة التي
حتتاج منا �أن نكون �شاخ�صي الأ ب�صار � إزاء رعايتها
ون�شرها واحلفاظ على م�ستقبلها يف ظل الأ زمة
الع َِ�صي َب ِة والتحديات التي تعرتيها يف عقر دارها �أو يف
دول املهجر ،فمجرد التوقف عند حلظة احلنني � إىل
املا�ضي وحماولة العي�ش يف تلك اللحظة ،يعني �ضمنيًّا
�أننا عن الواقع احلايل عَ مُونَ .
� إنّ املدخل احلقيقي والفعال لرفع مكانة العربية
والتم�سك بها ،لي�س يف كرثة التغزل بها وامتداح
جمالها واال�ستماع ملا ِقيـلَ عنها �أو الدعوة � إىل التقوقع
داخل جدران اللغة الأ م ،بل بال�سري نحو تر�سيخ
دعائمها واعتمادها و�سيل ًة لالنفتاح على بقية الثقافات
واحل�ضارات من موقع تناف�سيّ متني؛ لنتمكّن عندئذ
بدل من الولوج يف معادل ِة (االنبهار ثم
من الت�صدُّر اً
االن�صهار ثم االندثار احلتميّ �أو الق�سريّ يف بوتقة
ح�ضارات العامل).
ومن �أهم الأ مور التي ينبغي االهتمام بها تو�سي ُع

م�ساحة ح�ضور اللغة العربية يف تفاعلها مع ع�صر
الثورة املعلوماتية؛ حتى تتواكب مع الع�صر الرقمي
وهيمنة ثقافة ال�صورة ،و� إيجاد قاعدة بيانات على
ال�شابكة ملنجزات جهود التعريب يف املجاالت العملية
والتقنية ،وا�ستحداث مدونات لغوية عربية؛ ليجد
القارئ �ضالته من الن�صو�ص والكتب الرقمية يف
املو�ضوعات العلمية والثقافية واالجتماعية وغريها.
وثمة نقطة مهمة تخدم العربية؛ �أال وهي الدرا�سات
الإح�صائية لغالب الق�ضايا اللغوية فيها ،ذلك �أننا -
يف احلقيقة -زاهدون يف هذا العلم ،بل نفتقر � إىل
التمتع بلغة الأ رقام ،فكثري من اللغات الأ وروبية،
�أو اللغة الإجنليزية ،جتنح � إىل (الإح�صاء الكمي:
 )Quantitative Linguisticsبو�صفه �أحد فروع
الل�سانيات؛ لأ نه يقدم قاعدة بيانات حقيقية ال حتتمل
الت�أويل �أو االفرتا�ض ،فيعطي معلومات رقمية دقيقة
تخدم تعليم اللغة لأ بنائها �أو الناطقني بغريها .وهنا
مثال -ال على
�أ�ستح�ضر اللغوي الأ ملاين هِ ْلمُوت مَ ايَر اً
�سبيل احل�صر– على ما قام به من درا�سات � إح�صائية
رائعة على اللغة الأ ملانية.
� إن التم�سك بظاهر القدمي حتت مبد أ� (نُبقي
القدمي على قدمه) �أو مقولة (لي�س بالإمكان �أح�سن
مما كان) ال يجدي نفعًا يف ظل التطور املهول يف
الع�صر احلديث ،وحالنا مع التطوير والتجديد يف
اللغة العربية ال يت�ساوق مع هذا التطور � ،إذ ت َْ�صطَ دِ مُ
اللُّ َغ ُة ال َع َر ِبيَّ ُة عِ نْدَ احلَ دِ يثِ عَ نْ تَي�سِ ريِهَ ا ِباتجِّ َا ٍه
ُمعَاكِ ٍ�س محُ َ اف ٍِظ ي�صوره الدكتور كمال ب�شر بقوله:
«وَمَ ا ُي ِث ُري اال�سْ ِت ْغرَابَ َأ�نَّنَا �إِذَ ا ا�سْ َت ْفتَينَاهُ مْ فيِ ظَ اهِ َر ٍة
ُل َغ ِويَّ ٍة جَ دِ يدَ ٍة َأ� ْو مُ�شْ كِ َل ٍة فيِ اللُّغَة ال َع َر ِبيَّة اَل ُيقَدِّ مُونَ
حَ لاًّ َأ� ْو َر ْأ�يًا؛ لأ نَّهُمْ ِ� إمَّا ُم َتم َِّ�سكُونَ بِالقَدِ ميَِ ،أ� ْو عَ اجِ زُونَ
َابَ ،أ� ْو رَاف ُِ�ضونَ لِلتَّجْ دِ يدِ ُك ِّلهِ»َ .و ُك ُّل هَ ذَ ا
عَ نِ اجلَ و ِ
َي ْأ�تِي بِحُ جَّ ِة حُ بِّهِ مْ ِل ُل َغتِهِ مْ وَالتَّمَ�سُّ ِك ِبهَاَ ،ونَحْ نُ هُ نَا اَل
نَ�سْ ِل ُبهُم احلَ قَّ فيِ محَ َ بَّتِهِ مْ  ،فَمِ نَ الطَّبِيعِيِّ أ�َنْ َي ْع َتزَّ ُك ُّل
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َفرْدٍ ِب ُل َغ ِت ِه َويُحِ بَّهَا ،وَمِ نْ حَ ِّق ِه ذَ ل َِك ،لَكِ نَّنَا بِحَ اجَ ٍة �إِلىَ
بَاحِ ِث َني قَا ِدرِينَ عَ لَى التَّفْرِ يقِ َب َني حُ بِّ اللُّ َغ ِة وَالقُدْ َر ِة
َا�ص َرةِ؛
ال ِعلْمِ يَّ ِة ا َمل ْنهَجِ يَّ ِة عَ لَى حَ لِّ مُ�شْ كِ لاَ ِتهَا املُع ِ
فَاحلُبُّ جَ انِبٌ عَ اطِ فِيٌّ  ،وَال َع َم ُل ا َمل ْنهَجِ يُّ التَّطْ بِيقِيُّ
جَ انِبٌ عَ ْقلِيٌّ  ،و اََل مَ ا ِن َع مِ ن ا ْر ِتبَاطِ هِ مَا مَ عًاَ ،ولَكِ ن دُونَ
أ�َنْ تَطْ غَى العَاطِ َف ُة عَ لَى ال َعقْلِ .
ومن جانب �آخر ،ف�إن احلفاظ على اللغة العربية
ي�أتي كذلك عرب ا�ستعمالها لدى �أبنائها ،واالبتعاد
قدر امل�ستطاع عن ا�ستعمال العامية� ،أو تطعيم الكالم
بكلمات �أجنبية ،وتعزيز تعلّمها يف اجلامعات واملعاهد،
وال نُغفل يف هذا ال�صدد �أثر قراءة الرتاث العربي يف
تعلم اللغة العربية ،فريى ابن خلدون �أن اكت�ساب بناء
طريقة الكالم العربي ال يح�صل � إال عرب كرثة احلفظ
من كالم العرب ،حتى يرت�سم يف خياله املنوال الذي
ن�سجوا عليه تراكيبهم ،فين�سج هو عليها تراكيبه.
�أما بو�صفها لغة عاملية ،ف� إن الأ مر يحتاج � إىل
مزيد من العمل لرنتقي � إىل م�ستوى الطموح � إذا
�أردنا �أن تكون �أداة للتوا�صل واحلوار بني احل�ضارات
والثقافات ،وحتى توطد العالقات الدبلوما�سية وتعمّق
الروابط التجارية واالقت�صادية بني الدول العربية
ودول العامل ،فما زالت اجلهود يف هذا اجلانب
ينتابها �شيء من اال�ستحياء والإبطاء� ،سواء على
�صعيد الأ �ساليب وطرق تعلمها� ،أو على �صعيد املناهج
التعليمية� ،أو فيما يتعلق بطبيعة املو�ضوعات اللغوية

الوظيفية وتراكيبها ومفرداتها املختارة التي تقدم
للمتعلمني من �أبنائها املتواجدين يف دول املهجر �أو
الناطقني بغريها.
و�أول ما يثري الده�شة يف هذا املو�ضوع �أن ي�صبح
تعليم اللغة العربية مطية ِل ْل ُهوَا ِة الدخالء الذين
توافدوا � إليها من �أبواب متفرقة ،ي�سومون مهابتها
�سوء العذاب ،يذبحون بالغتها ،وي�ستحيون حرمتها
بكل �صلف ،حتى هزلت العربية وبانت عظامها
و�سامها كل مفل�س.
� إن تعليم اللغات الأ خرى ال يتم خبط ع�شواء ،بل
حتكمه منظومة من املعايري؛ �أولها على الأ قل �أن يكون
معلم اللغة لغري الناطقني بها ملمًّا ب�أبجديات تلك
اللغة؛ نحوها و�صرفها ،و�أ�صواتها.
ومن ثم ،ملاذا ال تفر�ض الدول العربية على الأ جنبي
الذي يرغبُ العملَ يف الدول العربية تعلم اللغة العربية
حتى ولو باحلد الأ دنى من م�ستويات تعلم اللغات على
غرار ما تقوم به الدول التي حترتم لغتها؟!
بعد ذلك ،ما �أحوجنا يف الزمن الراهن � إىل ترك
القول النظري واالجتاه � إىل العمل اجلاد؛ حتى ال تُطم�س
م�آثر اللغة العربية وتغيب جذورها التاريخيّة ،ومن
كان يحبّ اللغة العربية فليفعل �شيئًا لإعالء �ش�أنها ،ال
ليكون ال�شاهد على تقهقرها ،فهل ُترَانَا محُ ْ تَاجِ َني � إىل
تمَ ْجِ يدِ احلَ الِ أ�َم تجَ ْدِ يد ا َملقَال؟
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العربيّة للنّاطقين بغيرها
والطموح
ّ
الواقع
حممد ال�سعودي

´

تنظر ال�شّ عوب يف العامل للّغة العربيّة بو�صفها لغة ح�ضارة و�سعة فكْر؛ ملا �أحدثت حلركة
احلياة الب�شريّة من علوم متنوّعة ور ؤ�ًى خمتلفة ،وتطورت هذه النظرة خالل الع�شرين �سنة
املا�ضية ،وتقدّمت من حيث الرغبة يف ن�شرها � إىل املركز الرابع عامليًّا ،لكنّ �أبناءنا ال يعرتفون لها
بهذا ،بل يالحقون اللغات الأ خرى ،وقد يعجب املرء لذلك!! فالعربية تتقدم يف � إقبال املتعلمني
عليها ،وتت�صدر املركز الثاين بني اللّغات يف هذا التّناف�س ،بينما ي�ص ّر بع�ض �أبنائها على أ�نّها �أمام
االنتحار ،ويرهقنا �آخرون ب�أفكار موتها ويبحثون لها عن مكان بني اللّغات التي ح�صرت نف�سها يف
الطقو�س الدّينيّة ،وال يدفع عنها هذا الأ ذى وي�شكك يف �أهداف هذه الدعاوى �سوى توالد املراكز
التي تعلِّمها عامليًّا.

´

الأ مني العام ملجمع اللغة العربية الأ ردين.
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ظلّت دول عربيّة تتناف�س على تعليم العربيّة
للنّاطقني بغريها زمنًا طويلاً ؛ فقدمت طرائق جديدة
وحماوالت جتديد مل تكن موجودة يف جهود ال�سّ ابقني،
فكان لها ال�سبق منذ بداية القرن الع�شرين يف
التوا�صل مع املعاهد العاملية ومراكز االعتماد الدويل؛
فكان لها ما �أرادت لكنها ركنت للتّدري�س واتفاقياته
فقط ،وغاب القائمون عليها عن تطوير املنهاج واملعلم
وامتحانات القبول �أو م�ستويات الإتقان ،وهذا قلّل من
�أهمية تعليمها ،وبط أّ� يف ن�شرها يف الف�ضاء العامليّ .
ولع ّل ما تعرّ�ضت له هذه الدول من فو�ضى �أو �ضعف
الأ من كان �سببًا رئي�سً ا يف � إقبال الطالب من جن�سيات
كثرية العتماد الأ ردن مق�صدً ا لغاياتهم ،وقد �ساهمت
يف ذلك �شبكة الأ من املحكمة يف البلد ،وكفاءة
اخلرّيجني يف تعليم العربيّة ،واعتماد �آليات وا�ضحة
يف هذا املجال.
ال �شكّ �أن للم�ؤ�س�سة الر�سميّة الأ ردنية الرياد َة يف
املتخ�ص�صة يف اجلامعات ،لكن هذه
ّ
� إن�شاء املراكز
اجلهود مل تُطوّر ،ومل تُدعم ما ّديًّا لتعزيز عنا�صر
اجلذب الفعّال للرّاغبني عامليًّا ،ومع ذلك ما زالت
هذه املراكز تناف�س على امل�ستويني املحلّي والعربيّ ،
يف حني تواكب التجارب العاملية يف تعليم اللّغات � ،اّإل
�أنّ الفو�ضى دبّت؛ فا�ستوى يف نظر متلقي اخلدمة
اخلارجيّ ال�سّ م ُني مع الغثّ  ،وك ّل هذا يعود لعدم وجود
�آليات وا�ضحة ملنح تراخي�ص �أو معايري لت�صنيف
واخلا�صة ،ولعدم وجود مظلّة لهذا
ّ
املراكز الرّ�سميّة
املجال من خالل جهة واحدة تتكفّل بال�سّ ابق كلّه
ومراقبته .وبذلك ال يوجد ت�صنيف حقيقيّ لهذه
املراكز ،بل ال يوجد من يقدّر جهد املجتهد ،وقد انعك�س
هذا على ال�شّ عور العام العامليّ يف النّظرة لتعليم العربيّة
للنّاطقني بغريها ،فبد�أت بع�ض اجلهات ب�سحب
طلبها من الأ ردن ل�صالح بع�ض املراكز املوجودة يف
اّ
دول جماورة �أو يف الدّول الإ�سالميّة الأ خرى.

وعلى الرّغم من التجربة الأ ردنية الرائدة يف هذا
املجال � إال �أنها ا�ستقرّت يف تعليم الطلبة ،وحتقيق
الربح املادي فقط ،فلم تلج أ� هذه اجلامعات واملراكز
املتخ�ص�صة � إىل �أهل االخت�صا�ص لإن�شاء امتحان
يعادل الـ( )TOEFLيف اللغة الإجنليزية �أو غريها،
ال�صورة النّمطية لتعليم
ولهذا أ�ُدخلت التّجربة يف ّ
اللّغة ،ويعرف ك ّل من يطلع على التّجارب املحليّة �أنّ
الطّ الب ي�صنّفون يف م�ستوياتهم من خالل مزاج
خا�صّ للجامعة �أو املركز ،وقد يعود هذا املزاج للفرد
املمتحن ،وقد يقرتب قيا�س جامعة �أو مركز من
التّ�صنيف العاملي لكنه لي�س بالكفاءة نف�سها �أو الدّقة
أي�ضا ،ويف النّهاية هو ت�صنيف مل يخ�ضع للمعايري
� ً
الدّولية يف تعليم اللّغات .وما يغيظ املتابع �أنّ الأ ردن
لديه اخلربات العميقة يف هذا املجال ،حتّى � إنّ هذه
أعمال م�شابهة يف دول �أخرى بكل
اخلربات تقود � اً
دقة وانتظام ،غري �أنّ حاجة العامل العربيّ واحدة يف
ا�ستحداث امتحان موحّ د لذلك ،وقد ن�شهد يف �أعوام
قادمة جتارب ملثل هذه االمتحانات التي قد تظهر
يف دول عربيّة تنبّهت لهذه احلاجة من حيث الدخل
القومي ،وال�سّ ياحة ،ودور �سيادة اللّغة يف اال�ستقرار
ال�سّ يا�سيّ واالجتماعيّ  ،وهي جهود مباركة �ستُنفق
عليها �أموال كثرية.
ويف حقّ املنهاج ،فمعظم املراكز تعتمد مناهج
خارجية يف تدري�سها ،وت�سوّق هذه املناهج من خالل
املقاهي ولي�س املكتبات ومراكز بيع الكتب املعتمدة؛
وهو ما يعك�س �صورة باهتة عن تعليم العربيّة للمتعلّم،
لأ نّ يف هذا خروجً ا عن امل�ألوف عامليًّا ،علمًا �أن لدينا
جمموعة من الكتب أ�لَّفها �أ�ساتذة لهم جهودهم
امل�شهود لها يف الت�أليف والرتجمة � ،إال �أنّ كثريًا ممن
يعملون يرون يف هذا ا�ست�سالمً ا لتجربة معينة �أو
دعاية ملركز .وما أ�لّف حمليًّا يتقدّم على كثري مما
�ألف خارجيًّا ،من حيث ال�سَّعة الفكريّة وحماورة
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الآخر ،والتدرّج يف ا�ستعمال املهارات الأ �سا�سيّة يف
تعليم اللّغة :الكتابة والقراءة واملحادثة واال�ستماع،
وحتى فيما يتعلّق بالإخراج الفنّيّ اجلاذب للمتعلّم.
ومعلوم �أنّ للمعلّم دورًا عظيمًا يف النّهو�ض بفكرة
تعليم العربيّة للنّاطقني بغريها ،فعليه م�س�ؤولية
�أخالقيّة � اًأول؛ لأ نّه يقدّم ر�سالة �أمة لإن�سان قد يقف
بجوارها يومً ا ملا ي�ستح�سن من طيب اللّقاء ،وظرافة
املعاملة .ومن هنا تنبع فكرة � إعداد املعلم � إعدادًا
ين�سجم مع روح هذه املهمّة العظيمة ،وما يالحظ يف
أ�شخا�صا يدخلون املجال دون �أي � إعداد
ً
هذا ال�ش�أن �أنّ �
�أو خربة؛ فتهت ّز �صورة املراكز خارجيًّا ،وتنت�شر فكرة
�أن العربية حتتاج لثورة حديثة لتعليمها ،ولع ّل هذا
ما يحدث ،فما � إن يدخل �شخ�ص دورة ب�سيطة قد ال
تتجاوز �أ�سبوعً ا واحدً ا حتى يبد أ� ب�إعالناته �أنه معلم
للغة ،ويف كثري من الأ حيان يزاحم املراكز الر�سمية
الطلب � إىل بيته،
واخلا�صة يف التدري�س وجذب اّ
ولذلك تكرث امل�شاكل ويعمّ ال�ضّ باب.
لهذا كلّه� ،أخذت اللّجنة الوطنيّة للنّهو�ض باللّغة
العربيّة يف الأ ردن على نف�سها معاجلة هذه الظاهرة
من خالل م�شاريعها؛ فم�سحت املراكز داخل اململكة
بدرا�سة � إح�صائية ،تناولت فيها النقاط ال�سابقة
واملقرتحات الواجبة لإ�صالح هذا املجال .وخل�صت
� إىل جمموعة من النتائج والتو�صيات التي توزّعت على
امل�ستويات جميعها :التعليميّ  ،والثقايف ،والقانوينّ،
والأ منيّ  ،والبيئي .ومن �أهمّها :ال ب ّد من و�ضع حلول
قانونية منا�سبة تكون فيها جناة لهذا املجال املهم
اقت�صاديًّا ومعرفيًّا ،ووجود مرجع ر�سميّ متخ�ص�ص
العتماد املراكز واملناهج و� إجازة املعلمني و� إ�صدار
الرتاخي�ص ومراقبة العمل بعده ،ويكون جممع اللغة

العربية هو املرجع املخت�ص لذلك .يف حني يكون املنهاج
موفقًا بني املبادئ الوظيفية والرتاكمية والتفاعلية
للغة ،خاليًا من التع�صب ،خمتلفًا عما ي�ؤلف للناطقني
بها من حيث املعرفة والتدرج واخلط والإخراج،
موزّعً ا على تعليم الكبار وال�صغار يف طريقة عر�ض
املو�ضوعات وعمقها؛ حتى ن�صل ال�ستحداث امتحان
كفاية عاملي للناطقني بغريها ،معتمدين على املعايري
ن�صو�صا تعرِّف مبالمح
ً
الدولية ،وت�ضمّن املناهج
ح�ضارية من مناطق املتعلّمني ،مثل� :أمريكا ،و�أوروبا،
وجنوب �شرق �آ�سيا .وت�أكيد قيمة املعلِّمني و� إعدادهم
� إعدادًا متميّزًا ي�س ّد النق�ص �أو التّو�سّ ع ،والتدرج
يف املنهاج من ال�سهل � إىل ال�صعب ،ومن احلقيقة
� إىل املجاز ،ومن املفهوم � إىل امل�صطلح الفني ،ومن
املبا�شر � إىل ما يقت�ضي التفكري والت أ�مّل ،ومن الب�سيط
� إىل املركب ،ومن اجلزئي � إىل الكلّي ،ومن املح�سو�س
� إىل املجرّد ،ومن الن�صو�ص الق�صرية � إىل الطويلة.
ويراعى ذلك يف الن�صو�ص والتدريبات وتقدمي املواد
اللغوية من �أ�صوات ونحو و�صرف ومعجم .واالنتباه
� إىل �أن العربية لأ غرا�ض عامة تختلف يف ت�صميم
مناهجها عن العربية لأ غرا�ض خا�صة� ،أو امل�ساقات
املعدّة لغاية خا�صة ،ويظهر هذا يف نوع الن�صو�ص
والتدريبات واملادة اللغوية والعلمية ،ويف املفردات
والرتاكيب اخلا�صة بكل مو�ضوع ،ويف طرق التعليم �أو
املحا�ضرة ،ويف نوع الواجبات ،واملدة الزمنية الالزمة
لتنفيذ الربنامج ،ويف فئة املعلمني الذين يتولون
ذلك(.)1
� إن تدري�س العربية وتقدميها للمتعلمني يحتاج � إىل
جهود �أهل املعرفة.

عمان،
( )1لال�ستزادة ،ينظر :واقع تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اململكة أالردنية الها�شمية -ال ّلجنة الوطن ّية للنهو�ض باللغة العربيةّ ،
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ودل
َّ
قل
الكالم ما َّ
ِ
َخ ْي ُر
حممد ع�صفور

´

�أحبُّ �أن �أبد أ� بهذه العبارة ال�شهرية لأ نها متثِّل زبدة ما �أو ُّد قوله يف بقيَّة هذه ال�صفحات« .الكالم»
يخت�ص به الإن�سان دون غريه من املخلوقات ،وهو �أ�سا�س التعريف
ُّ
هو مركز العبارة ،وهو �شيء
للدب ب�أنه فنٌّ من فنون القول متييزًا له عن بقيّة الفنون التي ت�ستعمل و�سائط �أخرى
ال�سائد أ
للتعبري ،كالأ �صوات للمو�سيقى ،والأ لوان للر�سم ،واحلجر �أو املعدن للنحت ،واجل�سد الإن�ساين
للرق�ص .والكالم كما تعرفون قد يبد أ� من همهمات الطفل ويتدرَّج يف �شكله وحمتواه � إىل �أن
ي�صل فل�سفة الفال�سفة وما ينطق به الأ نبياء .وما بني هذين الطرفني قد تقع ثرثرة الرثثارين
وحكمة احلكماء .ونحن قد ن�صغي للرثثرة تزجي ًة للوقت ،ولكن الرثثرة تبقى �أ�صواتًا ن�سمعها
وال ترتك يف �أذهاننا �أثرًا ،بينما تنطبع احلكمة يف �أذهاننا ،ونحفظ العبارة ،ونردِّدها ،وهذا ما
ي�شري � إىل مو�ضوع الداللة يف عبارتنا املفتاحية .لكن تبقى كلمة «خري» ،وهي يف �سياقنا تعني
حُ ْكمًا يفا�ضل بني �أنواع من الكالم �أو درجات من الإجادة يف القول ،تتدرَّج من املقبول � إىل اجليِّد
فالأ جود .والإجادة يف القول قد تطلق على �أ�سلوب القول �أو ما يدعى ( )formباللغة الإنكليزية،
وقد تطلق على م�ضمون القول �أو ما يدعى ( )contentباللغة الإنكليزية .وكان النقد يف املا�ضي
يعنى كثريًا بدرجات الإجادة فيحفل كثريًا ب�أغزل بيت �أو �أهجى بيت� .أما يف ع�صرنا احلديث
فقد اتَّخذ هذا النوع من احلكم ت�سمية �شاع ٍر من ال�شعراء ب�أنه �أمري ال�شعراء� ،أو �شاعر الثورة� ،أو
الناطق بل�سان الكادحني .ونحن يف الع�صر احلديث ما عادت تهمُّ نا هذه الأ حكام التقييمية .فهي
� إما حت�صي ُل حا�صل� ،أو �أحكا ٌم ذات �صبغة ذاتية ،ت�صطبغ �أحيانًا ب�أهواء �سيا�سية �أو دينية.
´�أ�ستاذ الأ دب الإجنليزي يف اجلامعة الأ ردنية ،وع�ضو جممع اللغة العربية الأ ردين.
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عبارة «خري الكالم ما ق ّل ودلّ » � إذن ت�ض ُّم يف
كلماتها اخلم�س عنا�ص َر النقدِ الأ دبيِّ كلَّها تقريبًا.
وهنا �أو ُّد �أن �أتو�سَّع قليلاً يف مو�ضوعي القلَّة والدَّاللة.
للقلَّة يف لغتنا مرادف �شائع هو «الإيجاز» ،وهي فكرة
ا�ستعملها �شك�سبري يف ال�صيغة الإنكليزية من العبارة
العربية .)Brevity is the soul of wit( :لكنني �أو ّد
� إحالل كلمة �أخرى حم ّل الإيجاز هي كلمة ()space
التي تعني «امل�ساحة» .يف الر�سم يفرِّقون مثلاً بني
( )miniatureوبني (� ،)muralأي ال�صورة
ال�صغرية �أو امل�صغَّرة واللوحة اجلدارية .والفرق
بينهما قد يكون يف �أن الـ( )miniatureال ميكن
�أن حتتوي على تفا�صيل كثرية ،بينما تتيح اجلدارية
التو�سُّ ع والتكبري .ومبا �أن ا�سم �شك�سبري قد ورد للت ّو
فقد منثل للـ( )miniatureب�إحدى ال�سونيتات،
وللـ( )muralب�إحدى امل�سرحيّات .وهنا نالحظ �أن ما
ميكن �أن يقال يف مدى �أربعة ع�شر �سطرًا ال ميكن �أن
ي�ستوعب كلَّ ما جنده يف هاملت �أو امللك لري مثلاً  .و�أن
هاملت �أو امللك لري رغم طولهما لي�س فيهما ح�ش ٌو �أو
تكرار ،فك ُّل ما فيهما �ضروري الكتمال ال�صورة .ال بل
� إن بع�ض ال�سونيتات فيها ح�ش ٌو ال ي�ضيف �شيئًا للفكرة
الأ �سا�سية ،وبع�ض امل�سرحيّات حتتاج � إىل مزيد من
الكالم لكي تكتمل ال�صورة .ونحن نعرف �أن روايات
د�ستويوف�سكي الكربى متيل � إىل الطول من حيث عدد
ال�صفحات دون �أن ن�شعر ب�أن امل ؤ�لِّف �شتَّت �أذهاننا
بكرثة ال�شخ�صيّات وطول احلوار وتعقيد احلبكة.
�أخت�صر هذه الناحية من النقد الأ دبي باقتبا�س عبارة
للناقد الأ مريكي رنيه ولك يقول فيهاSpace has( :
 .)to be earnedومعناها �أن امل�ساحة التي يحتاجها
الكاتب ليقول ما لديه عليه �أن يك�سبها يف كل �سطر
يخطُّ ه؛ عليه �أن يقول �شيئًا ي�ستح ُّق القول لأ ن اللغ َو
والرثثرة ال ينتميان � إىل عامل الأ دب .وقد كان ال�شاعر
كيتْ�س قد ن�صح �صديقه ال�شاعر �شلي بقولهload(:

� ،)every rift with oreأي «حمّل ك ّل �شِ قٍّ باملعدن
الثمني»� ،أي ال تلج أ� للح�شو واال�ستطراد .واملعنى الذي
تت�ضمنه العبارة هو �أن ال�شاعر �أ�شبه باملنقِّب عن
املعادن الثمينة .وهو لن يجدها مطروحة على قارعة
الطريق كما توهَّم اجلاحظ ،بل عليه �أن يحفر لكي
يجدها .و�سيجد عندما يجد الـ َمنْجَ م �أن �أغلبه �صخر
وتراب ،و�أن املعدن الثمني موجود يف هذا ال�شقِّ �أو
ذاك خملوطً ا مبادة ال قيمة لها .وعندما يق�صد هذا
احلفّار �أن يبيعنا ما ح�صل عليه من ذهب ف�إنه لن
يزن الرتاب وال�صخور مع الذهب.
ما هو هذا الـ(� )oreأو املعدن اخلام الذي رغب
كيت�س يف �أن يراه يف ق�صائد �صديقه �شلي؟ هنا ن�أتي
� إىل الكلمة الأ خرية يف اجلملة العربية� ،أي “ودلَّ”.
ترتبط الدَّاللة مبا لدى ال�شاعر من (� ،)oreأو من
مادَّة ت�صلح بعد تعدينها للبيع .من �أين تراه يح�صل
عليها؟ هنا ال ب ّد من التذكري ب�أن ال�شاعر ال�شاعر
�شخ�صا متكَّن يف ال�شعر العربي من � إقامة عمود
ً
لي�س
ال�شعر �أو تنميق الكالم .هذا النوع من ال�شعراء
موجود بكرثة يف الثقافات كلها ،وهم يلعبون بالكالم
�أحيانًا ويجعلونك تقر أ� البيت من �آخره كما تقر�أه من
أ�وّله .والت�سلية بال�شعر جائزة ،ولي�س هنالك من يو ُّد
�أن مينعها ،وقد كتب � إ ْليُت نف�سُ ه جمموعة من ال�شعر
بعنوان (Old Possum’s Book of Practical
 )Catsللأ طفال ،ولكننا عندما ن�شري � إىل ال�شاعر
� إ ْليُت ف� إن ما يخطر يف �أذهاننا ق�صائ ُد مثلُ اليباب
�أو الرباعيات الأ ربع �أو ﭘﺮوفرُك .ما دلَّت عليه هذه
الق�صائد الإليوتية هو خال�صة الفكر الذي �شغل
مثقَّفي القرن الع�شرين .وقل مثل ذلك عن �شعر
ﭘﺎوند وييتْ�س و�أودن .ه�ؤالء ال�شعراء ال يكتبون �شعرًا
يخاطب الأ ذن� ،أو يدغدغ امل�شاعر الدينية �أو القومية،
بل يكتبون �شعرًا يخاطب العقل والقلب معًا ،يثريون
الفكر امل�شحون بالعاطفة ،والعاطفة امل�شحونة بالفكر

72
العميق .وهذا هو ال�سبب الذي يجعلك ت�شعر باحلاجة
� إىل العودة للق�صيدة مرّات ومرّات دون ال�شعور ب�أنك
انتهيت منها.
متى يبد أ� النقد؟ النقد احلقيقي يبد أ� حلظة
البدء بالكتابة ،وال ينتهي عند الفراغ منها .وقد عبرّ
ال�شاعر روبرت غْ رﻳﭭْﺰ عن ذلك بق�صيدة عنوانها
(� )The Reader over My Shoulderأي «القارئ
الذي يط ّل من فوق كتفي» .هذا القارئ الذي يرافق
تطوُّر الق�صيدة على الورق منذ الكلمة الأ وىل حتى
�آخر حرف فيها يظل يهم�س لل�شاعر �أن يحذف هذا
ال�سطر ،ويغري تلك الكلمة ،وذلك الت�شبيه ،وذلك
التلميح � ،إىل �أن ت�أخذ الق�صيدة �شكلها �شبه الأ خري.
و�أنا �أقول «�شبه الأ خري» لأ نني �أ�ستذكر يف الأ دب
العربي حوليّات زهري بن �أبي �سُ لمى .ماذا كان زهري
يفعل يف احلَ وْل الذي كان يُبقي ق�صيدته طوالَه؟ ال

�شكَّ يف �أنه كان ميار�س ما ميار�سه القارئ الذي يُطِ ّل
من فوق كتف غْ رﻳﭭْﺰ ،يهم�س يف �أذنه نا�صحً ا ب�أن
ي�ضيف وي�شطب ويعدِّ ل .وهذا القارئ الذي يُط ُّل من
فوق كتف ال�شاعر هو أ�وَّل ال ُّنقّاد و�أهمُّهم� .أما بقيّة
النقّاد فين�شغلون عادة بق�ضايا قد ال ته ُّم ال�شاعر قدر
ما تهمُّهم هم .وكان املتنبّي قد عبرّ عن هذا اجلانب
ببيت �شهري يقول فيه:
�أنامُ مل َء جفوين عن �شواردها
وي�سهرُاخللقُ جرّاها ويخت�صمُ
لكن مباذا ين�شغل ه�ؤالء الذين ين�شغلون ب�شوارد
املتنبي؟ هل يقومون بعملهم وفق قواعدَ متَّفقٍ عليها؟
باخت�صا ٍر �شديد :هل يُع ُّد النقد علمًا من العلوم؟ ملاذا
نرتدّد يف ت�سمية مادَّة النقد الأ دبي يف اجلامعات بعلم
النقد الأ دبي؟ هذا �س�ؤال �أظنه �سيبقى مفتوحً ا � إىل
�أمدٍ بعيد.

«إن اللغة العربية من اللني والسهولة واملرونة مبا ميكنها من التكيف وفق
مقتضيات العصر ،وهي لم تتقهقر فيما مضى أمام أي لغة أخرى من اللغات
التي احتكت بها ،وهي التي ستحافظ على كيانها في املستقبل كما
حافظت عليه في املاضي»
وليم ورل
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ألمانيا واألدب العربي :مقاربة أولية
مو�سى ربابعة

´

� إن االنفتاح الثقايف واحل�ضاري يف هذا الع�صر قد �أدى � إىل الك�شف عن ثقافات ال�شعوب
املختلفة ،وهو ما �أدى � إىل � إنتاج كثري من الر�ؤى والتفاعالت بني الثقافات على تنوعها واختالف
م�شاربها ،وميثل اهتمام الأ ملان بالثقافة والأ دب العربي حالة من االنفتاح الثقايف على الآخر ،بغية
فهمه و� إدراك �آفاقه ،وال�سعي � إىل اكت�شاف معرفة ثقافات ال�شعوب ومرجعياتها الفكرية .وقد �أ�سهم
اال�ست�شراق الأ ملاين ودوائر الإعالم يف ت�سليط ال�ضوء على الأ دب العربي .وقبل البدء باحلديث
عن اهتمام الأ ملان بالأ دب العربي وبالثقافة العربية ال بد من � إلقاء نظرة على مراحل اال�ست�شراق
الأ ملاين ،فثمة �أمور تتعلق بجوهر اال�ست�شراق الأ ملاين يف درا�سته الأ دبَ العربي قدميَه وحديثه ،منها ما
يتج�سد يف كون اال�ست�شراق الأ ملاين مل يرتبط -كما ارتبط غريه -بنوازع ا�ستعمارية وا�ضحة ،وجدي ُة
الدرا�سات التي قدمها امل�ست�شرقون الأ ملان عرب رحلتهم الطويلة التي متتد قرونًا عدة يف درا�سة
الأ دب العربي ،فاهتمامُ اال�ست�شراق الأ ملاين بالأ دب العربي عامة وبال�شرق خا�صة ،له خ�صو�صية
تتمثل يف تنوع اجتاهاته ومنطلقاته ،ويف �ضوء الرحلة الطويلة للدرا�سات اال�ست�شراقية الأ ملانية ف� إنها
مرت يف املراحل الآتية:

´

�أ�ستاذ الأ دب والنقد يف جامعة الريموك وجامعة الكويت.
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� اًأول -املرحلة الفيلولوجية :ان�صب اهتمام
امل�ست�شرقني الأ ملان فيها على درا�سة اللغة العربية،
ون�شر املخطوطات ،وترجمة بع�ض الأ �شعار والأ عمال
النرثية.
ثانيًا -املرحلة الرومان�سية :ويف هذه املرحلة بد أ�
التوجه نحو ال�شرق الذي ميثل عاملًا من ال�سحر والده�شة
خ�صو�صا بعد �أن ترجمت �ألف ليلة
ً
والبعد الروحي،
وليلة � إىل اللغات الأ وروبية املختلفة.
ثالثًا -مرحلة التنوير :وهي املرحلة التي مت فيها
الرتكيز على الأ دب العربي واكت�شاف ثقافة �أ�صحابه،
� إذ مل يقت�صر االهتمام يف هذه املرحلة على الرتجمة
والتحقيق ،و� إمنا جتلى يف الك�شف عن طبائع ال�شعوب
وثقافاتهم.
رابعًا -مرحلة الدرا�سات املعمقة :وتتجلى هذه
املرحلة بدرا�سات قائمة بر�أ�سها عن بع�ض ال�شعراء
والأ دباء العرب ،مثل درا�سة فاغرن عن �أبي نوا�س وعن
�أ�س�س ال�شعر العربي الكال�سيكي ،وريناته ياكوبي عن
�شعرية الق�صيدة العربية اجلاهلية ،وجريجور �شولر
عن الطبيعة يف ال�شعر العربي ،وهايرني�ش�س وبوركل
وجريجور �شولر يف درا�ساتهم عن النقد العربي القدمي،
و�آنا ماريا �شيمل يف درا�ستها عن الت�صوف ،وتوما�س باور
يف درا�سته عن فن ال�شعر العربي اجلاهلي و�شعر احلب
يف الع�صر العبا�سي ،ودرا�سة جوتفريد موللر عن معلقة
لبيد ،وتيلمان زايدن�شتيكر عن الأ دب القدمي .ويف هذه
املرحلة ات�سم اال�شتغال بالأ دب العربي القدمي باالبتعاد
عن الدرا�سات التقليدية ،و�سعت الدرا�سات � إىل التعامل
مع الن�صو�ص ال�شعرية لإظهار خ�صو�صيتها وبنيتها،
ولذلك جاءت بع�ض هذه الدرا�سات مقاربات جتمع بني
التنظري والتطبيق.
خام�ساً ،وهي الدرا�سات التي دارت -وما زالت-
حول الأ دب العربي احلديث ،وهذا يعني �أن امل�ست�شرقني
الأ ملان وغريهم من الذين يهتمون بالأ دب العربي قد
�سعوا � إىل الرتكيز على الأ دب العربي احلديث ترجمة
ودرا�سة ،ف�إذا كانت املراحل ال�سابقة قد عاينت الرتاث

العربي القدمي ،ف� إن االهتمام بالأ دب العربي احلديث
قد بد أ� يف وقت مت�أخر ،ورمبا يعود هذا � إىل عناية
املدر�سة اال�ست�شراقية الأ ملانية بالأ دب العربي القدمي،
وندرة الأ عمال الأ دبية العربية احلديثة املرتجمة
� إىل اللغة الأ ملانية ،و�صعوبة التعامل مع الن�صو�ص
ال�شعرية العربية احلديثة التي تعمد � إىل الغمو�ض يف
بع�ض الأ حيان و�أن دور الن�شر الأ ملانية قلما تقوم بن�شر
الأ دب العربي احلديث ،كما �أن اال�ست�شراق الأ ملاين قد
بد أ� يركز على الدرا�سات الإ�سالمية نتيجة للتطورات
ال�سيا�سية التي حدثت يف العامل العربي.
ولكن االهتمام بالأ دب العربي احلديث يف الدوائر
خ�صو�صا
ً
اال�ست�شراقية الأ ملانية بد أ� على نحو تدريجي،
الأ دب الذي تناول ق�ضايا املر�أة وغريها من الق�ضايا
الإ�شكالية التي تعي�شها بع�ض املجتمعات العربية،
فقد كتبت امل�ست�شرقة الأ ملانية روتراود فيالند درا�سة
مهمة بعنوان «�صورة املر�أة الأ وروبية يف الأ دب العربي
احلديث» ،و�ساهم �شتيفان فيلد بدرا�سة عن ال�سرية
الذاتية لنزار قباين ،وكتب درا�سة عن غ�سان كنفاين.
وهذا يعني �أن االهتمام بالأ دب العربي احلديث
قد ازداد منذ ثمانينيات القرن املا�ضي ،ف�أخذ بع�ض
امل�ست�شرقني على عاتقهم تدري�س الأ دب العربي وترجمة
بع�ض الأ عمال املهمة .وكما يبدو ،فقد ركزت الدرا�سات
خ�صو�صا
ً
على املو�ضوعات ال�ساخنة يف املنطقة العربية،
الأ عمال الأ دبية ذات الطابع االجتماعي وال�سيا�سي،
مثل :املر�أة يف فل�سطني يف ظل االحتالل ،وحقوق املر�أة
العربية يف العامل العربي ،وال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
وحوار احل�ضارات �أو املثاقفة ،والك�شف عن �أهم مالمح
املجتمع العربي املعا�صر وق�ضاياه امل�صريية.
وعندما فاز جنيب حمفوظ بجائزة نوبل للآ داب
عام 1988م ،ات�سعت دائرة االهتمام بالأ دب العربي
احلديث ،ف�سعى بع�ض امل�ست�شرقني وغريهم ممن
يعرفون اللغة العربية � إىل ترجمة �أعماله � إىل الأ ملانية
قبل ح�صوله على جائزة نوبل .ومل يقف الأ مر عند
هذا احلد ،بل ترجمت �أعمال كثرية � إىل الأ ملانية،
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أعمال ل�سحر خليفة،
مثل ترجمة هارموت فيندري�ش � اً
و� إميل حبيبي ،و�صنع اهلل � إبراهيم ،وترجمت دوري�س
كليا�س روايات لنجيب حمفوظ وخمتارات من الق�صة
الق�صرية ال�سورية.
وترجمت �آنا ماريا �شيمل خمتارات من ال�شعر العربي
املعا�صر ،وثمة ترجمات مهمة قام بها �شتيفان فايدنر،
ويعد كتابه عن الأ دب العربي احلديث من الأ همية
مبكان � ،إذ ترجم يف هذا الكتاب ل�ستة وخم�سني �شاعرًا
و�شاعرة من ال�شعراء الكال�سيكيني وال�شعراء ال�شباب،
كما �ألفت � إجنيلكا نويفرت كتابًا عن ال�شعر الفل�سطيني،
وكتبت بريجت �سيكامب درا�سة عن الق�صة الق�صرية
الفل�سطينية منذ ن�ش�أتها حتى القرن الع�شرين .وملا
كان الغر�ض من الدرا�سات اال�ست�شراقية ين�صب على
الك�شف عن البنى االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
للمجتمع العربي ،ف� إنها قلما ت�شتغل على البنى الفنية
للن�صو�ص الأ دبية.
وثمة جهود ميكن �أن تكون خارج نطاق الدوائر
اال�ست�شراقية ،اهتمت بدرا�سة الأ دب العربي ،فقد
�أ�سهمت جملة فكر وفن يف ن�شر معلومات عن الأ دب
العربي � إىل جانب مو�ضوعات �أخرى ،وقد أ�ُ�سِّ �ست
بع�ض املواقع الإلكرتونية لن�شر معلومات عن الأ دب
العربي ،مثل مواقع :مداد ،وترجمة ،وقنطرة � ،إ�ضافة
� إىل م�شروع «كاتب املدينة» الذي يقوم فيه كاتب عربي
بزيارة مدينة �أملانية ،مقابل �أن يقوم �أديب �أملاين بزيارة
مدينة عربية.
ومن مظاهر االهتمام بالأ دب العربي يف �أملانيا �أو
يف الدول الناطقة بالأ ملانية ما يتج�سد بظهور دور ن�شر
تقوم بن�شر الأ عمال العربية املرتجمة ،وهو ما �أدى � إىل
ن�شر الثقافة العربية والأ دب العربي ،فَترُ جِ مت �أعمال
كثرية ل�شعراء و�أدباء من بلدان العامل العربي ،مثل:
م�صر ،ولبنان ،وفل�سطني ،والعراق ،و�سوريا ،ودول
اخلليج ،ودول املغرب العربي ،وقد �أ�سهم بع�ض املثقفني
والأ دباء العرب املقيمني يف �أملانيا يف ترجمة بع�ض
الأ عمال � إىل اللغة الأ ملانية ،مثل :ناجي جنيب ،ومنى

النجار ،و�سليمان توفيق ،وليلى �شماع ،وخالد عبا�س،
وعادل قر�شويل ،وخالد املعايل ال�شاعر العراقي الذي
�ألف مع منى النجار «معجم الأ دباء العرب يف القرنني
التا�سع ع�شر والع�شرين» ،و�صنع �أنطولوجيا لل�شعر
الفل�سطيني اجلديد ،و أ�لّف كتابًا عن ال�شعر العربي
احلديث منذ عام 1945م حتى اليوم ،و�أ�سهم الكاتبُ
ال�سوريُّ الأ �صل �سليمان توفيق يف �صناعة �أنطولوجيا
لل�شعر العربي املعا�صر ،جاءت بعنوان «ق�صائد عربية
حديثة :اختارها وترجمها �سليمان توفيق».
واحتل الأ دب الذي تكتبه املر�أة العربية �أهمية كبرية
يف �أملانيا � ،إذ ترجمت �أعمال كثرية ملبدعات عربيات
أعمال � إبداعية ،فقد
كتنب عن ق�ضايا املر�أة� ،أو و�ضعن � اً
ترجمت �أعمال لكل من :غادة ال�سمان ،ونوال ال�سعداوي،
و�سحر خليفة ،و� إميلي ن�صر اهلل ،ومريال الطحاوي،
ولطيفة الزيات ،ومي التلم�ساين ،و�سلوى بكر ،و�آ�سيا
جبار ،وعالية ممدوح ،وحنان ال�شيخ ،وفادية الفقري،
ورجاء ال�صانع التي ترجمت روايتها «بنات الريا�ض»
� إىل الأ ملانية و�أحدثت ردود �أفعال كبرية � ،إذ اهتمت
خ�صو�صا؛ وذلك لأ نها
ً
بها و�سائل الإعالم الأ ملانية
ا�ستطاعت �أن تتحدث بجر�أة عن مو�ضوعات تهم املر�أة
يف جمتمع مغلق.
ويبدو �أن االهتمام ب�أدب املر�أة ناجت عن ر�صد �صوت
املر�أة العربية يف �سعيها � إىل امتالك حريتها والتخل�ص
من عادات املجتمع وتقاليده ،ف�أ�صوات املر�أة العربية ما
هي � إال خطوة للتخل�ص مما يعرف بدائرة احلرمي التي
تر�سخت يف عقول الأ وروبيني ،و� إن ر�سم �صورة جديدة
للمر�أة العربية مل يكن ليتحقق لوال ترجمة هذه الأ عمال
� إىل اللغة الأ ملانية.
وميكن �أن يكون � إقبال الأ ملان على الأ دب العربي
والثقافة العربية عائدً ا � إىل موجات الهجرة من العامل
العربي � إىل �أملانيا ،وهذا ما دفع الأ ملان � إىل االهتمام
بالأ دب العربي حتى يتمكنوا من تكوين �صورة حقيقية
تعك�س التفاعل بني الثقافات املختلفة � إيجابًا و�سلبًا.

76

جدلية المركز والهامش
في الخطاب القصصي الطفلي الجزائري،
�أحمد منور وعبد العزيز بو�شفريات �أمنوذجً ا
فتيحة �شفريي

´

يدرك املبدع املت�ضلع يف الكتابة الطفلية جيدًا قيمة دوره يف توجيه الطفل و� إر�شاده وحمايته
من املتغريات ال�سلبية التي مت�س �شخ�صيته وتكوينها ،و�أهم هذه املتغريات وركيزتها ت�شويه هوية
هذا الطفل ،بل ال�سعي � إىل تدمريها .وتركيزنا �سيكون على الطفل العربي اجلزائري حتديدًا
أي�ضا �ضحية هذا الت�شويه الهوياتي.
الذي يُعد هو � ً
�شكّلت الهوية الطفلية هاج�س املبدعني اجلزائريني مدة اال�ستدمار الفرن�سي ،فقد كان لديهم
الوعي الكبري بخطورة املخطط الثقايف التغريبي الفرن�سي وتداعياته على الن�شء اجلزائري
ال�صاعد ،والتوا�ص ُل مع الهوية والدفاع عنها مل يحققه ال�شعر الطفلي فقط ،بل كان للق�صة
ن�صيب كبري يف ذلك فتعددت �أقالمها التي �صنعت م�شهدًا ق�ص�صيًّا متميزًا �سواء �أكان ذلك قبل
اال�ستقالل �أم بعده مثلما �سنبني ذلك مع علمني متميزين من �أعالم الق�صة الطفلية اجلزائرية،
وهما �أحمد منور وعبد العزيز بو�شفريات.

´

من ق�سم اللغة العربية و�آدابها ،جامعة احممد بوقرة ،بومردا�س ،اجلزائر.
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 -1الق�صة الطفلية اجلزائرية بني تغييب الفعل
القرائي و�صراع الهوية:
تتنوع �أ�سباب تغييب الفعل القرائي� :أوالها �أن
الكبري كالأ ب والأ م خا�صة هجرا معًا هذا الفعل
الثقايف � ،إال ن�سبة قليلة والأ �سباب معروفة ،فال�ضغوطات
احلياتية جعلت الوالدين يلهثان وراء املتطلبات املادية
للأ بناء ،متجاوزين دور هذا الفعل الثقايف يف بناء
�شخ�صية ال�صغري بناء �سليمًا يجعله يتوا�صل � إيجابيًّا
مع احلياة �صانعًا م�سراتها بروح ق�صدية عالية ،بل ما
وقفنا عنده من �سلوك متوارث يف الأ �سر اجلزائرية
هو ت�أ�سي�س منظور ا�ستهزائي للفعل القرائي «الأ �سرة
هي املثري الأ وّل مليل الطفل نحو القراءة ،والوالدان
لهما دور فعال يف تكوين امليل القرائي ،والطفل مييل
� إىل التقليد؛ لذلك يجب � إعطا�ؤه القدوة احل�سنة»(،)1
ف�أطفال اليوم ،ولأ نهم �شربوا حتى الثمالة من هذا
املنظور اال�ستهزائي للفعل القرائي ،يعدونه فعلاً عبثيًّا
ال طائل منه وم�ضيعة الوقت ،وهذا لي�س منظورًا ثقافيًّا
خا�صا ب�أطفال اجلزائر فقط ،بل هو عام مرتبط
ًّ
ب�أطفال الأ مة العربية ،فهويتهم تُ�ستباح على مر أ�ًى
منهم وال يجدون من الكبار ردة فعل قوية حلماية هذه
الهوية والدفاع عن حيا�ضها.
وثاين هذه الأ �سباب �أن املدر�سة اجلزائرية،
كما يقف عند ذلك املثقف املتب�صر ،مل يعد �شغلها
ال�شاغل غر�س هذا الفعل الثقايف يف وعي الطفل؛ لأ ن
هدفها فقط هو تكملة الربنامج الدرا�سي الذي ميتاز
دومً ا بالكثافة والتعقيد والالو�ضوح .هذا الأ مر دفع
املتعلمني دفعًا لهجرة الفعل القرائي والتوا�صل مع
فعل �آخر يُ�شكّل خطورة على الوعي املعريف والإدراكي؛
هو الفعل التلقيني التعليمي الذي �ساعد على تغييب
العقل ،هذا العقل الذي احت�ضنه يف �سنوات �سابقة
الفعل القرائي املتجاوز للتلقني واملحفز على تكوين
املعرفة تكوينًا ا�ستق�صائيًّا متوا�صلاً .

يفر�ض علينا الو�ضع الثقايف القائم يف اجلزائر،
بل يف الوطن العربي ،ت�سا�ؤالت ماذا يقر أ� هذا الطفل؟
هل هو توا�صل معريف مع �أقالم � إبداعية جزائرية؟ �أم
مع الرتاث العاملي الغزير؟ الإجابة نر�صدها من تتبعنا
املتوا�صل للو�ضع الإبداعي الطفلي اجلزائري؛ فهو
� اًأول ي�شهد مركزية ثقافية غربية متوارثة من خالل
توا�صل هذه الأ جيال كما كانت التي قبلها -ونحن منها
للأ �سف -مع الرتاث الغربي؛ فهي ق�صة �سندريال
والأ مري ال�ضفدع اجلميلة والوح�ش ،وفلّة والأ قزام
ال�سبعة وغريها ،بل � إن الأ �سر اجلزائرية وحتى دور
الن�شر –يف �أغلبها -تتوا�صل ب�شكل م�سلم به مع
املوروث ال�شعبي الغربي دون �أن تت�ساءل عن م�صدره
ال�صريح �أو � إذا كانت م�ضامينه تتما�شى وطبيعة
املجتمع الذي يحيا فيه الطفل اجلزائري! واجلواب
عن هذه الت�سا�ؤالت يقدمه التهافت الالمعقول جتاه
هذا املوروث الغربي التغريبي يف خمربه الإن�ساين
املزعوم يف ظاهره.
ويقوم باملوازاة ت�سا�ؤل متوا�صل هو� :أين موروثنا
الق�ص�صي ال�شعبي من ت�شكيل الهوية الطفلية
اجلزائرية؟ لقد توا�صلت الأ جيال ال�سابقة باملوروث
الق�ص�صي اجلزائري توا�صلاً � إيجابيًّا من خالل
�سعيها احلثيث لال�ستماع واال�ستمتاع مب�ضامينه الغنية
بال�شخ�صيات البطولية املختلفة وبالقيم الإيجابية
املتنوعة يف «بقرة اليتامى» و«حديدوان» وغريهما
الكثري ،ومع تغيب الوعي بقيمة هذا املوروث وتغييبه
العمدي يف ع�صرنا هذا ،غاب وغُ يّب معه االعتزاز
بالهوية وحمايتها ،ف�أ�ضحى هذا املوروث� ،سواء
للأ جيال التي ورثته �أو للأ جيال ال�صاعدة احلالية،
م�ضيعة للوقت و� إهدارًا له.
« -2تيمة» الوطن وجتلياتها يف املدونة املختارة:
عندما يعي الكبري مفهوم الوطن ويتحول عنده من
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�شعور �صادق � إىل ممار�سة فعلي ٍة فهذا يعني يف املقابل
�أن الطفل -ومنذ نعومة �أظفاره� -سيتوا�صل مع هذا
أي�ضا ،ومبا �أن املبدع هو
ال�شعور و�سيكرّ�س واقعيته � ً
هذا الكبري يف � إحدى �صوره ،فهو ي�ؤمن � إميانًا مطلقًا
ب�أن له دورًا منوطً ا به ،وهو بناء توا�صل فعلي بني
املتلقي الطفل وبني الهوية وركائزها.
ويتجلى هذا الدور يف حماية الطفل من املخاطر
املتنامية ككره الوطن -الأ ر�ض وعدم الرغبة يف
االنتماء � إليه ،فذكر ا�سمه والتغني به يف منا�سبات
خمتلفة �صار يبعث يف طفل الأ لفية اجلديدة روحً ا
�ساخرة؛ تلك التي �أ�ضحت ت�سري فيه م�سرى الدم يف
العروق.
ووقوف املبدع املتب�صر عند هذا النوع من
املخاطر يعني وعيه ب�أن الطفل قد اكت�سب هو الآخر
الروح ال�سلبية التي ارتبطت بالكبري ،ولأ ن الطفل
أي�ضا ،فقد قرر بع�ض املبدعني
اكت�سب الروح ال�سلبية � ً
اجلزائريني ،ومنهم �أحمد منور وعبد العزيز
بو�شفريات ،تفكيك هذه ال�صورة -الروح ال�سلبية-
ورف�ضها مطلقًا يف �أن تكون �صورة م�ستدمية ،فاختارا
الكتابة للطفل ،وحتديدً ا للطفل الفتى � :اًأول لأ ن فئة
الفتيان -كما ذكرنا �آنفًا -فئة مهم�شة ال يوجه لها
خطاب �أدبي معني ،ففي الأ غلب ت�شهد دور الن�شر
طبع خطابات �أدبية موجهة ملتلقي الطفولة املبكرة.
ثانيًا لأ ن هذه الفئة حتديدً ا متلك وعيًا كافيًا للتعاطي
مع ق�ضايا ح�ضارية كالهوية التي عاجلها القلمان
الإبداعيان :منور يف «بائعة اخلبز» ،وبو�شفريات يف
�سل�سلته �أبطال التاريخ الثوري اجلزائري.
يقف منور وبو�شفريات على �أر�ضية واحدة هي
توطني الوطن يف نف�س الطفل الفتى من خالل ا�ستنطاق
ذاكرة هذا الوطن وك�شف املجهول منها البن احلا�ضر؛
هي رغبة املبدعَ ني يف �أن يعاي�ش هذا الفتى ما�ضيًا مل
يكن طرفًا فيه ،واقفًا عند تفا�صيله م�ستوعبًا � إياها

ومدركًا قيمتها ،ليدرك من ثمة قيمة الوطن الذي
ينتمي � إليه ،فالتميز عند منور وبو�شفريات لي�س يف �أن
ي�ستح�ضر الفتى ما�ضي غريه وحا�ضره ،بل �أن يبني
حا�ضره من توا�صله مع ما�ضيه � ،إنه يبني بهذا متيز
القوة ال متيز ال�ضّ عف« ،والتاريخ ممار�سة ثقافية ذات
خ�صو�صية الرتباطه ال�شديد باجلماعة الإن�سانية،
فهذه اجلماعة عندما تن�سى ما�ضيها ف� إنها ت�صبح يف
�أ�ضعف حاالتها وتنعدم ثقتها بنف�سها وت�شعر بالدونية
واالنهزامية جتاه الآخر� ،أما الأ مة التي تدرك تاريخها
ف� إن موقعها يكون عك�س ذلك»( ،)2وبنا ُء هذا التميز
م�ؤ�س�س يف املدونة املختارة على م�سارين زمنيني
خمتلفني لكنهما م�ساران متكامالن ،فـ«بائعة اخلبز»
ت�أريخ لذاكرة اجلزائر ،وهي مرحلة الع�شرية ال�سوداء،
يف حني اختار بو�شفريات م�سارًا تاريخيًّا �آخر هو
ما�ضي اجلزائر الثوري -مرحلة الثورة التحريرية
وما قبلها -وتوظيف التاريخ وتقدميه يف قالب �سردي؛
خطوة جريئة من املبدعَ ني مل جند لها ح�ضورًا مماثلاً
يف جتارب � إبداعية جزائرية �سابقة �أو حا�ضرة.
مل ي�ؤثث �أحمد منور ق�صته على ر�سم �صورة
العنف كما وردت يف اخليال الروائي اجلزائري من
قتل و� إبادة �شملت ال�صغري والكبري و�شوّهت بكراهية
ال متناهية �أف�ضية جزائرية عديدة .لقد �أثار امل�ؤلف
تداعيات هذه املرحلة اخلطرة على فئة كانت حتتاج
ملمار�سة فرحها ،وهي فئة الأ طفال التي اختارها منور
�شخ�صيات م�ؤلفه هذا «وخمنت �أن الأ مر قد يكون
متعلقًا بوالدها الذي اغتالته يد الإرهاب منذ �أكرث من
عام برفقة حار�س �آخر وعامل تقني ،وكان ثالثتهم
يعملون يف حرا�سة و�صيانة ال�سد الذي كان ي�سقي
احلقول املجاورة ويزوّد كل القرى والبلدات القريبة
باملياه»( ،)3كما عَ رف ه�ؤالء الأ طفال وهم عائ�شة
ومرمي وخديجة ويو�سف حرمانًا عاطفيًّا �آخر بوفاة
الوالدة بعد �صراع مع املر�ض .الأ مر الذي �سيثري
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انتباه املتلقي الفتى �أن ه�ؤالء الأ طفال ت�شبثوا ببيتهم
العائلي ومل يرغبوا يف التنازل عنه لعمهم اجل�شع الذي
�سعى بكل الطرق لال�ستحواذ عليه ،وهنا نقف عند
ن�سق م�ضمر �ضمن �سل�سلة الأ ن�ساق امل�ضمرة امل�ؤ�س�سة
يف خطاب منور الق�ص�صي ،فهذا الت�شبث الكبري
بالبيت الذي �أكدته �شخ�صيات املدونة املختارة ،ويف
مقدمتهم عائ�شة البنت الكربى ،هو دعوة امل�ؤلف ذاته
للطفل للتم�سك بوطنه بقوة؛ فهو مرتعه الأ ول والأ خري
وال ملج أ� له غريه.
وي�ؤكد عبد العزيز بو�شفريات هو الآخر ،ومن
خالل ال�سل�سلة التاريخية التي كتبها و�أ�شرف
عليها يف الوقت ذاته ،دعوة الطفل الفتى للتم�سك
بوطنه ،متخذً ا من �شخ�صيات واقعية كــ«اللة فاطمة
ن�سومر» و«الأ مري عبد القادر» و«العربي بن مهيدي»
و«عمارة ر�شيد» وغريهم ممن �صنعوا التاريخ الثوري
اجلزائري� ،أمنوذجً ا له يف التوا�صل مع حب الوطن
والوطنية ،فكما �سجلت هذه ال�شخ�صيات ا�سمها يف
�سجل التاريخ وذاع �صيتها و�صيت اجلزائر العربية
الأ مازيغية الإ�سالمية ،يحق له هو الآخر �أن ي�سجل
ا�سمه يف �سجل تاريخي جديد هو �سجل تطوير الوطن
والتقدم به للأ مام.
وتقريب بو�شفريات التاريخَ الوطني الثوري من
الطفل الفتى لي�س بهدف دعوة هذا املتلقي لتمجيد
املا�ضي والتغني به ،بل من �أجل الت�أثري فيه � إيجابًا؛
� إنه حب الوطن والدفاع عنه ح�ضاريًّا كما ذكرنا ذلك
�آنفًا« ،ويكون التاريخ عبئًا عندما يجرنا � إىل غياهب
املا�ضي وي�شدنا � إىل �أجوائه وعوامله فيجعلنا �أ�سرى له
نتغنى ب�أجماده معر�ضني عن االهتمام اجلاد مب�شاكل
الع�صر ،ورغم احلركية التي يعي�شها العامل العربي � إال
�أن الكثريين ما زالوا يعي�شون يف القرون املا�ضية» (،)4
فالتاريخ -وفقًا لتوظيف بو�شفريات له -هو ا�ستلهام
العرب لبناء حا�ضر ي�صنعه ال�صغري مبعية الكبري

ولي�س التخندق فيه والتغني ب�أطالله ،والدليل على
رغبة بو�شفريات يف تقريب التاريخ لهذا املتلقي اخلا�ص
البناء اجلديد الذي مل نعهده يف تلك اخلطابات التي
حاولت تقدمي التاريخ اجلزائري ،فقد �سمح لهذه
ال�شخ�صية التاريخية الثورية �أن تقدم نف�سها ب�شكل
حواري يجعل املتلقي الطفل م�ستمتعًا بالذاكرة املا�ضية
امل�ستنطقة متفاعلاً ب�أن�ساقها امل�ضمرة املتعددة
«�أال ميكن احلديث � إليكم و�أقدم نف�سي على نحو ما
يجعلنا �أك َرث قربًا من بع�ضنا البع�ض؟ �أنا � إذن البطل
ال�شهيد حممد العربي بن مهيدي ...ال �شك تعرفون
هذا اال�سم ..لقد ع�شتُ رفقة جيل من الرجال الذين
�صنعوا �أحداثًا هزت الر�أي العام حمليًّا ودوليًّا لتتحول
� إىل �أجماد مبباركة كامل �أبناء ال�شعب اجلزائري»(،)5
وقد �ساعد هذا البناء ال�سردي اجلديد فعلاً على
ا�ستمالة املتلقي الفتى لتاريخ بلده ولذاكرته املا�ضية.
 -3مفهوم الوطن بني جدلية املركز والهام�ش
قدم منور وبو�شفريات ن�سقًا م�ضمرًا م�شرتكًا،
و� إن جاء عند كل واحد منهما ب�صورة معينة ،ويتمثل
هذا الن�سق يف رف�ض التبعية للآ خر الذي تقم�صه
الغربي الفرن�سي حتديدً ا ،والذي ما زال يُعد �أمنوذج
احل�ضارة � ،إنها ال�صورة ذاتها التي �أ�س�سها هذا الآخر
يف �صورته اال�ستدمارية ،يعني �أنه �أفلح يف حتقيق
ا�ستمراريتها حتى بعد ا�ستقالل اجلزائر ،والدليل
الأ ول هو الإميان املطلق بهذا الأ منوذج احل�ضاري
الفرن�سي الذي ارتبط بالكبري وال�صغري على حد
�سواء ،والدليل الآخر هو قوارب املوت التي اختارت
ال�ضفة الأ خرى مق�صدً ا لها والتي مل حتمل الكبري
أي�ضا.
فقط بل ال�صغري � ً
والإميان املطلق بالأ منوذج احل�ضاري الفرن�سي
امل�ستمر دفع املبدعَ ني يف خطابهما الق�ص�صي � إىل
تفكيك التماهي مع هذه ال�صورة ،فبو�شفريات اختار
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مرحلة ما قبل اال�ستقالل ليذكّر الأ نا اجلزائري -
الطفل الفتى حتديدً ا -بفظاعة جرائم الآخر الفرن�سي
اال�ستدماري ،التي قدمتها �شخ�صيات ال�سل�سلة
التاريخية ،كالذي جاء بل�سان حممد بلوزداد -وجه
ثوري �آخر من الوجوه الثورية اجلزائرية اخلالدة:-
«�أحدثنا عملاً تنظيميًّا يف �أو�ساط ال�شعب ،و�أ�صبح
اجلزائري يف جهة والفرن�ساوي يف جهة وبينهما
اغت�صاب حقوق كل احلقوق ،وهذا ما �صار وا�ضحً ا،
و�سيكون من ال�صعب رد هيجانه وانطالق ثورته»(.)6
وا�ستح�ضار بو�شفريات لهذه ال�شخ�صيات الثورية
ت�أكيد منه �أن الأ منوذج احل�ضاري الفرن�سي يف املدة
اال�ستدمارية مل يتحقق ومل يكن �صورة منطية م�سلمًا
بها يف املجتمع اجلزائري الثوري ،لأ ن الأ نا اجلزائري
�آمن �أن هذا الآخر الغربي مل ي�أت � إال ليدمر ح�ضارة
غريه ليقيم على �أنقا�ضها ح�ضارة موهومة ،فكانت
الثورة بقيادة اللة فاطمة ن�سومر والأ مري عبد القادر
وجحافل الثوار على غرار العربي بن مهيدي وحممد
بلوزداد وغريهما عاملاً م�ساعدً ا مهمًّا لزلزلة �صرح
هذا الأ منوذج الوهمي ،وهنا نقر أ� ن�سقًا م�ضمرًا
�آخر ،فبو�شفريات يف ر�سالته للمتلقي الفتى ال يطالبه
بكره الآخر الفرن�سي املختلف عنه دينًا وثقافة لي�أبى
التوا�صل معه ،بل م�ضمون ر�سالته �أال يتماهى مع هذا
الآخر ويتنا�سى �أو يتجاوز هويته ،فكما حافظ الثوار
على هذه الهوية ،عليه القيام بال�سلوك ذاته ،وهو
حمايتها من كل ت�شويه قد ي�صيبها.
� إذا حاربت جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني
حماربة م�ستميتة تلك املحاوالت التغريبية التي
�سعت لطم�س مقومات الهوية اجلزائرية ،ف�إن منور
وبو�شفريات �صورة للمبدعني اجلزائريني الذين ما
زالوا يوا�صلون هذه احلرب القدمية اجلديدة � إبداعيًّا،
ومن �صور هذه املحاربة الإبداعية التي تق�صيناها
غر�س ال�شعور
ُ
عند بو�شفربات ونتق�صاها عند منور

بالهوية ،فعندما يطالع الطفل الفتى هذه العبارات
و�أمثالها يف خطاب منور الق�ص�صي «�أوالدي هم
الذين خذلوين يا ابنتي وقبلهم خذلني �أخي ،ابني
الأ كرب ف�ضّ ل غ�سل ال�صحون يف بالد فرن�سا على خدمة
الفالحة يف �أر�ضه»( )7؛ فهو يقف عند �صورة واقعية
وهي هجرة �أبناء وطنه جتاه ف�ضاء الآخر ،وحتديدً ا
الف�ضاء الفرن�سي ،لي�ست هذه الهجرة بالفعل الغريب
�أو املجهول بالن�سبة لفتى اليوم فهو متوا�صل معها
با�ستمرار وواع ب�أ�سبابها ،بل قد يكون �أحد م�ؤ�س�سي
�صورة الهجرة هذه.
رف�ض
� إذا تناول بو�شفريات يف �سل�سلته التاريخية َ
الأ نا اجلزائري الآخ َر الغربي الفرن�سي فرتة ما قبل
اال�ستقالل ،ف�إن منور يف «بائعة اخلبز» تناول �صورة
مفارقة متامً ا وهي تهافت الأ نا اجلزائري املطلق
على الآخر الغربي الفرن�سي �أو ما ميكن ت�سميته
بالهو�س« ،يكون الواقع الأ جنبي بالن�سبة للكاتب �أو
اجلماعة متفوقًا حتمًا على الثقافة الناظرة -الثقافة
الأ �صلية»( ،)8فبعد �أن كان هذا الأ نا هو املركز ،ي�أتي
منور ليقدمه يف �صورة ال�ضعيف واملهم�ش � ،إنه ذلك
املتكا�سل الرا�ضي ب�أن يكون التابع ال املتبوع «ف� إذا
ذهب الأ مل بالتكا�سل وذهب ما يدعو � إليه من الأ حوال،
وكانت الع�صبية ذاهبة بالغلب احلا�صل عليهم تناق�ص
عمرانهم وتال�شت مكا�سبهم وم�ساعيهم»( ،)9ولي�س
هدف منور من تقدمي هذه ال�صورة ال�سلبية جمرد
� إعالم الطفل الفتى بها بل هي دعوة لأ ن يرف�ض هذا
الطفل �ساللة املتكا�سلني والتابعني ،لري�ضى �أن يكون
�سليل املركز والقوة الذي مثله املجاهدون الأ �شاو�س.
قدم بو�شفريات يف خطاباته الق�ص�صية الأ نا
اجلزائري الذي بنى مركزيته على الرغم من رغبة
الآخر الفرن�سي اال�ستدماري يف تهمي�شه من خالل خلق
فوارق طبقية بينه وبني امل�ستوطن القادم من بلدان
�أوروبية متعددة «لقد كانوا قطعانًا كاملة من املا�شية
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كل �أ�سبوع �...إنها حياة مليئة بالبذخ ،يف حني �سياط
الهلع والفقر والعَوز تل�سع ظهور اجلزائريني»(،)10
وقد �أ�س�ست هذه الأ نا مركزيتها من خالل � إميانها
املطلق ب�صدق عملها الثوري الذي �سيكلل با�ستقالل
بالدها ولن يت�أ�س�س � إال بان�صهار الأ نا الفردية يف الأ نا
اجلمعية ،تلك هي املركزية التي �أرادها منور للطفل
اجلزائري ما بعد اال�ستقالل ،فالوطن اجلزائري لن
تتحدد هويته مع ابن املدينة فقط ،بل بتكامل الريف
وابن هذا الريف معًا« :ال ن�ستطيع ف�صل الأ نا عن
النحن؛ لأ ن الهوية حتقق �شعورًا غريزيًّا باالنتماء � إىل
اجلماعة والتماهي بها» ( ،)11فا�ستنبات الوعي بالأ نا
اجلمعية عند الطفل الفتى ،يف املقابل ،هو ا�ستنبات
الرغبة يف جتاوز روح التبعية للآ خر ورف�ضها ب�شكل
قاطع �أن تكون من امل�سلمات.

خــاتـــمــــــــــــــة:
تكري�س الفعل القرائي عند الطفل وتفعيله
مهمة لي�ست بال�سهلة يف ع�صر انقلبت فيه املفاهيم
الإيجابية ر�أ�سً ا على عقب ،ولإعادة هذا الفعل ل�سكَّته
الأ وىل ال بد من ت�ضافر جهود عديدة يكمل بع�ضها
بع�ضا :ومن ذلك وعي الأ �سرة مبمار�سة هذا الفعل
ً
و�ضرورة تفعيله ميدانيًّا مع �أطفالها ،وبناء ف�ضاء
لهذا الفعل يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية التي عليها �أن تكون

أي�ضا
ف�ضاء ا�ستقطابيًّا ال ف�ضاء طاردًا ،ومن ذلك � ً
وعي املبدع الطفلي دورَه يف بناء توا�صل معريف ثقايف
بينه وبني املتلقي اخلا�ص.
لقد �أ�ضحت الق�صة �أكرث الأ جنا�س الأ دبية
ح�ضورًا يف ال�ساحة الإبداعية العربية واجلزائرية
حتديدً ا ،لت�صنع م�شهدها �أقالم � إبداعية متميزة؛
منها �أحمد منور وعبد العزيز بو�شفريات ،واختيارنا
لهذين املبدعني راجع لوعيهما الكبري مبفهوم الهوية
وباخلطر املحدق بها ،فكان خطابهما الق�ص�صي
خطاب حتذير وتوعية لفئة معينة هي فئة الفتيان التي
تنتظر من ي�أخذ بيدها للو�صول ب�أمان مليناء الوحدة
اجلمعية.
تعك�س جدلية املركز والهام�ش املت�صلة بتيمة
الوطن يف خطاب منور وبو�شفريات الق�ص�صي حقيقة
�أن الهوية ،ويف مقوم من مقوماتها -وهو الوطن �أو
الأ ر�ض -مهدد ٌة يف ظل الهيمنة واال�ستيطان الثقايف
اجلديد (العوملة) الذي ميار�سه املركز الغربي
ومب�ساعدة غري مبا�شرة من الأ نا العربي �أو اجلزائري.
� إنّ طرح منور وبو�شفريات لهذه اجلدلية ال يعني �أنهما
اكتفيا بر�صدها وحما�صرة �صورها ،ولكنهما يف املقابل
حلول لتفكيك هذه اجلدلية من خالل جملة
قدّما اً
الأ ن�ساق امل�ضمرة القائمة يف خطابهما الق�ص�صي
التي ما تزال تنتظر جهودًا نقدية واعية لإماطة اللثام
عنها و� إخراجها من اخلفاء � إىل التجلي.
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األدب وروح العصر
يو�سف حمدان

´

ي�ستدعي تف�سري ال�شكل الذي ي�ؤثر من خالله الأ دب يف الوعي واملعرفة الإن�سانيّة الكثري من
البحث والتحليل ،فقد يتخذ بحث هذا املو�ضوع منحً ى متع ّلقًا بالقيمة اجلمالية �أو املو�ضوعيّة
�أو كلتيهما .و�أو ّد هنا مقاربة هذه الإ�شكاليّة يف بعدين :الأ ول منهما ينطلق من املقولة ال�شهرية
يف الرتاث العربيّ « :ال�شعر ديوان العرب» ،وهي من املقوالت املهمّة للغاية ،التي حتتاج حتليلاً
نظريًّا وفل�سفيًّا للوقوف على خطورتها و�أهميّتها ،فهي يف معناها اجلوهريّ تعبري عن فكرة «روح
الع�صر» ،مبا ت�شتمل عليه من متثيل �ضمنيّ للمظاهر احل�ضاريّة املاديّة والأ خالقيّة املجرّدة يف
املجتمعات العربيّة يف مراحلها التاريخية املختلفة ،حيث ميكن للعمل �أو الأ عمال الأ دبيّة الكربى،
�سواء �أكانت �شعريّة �أم نرثيّة ،لأ ديب واحد �أم لأ دباء عدّة� ،أن متثّل منظومة القيم والر�ؤى التي
ت�سري ب�شكل �ضمنيّ يف �أفعال النا�س وقيمهم.

´

�أ�ستاذ النقد احلديث يف اجلامعة الأ ردنية.
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ويكون الأ ديب ،بهذا ال�شكل ،معبرّ ًا عن دور املثقف
والفيل�سوف الذي يه�ضم مقوالت ع�صره وما َت َقدّمه
من �أفكار يف جمتمعه ،ويعيد � إنتاجها يف �أدبه مُربزًا
خلجات النف�س الإن�سانيّة يف ال�شعور اجلمعي .من
هنا ،ميكن القول � إنّ روح الع�صر تتمظهر جوهريًّا
يف الأ دب ،فهو يت�ضمّن الأ �شواق والآمال واملخاوف
وال�صراعات والت�سا�ؤالت الوجوديّة ذات الطابع
الفل�سفيّ والواقعيّ املعي�ش يف ع�صر من الع�صور �أو
عند جماعة من اجلماعات .هذا يعني �أنّ من طرق
تفكيك احل�ضارة وحتليل مقوالتها االعتما َد على تلك
الأ عمال الكربى ،التي تغدو معرفتها مفتاحً ا هاديًا
للوقوف على منظومة القيم الكامنة يف املجتمع ،وتربز
من خاللها الظواهر الثقافيّة واحل�ضاريّة.
بناء على هذا� ،سنجد يف الأ عمال ال�شعريّة العربيّة
الكربى ،باعتبار ال�شعر يف الع�صور القدمية �شكل
الأ دب املهيمن ،ما يمُ ثّل روح الع�صر ،فال�شعر يت�ضمّن
الر�ؤى واملخاوف وبنى التفكري و�أ�شكاله ال�سارية بني
النا�س ،فما يظهر من مواقف وجوديّة يف ال�شعر
اجلاهلي ،نحو تلك التي تظهر يف معلّقة طرفة �أو امرئ
القي�س ،يُربز نوعً ا من القلق حول الوجود يف احلياة
التي تقرتن بفناء حتميّ  .ورغم �أنّ هذا القلق يبدو
يف الق�صائد ذاتيًّا وجزئيًّا (باعتبار ال�شاعر جزءًا
من املجتمع) ،لكنه يعبرّ ب�صيغته اجلزئيّة عن ت�صوّر
كليّ ينتمي لفكر ذلك الزمان ،فتلك املخاوف تكثيف
لل�شعور اجلمعيّ يف مواجهة م�سائل الوجود والفناء.
ومن نافلة القول �أنّ هذا ال�شعور جوهريّ والزم ملعرفة
منظور ذلك الع�صر ملثل هذه الق�ضايا وللوقوف على
طبيعة الفكر ال�سائد فيه ،وهو ما يتجاوز الأ فكار
العامّة املب�سّ طة عن الع�صر اجلاهليّ  ،فتتبُّع هذا النوع
من القلق مدخل رئي�س لك�شف جزء من منظومة �أفكار
ذلك الع�صر.
ومعروف ما يف �شعر ال�صعاليك وحكاياتهم التي

تُربز �شكلاً �آخر من الأ فكار التي تعاند نظام القيم
ال�سائدة وتطمح � إىل نظام خمتلف ،وهذا يت�ضمّن
�صورة ل�صراعات القوى االجتماعيّة وال�سيا�سيّة يف
ذلك الوقت .ويتعا�ضد مع ال�صعاليك �شعر عنرتة بن
�شدّاد الذي يُعلي من �ش�أن الفرو�سيّة والب�أ�س ال�شديد
من �أجل الو�صول � إىل احلريّة املتج�سّ دة فعليًّا يف
حبيبته “عبلة” ،فزواجه منها تغيري للنظام ال�سائد
وحتقيق ملبتغاه.
ولتقدمي مثال �آخر ،ميكن �أن ننظر يف متثيلِ �شعرِ
�أبي العال ِء املعرّيِّ لل ِفكْر الفل�سفيّ العقالين الآخذ
باالنت�شار يف الثقافة الإ�سالميّة يف القرن اخلام�س
الهجريّ  ،حيث يظهر يف �شعره ذلك النوع من القلق
حول ق�ضايا الوجود وم�آالت احلياة التي كان للإ �سالم
دور حموريّ يف تقدمي ر ؤ�ًى عظيمة عنها ،وقد تفاعل
قبول وعنادًا قبل املعريّ كما
ال�شعر ب�شكل وا�سع معها اً
يظهر يف �شعر �أبي نوا�س وابن احلجاج و�آخرين .لكن
ين الذي يتمرّد
�شعر املعريّ ميثّل ذروة النزوع العقال ّ
على الر�ؤى اليقينيّة جتاه الوجود ،فكان خوفه -كما
يتجلّى يف �شعره -من عدم اليقني يف امل�آل وال�شعور
بالجدوى الإن�سان ووجوده ،في�ستهجن مثلاً كيف
ميكن لأ يّ كائن -ويذكر الطري متثيلاً � -أن يقف �أمام
هذا الكون من دون �أن ي�أخذه اخلوف العميق على
امل�صري:
وكيف تنام الط ُري يف وُكناتها
وقد ن ُِ�صبتْ للفرقدين احلبائلُ
وميكن مقارنة هذا القلق الوجوديّ عند املعرّي
بالقلق على الذات وجمدها وبالقلق القوميّ عند
املتنبي ،فتربز ت�صوّرات كربى للوجود وللمجتمع
وال�سلطة ومدى اخل�ضوع لها �أو التمرّد عليها.
ومن كتّاب النرث العربيّ يف الع�صر العبّا�سيّ -على
�سبيل املثال -اجلاحظ الذي �أبرزت �أعماله ت�ص ّورًا
عقالنيًّا ملكوّنات الوجود كلّها ،تنتظم يف �أبعاد حمددة
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قائمة يف الأ �سا�س على القدرة على البيان ،الذي
ي�صنّف ك ّل الكائنات واملوجودات باعتبار هذه القدرة
يف�صله � إدري�س
دليلاً على ا�ستخدام العقل ،وهو ما ّ
بلمليح يف كتابه املتقن «الر�ؤية البيانيّة عند اجلاحظ»،
ويعبرّ هذا عن �سياق وا�سع من ت�صوّرات عقليّة �سادت
عند املعتزلة التي كان اجلاحظ ي�ؤمن بها.
ومن الو�سائل املهمة يف الع�صر احلديث للتعرّف
على املجتمعات املختلفة وثقافاتها قراء ُة �أدبها،
فهو متثيل ل ِقيَمِ ها وتفكريها وجت�سيد لتجربة حيّة
تت�ضمن ما يعبرّ عن كينونتها وهويّتها .ففي روايات
جنيب حمفوظ ،مثلاً  ،جند ما يج�سّ د الروح امل�صريّة
وخماوف امل�صريني و�آمالهم وتناق�ضاتهم و�أحالمهم.
وميكن لرواية واحدة من رواياته املهمّة �أن تظهر فيها
�ضمنيًّا ق�ضيّة وجوديّة ع�صيبة تواجه النا�س ب�شكل
حثيث ،مع �أنّ الرواية ال تقول كلمة واحدة عنها ،على
نحو ما يتجلّى يف رواية «ح�ضرة املحرتم» التي يخ�ضع
فيها عثمان البيومي لنظام العمل امل�ؤ�س�سي احلديث
� إىل ح ّد نفي تفا�صيل حياته كلّها ،في�صل يف نهاية
املطاف � إىل موته وهو فاقد ملعنى احلياة وهويّة الذات.
وغري خفيّ �أنّ هذه املعاناة �أ�صيلة يف بنية احلياة
احلديثة التي يخ�ضع فيها النا�س م�ضطرّين ،و� إن بدا
أ�نّهم يريدون ذلك وي�سعون � إليه ب� إرادتهم ،لأ نظمة
امل�ؤ�س�سات القا�سية التي ال تعطي �أهميّة كبرية للذات
الفرديّة .تتجلّى هذه الإ�شكاليّة يف رواية «ح�ضرة
املحرتم» باعتبارها ،من ناحية ،ق�ضي ًة ت ؤ�ثّر يف املجتمع
امل�صري من خالل ال�سياق الداخليّ له و�ضمن م�شاكله
العميقة� ،سيّما الف�ساد الإداريّ وال�سيا�سيّ والفقر
وخ�ضوع ت�صوّرات املجتمع و�أفكاره لهذه امل�شاكل،
ين
ومن ناحية �أخرى ،باعتبارها متثيلاً لل�سياق الإن�سا ّ
العام الذي يعتمد يف �سريورته يف الع�صر احلديث
على النظام امل�ؤ�س�سي الطاحن للفرد ،الذي يقوم
ت�صوّره عن جناحه على دخوله يف النظام امل�ؤ�س�سي

احلديث ،وبعد ذلك يتورّط يف مراحل النظام ودورته
املربكة ،فيجد الإن�سان نف�سه فاقدً ا جوهرَه الإن�ساينّ،
وال يختلف بالتايل عن الآالت والأ دوات.
والبعد الثاين يعتمد على و�صف حازم القرطاجني
لل�شعر ب أ�نّه «تذعن» له النفو�س وت�صدّق �أو تكذّب دون
رويّة وتفكّر ،فيقول يف كتابه منهاج البلغاء« :واملخيّل
هو الكالم الذي تذعن له النفو�س فتنب�سط لأ مور �أو
تنقب�ض عن �أمور من غري رويّة وفكر واختيار ،وباجلملة
انفعال نف�سانيًّا غري فكريّ � ،سواء كان القول
اً
تنفعل له
م�ص ّدقًا به �أو غري م�صدّق به» .يف هذا الو�صف
«تذعن له النف�س» � إ�شارة لإحدى �أهم ميزات التخييل
�شعرًا ونرثًا ،وهي القدرة على جتاوز �أدوات الوعي يف
القبول والرف�ض ،لي�صل � إىل الت�أثري مبا�شرة؛ فالفنّ
لي�س بحاجة � إىل الت�صديق وعدم الت�صديق ،لأ نّ ذلك
من خ�صائ�ص املفاهيم واحلقائق الواقعيّة.
ويف هذا املعنى يقول جان برتليني ،وهو �أحد
منظري علم اجلمال ،يف كتابه «بحث يف علم اجلمال»
(ترجمة� :أنور عبد العزيز)« :مو�ضوع الفن بعث النوم
يف القوى الفعالة� ،أو بالأ �صح ،يف القوى التي متار�س
املقاومة يف �شخ�صيتنا ،بحيث ي�ؤدي بنا � إىل حالة من
الإذعان التام والوداعة املطلقة حيث نحقق الفكرة
املوحى بها لنا ،وحيث تتفق م�شاعرنا مع ال�شعور
املعبرّ عنه» .ومن هذا الوجه ،يت أ�ثّر القارئ باملتقن
الق�صة �أو الرواية ،لكون الإتقان �شرط
من ال�شعر �أو ّ
حتقيق الت�أثري ،ب�شكل �ضمنيّ متامً ا ،وال تُ�ستف ّز فيه
قدرات الغربلة والتمييز بني ال�صدق والكذب �أو املقبول
واملرفو�ض .فعلى �سبيل املثال ،نحن نحبّ ون�ستجيب
لو�صف املتنبي لكافور ب أ�نّه �أ�سود ،ول�صفات خَ ْل ِقيّة
�أخرى ،مع �أننا على امل�ستوى الأ خالقيّ الواعي نرف�ض
مثل هذا الو�صف ،وال نقبل �أن تُربط الأ فعال واملواقف
ال�سيئة باللون و�صفات اجل�سد! باملقابل ،نت�أثر � إىل
ح ّد كبري ب�شعر عنرتة ،ون�ستجيب لبطولته ونتعاطف
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مع حماوالته نيلَ حبيبته عبلة التي يحول لونُه بينه
وبني الفوز بها بالدرجة الأ وىل .وعلى هذا الأ �سا�س،
ي�ستطيع املرء �أن يف�سّ ر اال�ستجابات الإيجابيّة للهجاء
يف ال�شعر العربيّ  � ،إ�ضافة � إىل حركات ثوريّة على
امل�ستوى االجتماعيّ �أو الرتاثيّ �أو الأ خالقيّ  ،نحو �شعر
ب�شار و�أبي نوا�س وابن احلجّ اج و�سواهم.
وهذا املنطلق خ�صبٌ ملناق�شة الرواية احلديثة التي
ي�ستجيب لها القارئ بناء على توجيه وجهة النظر �أو
ما يُعرف يف ال�سرديّات احلديثة بـ«التبئري» .فحني
توجّ ه الأ حداث يف الرواية من منظور �شخ�صيّة حتاول
النجاة بنف�سها والهرب من مواجهة العدالة ،ف�إننا
نتعاطف معها ون�أمل لها النجاة .وحني تُقدّم الأ حداث
من وجهة نظر املحقق ،ف�إنّ م�شاعرنا تكون ل�صاحله
و�ض ّد من يحاول الهرب من العدالة .وقد ت�صل وجهة
نظر �سلبيّة عن مو�ضوع �أو جماعة معيّنة ب�سبب تكري�س
�صور منطيّة عنها يف الرواية� ،أو قد يحدث العك�س
متامً ا ،فت�صل القارئَ وجه ُة نظر � إيجابيّة عن مو�ضوع
�أو جماعة ما ب�سبب � إظهارها بفاعليّة و� إيجابيّة .وجند
هذه احلاالت و�أمثالها مركّزة ب�شكل بارز يف الأ دب
الذي يتبنّى منظورًا �أيديولوجيًّا حمددًا؛ فالإ�سالميّ

عند الكتّاب الي�ساريني �شخ�ص جامد وغري فاعل،
بحيث يبدو الإ�سالميون كلهم كذلك .والعك�س �صحيح،
فالي�ساري عند الكتّاب الإ�سالميني يتّ�صف بال�سلبية
ويتخذ بع�ض املقوالت الأ يديولوجيّة اجلاهزة ويكررها
باعتبارها التف�سري املركزيّ للأ فعال والأ حداث.
وهنا ،نحن �أمام �صور منطيّة ،ي�ؤدي تكري�سها يف
الأ عمال الأ دبيّة � إىل اعتبارها جزءًا من احلقيقة،
وقد ي�صل الأ مر � إىل ت�صديق وجهة نظر ال ميكن
قبولها على امل�ستوى املبا�شر من الوعي ،مثل ظهور
�آراء ا�ست�شراقيّة عن ال�شرق و� إعادة � إنتاج تلك الآراء
على يد كتّاب �شرقيني ،ك�أن جند ت�صويرًا للعربيّ
ب أ�نّه مييل � إىل الوجدان والالعقالنيّة ب�شكل طبيعيّ ،
دون تقدمي ذلك يف �سياق �ضعف م�ؤ�س�سات التعليم
العام والف�ساد والف�شل يف � إدارة املجتمع .ظهور مثل
هذه الآراء يف �سياق حكائيّ فيه ت�شويق عال ي�ؤدي
� إىل القبول ولو جزئيًّا بها .وهذا �أحد مالمح خطورة
الأ دب يف متثيل الروح العامة والوعي ،وبال�ضرورة،
ت�شري هذه الإ�شكاليّات � إىل �أهميّة النقد الذي يقوم
عمله يف الأ �سا�س على تعليم النا�س كيفيّة قراءة الأ دب
وتف�سريه.
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علوم الخط العربي
من نظرية اللغة البسيطة إلى
نظرية المعرفة المركبة
� إدهام حن�ش

´

تقوم بنية العربية على مقومات ثالث :املعنى ،واللفظ ،والكتابة .وقد تبدو بهذه املقومات
واللفظ والكتاب ُة ي�ستقرانِ
ُ
�أ�شبه ما تكون بهرم ثالثي الأ بعاد؛ يرتبع املعنى على ر�أ�سه العلوي،
يف طريف قاعدة ارتكازه ال�سفلى .ولكن � إنعام النظر يف العالقات اللغوية بني ر�ؤو�س هذا املثلث
قد يوحي ب�أن تراتبية املعنى واللفظ والكتابة لي�ست على هذا النحو الهرمي ،بل تراتبية دائرية
متكاملة يف ن�سق خطي متوازن الأ همية واملكانة والوظيفة اللغوية للمعنى واللفظ والكتابة
بو�صفها جميعًا منظومة لغوية كلية واحدة تقوم على االعتبارات الآ تية:

´
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 .1املعنى جوهر اللغة وروحها املق�صدي ،لكن املعاين
ح�سب اجلاحظ -مطروحة يف الطريق؛ يعرفهاالعجمي والعربي ،واحل�ضري والبدوي ،والقروي
واملدين ،و� إمنا ال�ش�أن يف � إقامة الوزن وتخري اللفظ
و�سهولة املخرج.
 .2اللفظ والكتابة ق�سيما اللغة الأ �سا�سيان يف ت�صوير
املعنى( )1ويف التعبري التام عنه.
 .3يقوم كل من املعنى واللفظ والكتابة على احلروف
بو�صفها مادة اللغة التكوينية وحدودها التوا�صلية
التي جتعل من احلرف عن�صر التكوين والوظيفة
(اللغوية واجلمالية).
وميكن القول � إن الت�صور الفل�سفي لعلماء اللغة
القدامى يتمثل بت�صنيف احلروف � إىل ثالثة �أ�صناف:
املعنوية ،واللفظية ،واخلطية( ،)2ثم ت�صنيف الكتابة
� إىل نوعني رئي�سني( :)3الكتابة الإن�شائية (احلروف
املعنوية ،واحلروف اللفظية) ،والكتابة اخلطية
(احلروف اخلطية) .وهذا قد يوحي ب�أن هذا الت�صور
الت معرفية
تو�ص ٍ
الفل�سفي قد قام -يف الأ �سا�س -على ّ
ومنهجية � إىل حقيقة �أن الكتابة هي التمثيل اجلمايل
املطلق لوجود الأ �شياء و� إدراك معانيها من الأ �سماء
وامل�سميات يف املنظور الفل�سفي الإ�سالمي� ،أي بعبارة
�أخرى � :إن الكتابة ميكن لها �أن تخت�صر اللغة كلها من
خالل تنزّالت مثلثها البنيوي داخل دائرة الكمال (�أو
التكامل) اللغوي املتمثلة يف الكتابة� ،أكرث من متثلها
يف �أي مقوم �آخر من املقومات البنيوية واملعرفية
واملنهجية الأ خرى :املعنى واللفظ ،وذلك لأ ن الكتابة
حتوي املعنى واللفظ وتعرب عنهما ب�شكل تام( .ينظر:
ال�شكل.)1
الكتابة

املعنى

اللفظ الهرم اللغوي الكتابة

ال�شكل()1

الإن�شاء

اخلط

دائرة الكتابة

و� إذ يبدو هذا التمثيل اجلمايل املطلق جلوهر اللغة
يف الكتابة عرب احلروف اللفظية واحلروف اخلطية
ب�شكل �أ�سا�س؛ يعطينا الت�صور الفل�سفي ملفهوم الكتابة
وتعريفها على �أ�سا�س كونها كيانًا لغويًّا حيًّا مميزً ا
بخ�صائ�ص ال�صوت وال�صورة ،فيطلق على �صوت
الكتابة ا�سم :النميم( ،)4ويطلق على �صورة الكتابة
و�أثرها املر�سوم :اخلط(( )5ينظر :ال�شكل .)2

ال�شكل ()2
ومن هنا؛ يتحقق لنا االنتماء البنيوي واملعريف لفن
اخلط العربي � إىل اللغة � اًأول وقبل كل �شيء ،وينتمي
�أخريًا � إىل امل�ستوى اللغوي املعروف بالكتابة ،لتبدو
العالقة املفهومية والتداولية بني اخلط والكتابة �أ�شبه
ما تكون بعالقة ال�صوت وال�صدى؛ فكثريًا ما يقرتن
مفهوم اخلط اقرتانًا قويًّا �شديدً ا مبفهوم الكتابة يف
املعنى واال�ستخدام ،حتى � إن هذين املفهومني يبدوان
ك�أنهما مفهوم واحد ،ملا بينهما �-أ�صلاً وحقيقة -من
عالقة لغوية يف �سياق ترادف املعنى ،ومن عالقة
معرفية يف �سياق الداللة املتبادلة بني االثنني على
�أ�سا�س �أن كل واحد من املفهومني معنًى من معاين
الآخر.
وعلى هذا الرتادف اللغوي الذي ن�صت عليه
معاجم اللغة كلها ،وعلى دالالته هذه يف العرف الثقايف
الذي توحي به �أدبيات املعرفة العربية الإ�سالمية؛
تقوم العالقة الع�ضوية احلميمة واملتداخلة بني
اخلط والكتابة ،لكن ذلك كله ال يعني عدم � إمكان
فك الت�شابك املعنوي والتداخل الداليل بني مفهومي
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الكتابة واخلط ،فالتدقيق� ،أو � إنعام النظر النقدي يف
الأ حوال اللغوية والأ دبية والثقافية لكل من مفهومي
الكتابة واخلط ،يك�شف عن وجود بع�ض التباين
احلقيقي والدقيق بينهما على �أ�سا�س ما ميكن �أن نطلق
عليه :عمومية الكتابة وخ�صو�صية اخلط يف التمثيل
اللغوي والت�صوير الب�صري للأ لفاظ واملعاين؛ فالكتاب ُة
على العموم -هي عملي ُة الر�سم اخلا�صة بتعيني �آثارهذه الأ لفاظ واملعاين تعيينًا مكانيًّا منظورًا ،ولذلك
غالبًا ما يعرف اللغويون الكتابة على نح ٍو جامع ومانع
و�شامل بني كونِها عملية �أدائية ت�ؤدي � إىل � إنتاج اخلط
يف الف�ضاء املعريف لعلوم اللغة والتوا�صل واخلطاب،
وكونها ج�سدًا خطيًّا و�أثرًا مر�سومًا ومنظورًا متعينًا
يف الف�ضاء املعريف لعلم اجلمال وفل�سفة الفن(.)6

اخلط؛ اللغة والفن:
تبدو الطبيعة املعرفية ملفهوم اخلط اللغوي وحتوالته
العلمجمالية التي تعك�س انتماء اخلط الفني � إىل
عامل الأ �شكال وال�صور؛ حيث تن� أش� ال�صورة اخلطية
من «احلركات � إذا متثلت باحلروف ،واحلروف � إذا
اندفعت باحلركات كانت ال�صور اخلطية ،واحلروف
ال�شكلية حمفوظة الأ عيان بامتالئهما بهما ،حمرو�سة
الأ بدان بانت�سابهما � إليهما»(.)7
ويعود اخرتاع �صور احلروف و�أ�شكالها � إىل ما قبل
الإ�سالم � ،إذ تذكر بع�ض الروايات التاريخية �أن �أول
ثالثة رجال �سكنوا الأ نبار ،اجتمعوا لو�ضع حروف
مقطعة ومو�صولة .وهم :مرامر بن مرة الذي و�ضع
ال�صور (�صور احلروف) ،و�أ�سلم بن �سدرة الذي
ف�صل وو�صل (احلروف) ،وعامرة بن جدرة الذي
و�ضع الإعجام(.)8
ويف�صل اللغوي العربي الرائد ابن در�ستويه
(ت347هـ958 /م) يف كتابه (كتاب ال ُكتّاب) عدد

�صور احلروف وا�شتقاق ر�سوم بع�ضها من بع�ض،
فيذكر �أن «حروف املعجم ثمانية وع�شرون حرفًا
خمتلفة الأ لفاظ ،و�صورها ثماين ع�شرة �صورة
لت�شابه احلرفني منها والثالثة كالباء والتاء والثاء،
وكالدال والـذال ،وكـالراء والزاي ،ونحو ذلك .ولوال
الت�شابه لكان لكل حرف منها �صورة .وقد ُت ؤ�وّل هذه
أي�ضا
الثماين ع�شرة �صورة � إىل خم�س ع�شرة �صورة � ً
يف االت�صال»(( .)9ينظر :ال�شكل .)3
أ� ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز �س �ش �ص�ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي

أ�

ب

ح

د

ر �س �ص ط ع

فق كل من ه و ي

ال�شكل()3
جمال معرفيًّا ملا ميكن
وكانت هذه ال�صور اللغوية اً
تعريفه بعلم الأ �شكال اخلطية القائم على الدائرة
ومتعلقاتها ،وعلى الن�سب (الفا�ضلة والأ ف�ضل)
وغري ذلك من �أ�صول الهند�سة ومبادئها وقيمها،
خا�صا من
ف�صارت هند�سة اخلط ن�سقًا ريا�ضيًّا ًّ
الأ ن�ساق املعرفية لـعلم اخلط و�صناعته الفنية.
(ينظر :ال�شكل:)4

ال�شكل ()4
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فقد قامت هند�سة اخلط الفا�ضلة على ما ي�سميه
فقهاء هذا الفن ونقاده« :الأ �صول الهند�سية»؛ وهي
خطوط هند�سية م�ستقيمة �أو منحنية؛ مر�سومة يف
�صورة احلرف اخلطي و�شكله العام بو�ضع هند�سي
معني .وترتاوح �أو�ضاعها بني :االنت�صاب ،والت�سطيح،
واالنكباب ،واال�ستلقاء ،واالنحناء ،واال�ستدارة،
والتقوي�س(( )10ينظر :ال�شكل .)5

العربي يتفرد من بني الفنون الإ�سالمية بخا�صية
التنوع املفتوح يف تكوين �أ�شكاله و�صوره و�أ�ساليبه التي
تتمثل يف عددٍ كب ٍري -ن�سبيًّا -ممّ ا يعرف بــ�أنواع اخلط
العربي التي منها –مثلاً  -الثلث ،والن�سخ ،واملحقق،
والإجازة ،والتعليق ،والديواين ،والرقعة ،وغريها.
(ينظر :ال�شكل.)7

ال�شكل ()5
وهذه الأ و�ضاع والهيئات -يف حقيقتها -حركات
ت�ؤدي � إىل � إنتاج �صور احلروف اخلطية و�أ�شكالها التي
ترجع يف ذلك كله � إىل �أو�ضاع الإن�سان وهيئاته املختلفة
يف احلركة وال�سكون(( .)11ينظر :ال�شكل.)6

ال�شكل ()6
وقد ا�ستفاد فن اخلط العربي كثريًا من تباين
الأ و�ضاع والهيئات يف هند�سة اخلط لإحداث التغريات
ال�شكالنية يف �صور احلروف اخلطية التي يت�أ�س�س
عليها نوع اخلط و�أ�سلوبه الفني ،حتى �أ�صبح اخلط

ال�شكل ()7

اخلط؛ الهوية واملعرفة:
يتفق علماء العربية (اللغة والكتابة واملعرفة)
على تعريف اخلط ب�أنه «علم تتعرّف منه �صور
احلروف املفردة ،و�أو�ضاعها ،وكيفية تركيبها خطًّ ا
خا�صة
�أو ما يكتب منها يف ال�سطور ،وبه ظهرت ّ
النوع الإن�ساين من القوة � إىل الفعل ،وامتاز عن �سائر
�أنواع احليوان ،وبه �ضبطت الأ موال وترتبت الأ حوال،
وحفظت العلوم ،وانتقلت الأ خبار من زمان � إىل
زمان ،وحملت �سرًّا من مكان � إىل مكان»( .)12ولكنهم
تباينوا قليلاً يف بيان طبيعة اخلط املعرفية من حيث
ال�شكل وال�صورة اخلطية والوظيفة وغاية الأ داء
اخلطي ،فمثلاً  :ع ّد الفارابي (ت339هــ950/م)
اخلط فرعً ا من «علوم الل�سان»(� )13أي :علوم اللغة.
وجعله اخلوارزمي (ت232+هـ847/م) متطلبًا مِ ن
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متطلبات «علوم العربي ــة»( )14الواجبة ركنًا مطلوبًا
من �أركان «�صناعة الكتاب ــة» ،وهي الوظيفة الإدارية
الكتابية يف دواوين الدولة .ويرى � إخوان ال�صفا
(ق3هـ8/م) �أن اخلط علم من «علوم الآداب التي
وُ�ضع �أكرثها لطالبي املعا�ش»( )15كالوراقني وغريهم.
وابنُ خلدون (ت808هـ1405/م) �أك ُرث من تو�سع يف
بيان الطبيعة املعا�شية املرتبطة بالواقع احل�ضاري
عامة ،والتعليمي خا�صة ،ل�صنعة اخلط ،و�شدد على
خ�ضوع اخلط لتجربة التعلم والتعليم االجتماعية
املتعلقة �-أ�صلاً  -بالتفاوت الفردي يف امللكة والإنتاج
الكتابي املتباين ح�سب التح�صيل والقدرات الإن�سانية.
ولذلك كله� ،صن ََّف الكتابة واخلط يف «عداد ال�صنائع
الإن�سانية»(.)16
وهنا؛ ال بد �أن ننظر � إىل العالقة املفهومية
واملعرفية والتقنية والوظيفية بني ال�صنعة والفن
والعلم يف جمال مزاولة اخلط والعمل به والتعامل
معه درا�س ًة وتدري�سً ا؛ ف�ضلاً عن الكتابة التاريخية
و�صول � إىل حقيقة
اً
عن اخلط ،والكتابة الفنية فيه،
�أنْ ال فرق بني �صنعة اخلط وفن اخلط وعلم اخلط
(ينظر :ال�شكل ،)10ت�أ�سي�سً ا على �أن ال�صنعة والفن
والعلم واحد يف املنظور املعريف الإ�سالمي.

ال�شكل ()10
ولعل هذا املفهوم املتعدد الوجوه وامل�سائل اللغوية
والأ دبية والتاريخية والوظيفية والهند�سية وال�صناعية
واجلمالية التي ميكن �أن تكوِّن طبيعة اخلط املعرفية
وهويته الثقافية يف ت�صنيف العلوم وترتيبها يف

الأ ب�ستمولوجيا الإ�سالمية؛ ال يكتفي بالإ�شادة الفائقة
ب�أهمية علم اخلط وف�ضائله ح�سب ،بل كثريًا ما يوحي
�أن هناك العديد من الأ �س�س املعرفية التي يقوم عليها
اخلط العربي قيامً ا علميًّا حمكمًا يف بنيته ومميزً ا يف
مو�ضوعه ووا�ضحً ا يف حدوده وم�ستقلاًّ يف خ�صو�صيته
املعرفية التي جعلت منه مادة درا�سية لعدد من العلوم
النظرية والتطبيقية القابلة للت�صنيف الوظيفي
واملعلوماتي؛ �سواء كان ذلك على وجه اال�ستقالل �أو
على �شاكلة التفرع املعريف � إىل علوم فرعية �أخرى؛
فكان �أبرز العلماء الذين تنبهوا � إىل هذه احلقيقة
املعرفية املتعلقة به طا�ش كوبري زاده (�أحمد بن
م�صطفى ،ت968هـ1560/م) الذي قدم نظريته
الناقلة لطبيعة هذا اخلط املعرفية من �صفة العلم
اللغوي الواحد � إىل كل ما يتعلق به من العلوم املمكنة
واملحتملة بعنوان :العلوم اخلطية واقعًا معرفيًّا
و�أب�ستمولوجيًّا يف الت�صنيف املعريف للعلوم العربية
والإ�سالمية التي تفوق يف عددها املئة علم؛ مرتبة
على �سبع مراتب :العلوم اخلطية ،والعلوم التعبريية،
والعلوم الذهنية ،والعلوم العملية ،والعلوم النظرية،
والعلوم ال�شرعية ،والعلوم احلكمية(.)17
وكان طا�ش كوبري زاده قد و�ضع ت�صنيفًا معرفيًّا
رائدً ا لكل ما يتعلق باخلط من حيث هو علم وفن
و�صنعة يف «�شعبتني» :ت�ضمنت الأ وىل «العلوم املتعلقة
بكيفية ال�صناعة اخلطية» :علم �أدوات اخلط ،وعلم
قوانني الكتابة ،وعلم حت�سني �أ�شكال احلروف ،وعلم
كيفية توليد اخلطوط عن �أ�صولها ،وعلم ترتيب
حروف التهجي .وت�ضمنت الثانية «العلوم املتعلقة
بكيفية � إمالء احلروف املفردة» :علم تركيب �أ�شكال
ب�سائط (= �أج�سام وهياكل) احلروف ،وعلم � إمالء
اخلط العربي ،وعلم خط امل�صحف ،وعلم خط
العرو�ض(( .)18ينظر :ال�شكل .)11
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العلوم العربية الإ �سالمية
العلوم اخلطية

العلوم التعبريية

العلوم املتعلقة
بكيفية ال�صناعات
اخلطية

العلوم املتعلقة
بكيفية �إمالء
احلروف (الكتابة)

العلوم الذهنية

العلوم العملية

العلوم النظرية

العلوم ال�شرعية العلوم احلكمية

ال�شكل ()11

ت�صور جديد لعلوم اخلط العربي:

و� إذا ما حاولنا تقدمي ر�ؤية حديثة ومعا�صرة
للعلوم اخلطية وحتوالتها املعرفية والوظيفية عرب
التاريخ احل�ضاري الطويل لفن اخلط ،ميكن الوقوف
على عدد من العلوم الأ �سا�سية التي ت�شكل الأ �س�س
واملقومات النظرية والتطبيقية لهذا الفن الذي تقوم
بنيته املعرفية -عمومً ا -على العلوم اخلطية الآتية:
(ينظر :ال�شكل )12
أول :علم اللغة العربية؛ بو�صفه الأ �صل وامل�صدر
� اً
واحل�ضن املعريف حليوية اخلط العربي ودوره الوظيفي
يف التعبري والتوا�صل واحلوار.
ثانيًا :علم ال�صورة؛ باعتبار اخلط �أثرًا و�شكلاً
و�صورة تنتمي � إىل عامل الأ �شكال وال�صور ،يف مقابل
املعنى اللغوي الذي ي�ضعه يف ال�صلب العملي للر�سم
والكتابة.
ثالثًا :علم الهند�سة ال�شكلية ()geometry؛
حيث يكون عا ُمل ال�صو ِر والأ �شكال املجالَ املعريف
لهند�سة اخلط التي ميكن تعريف حقيقتها املعرفية
أي�ضا بعلم الأ �شكال اخلطية.
� ً
رابعًا :علم الت�صنيف؛ الذي يتفرع عنه علم �أنواع
اخلط؛ وهو العلم الذي ي�ستفيد كثريًا من تباين
الأ �صول والأ و�ضاع والهيئات يف هند�سة اخلط لإحداث
التغريات ال�شكالنية يف �صور احلروف اخلطية التي
يت�أ�س�س عليها نوع اخلط و�أ�سلوبه الفني.

خام�سً ا :علم النحو وقواعد اللغة؛ بو�صفه
�أ�سا�سً ا ملا يعرف تراثيًّا ب�صنعة اخلط �أو قواعد
الكتابة اخلطية التي رمبا كان �أبو حيان التوحيدي �أول
من عر�ضها وعرف بها من خالل املعاين واملفاهيم
وامل�صطلحات الآتية :التحقيق ،والتحديق ،والتحويق،
والتخريق ،والت�شقيق ،والتدقيق ،والتفريق(.)19
�ساد�سً ا :علم املناهج وطرق تعليم اخلط؛ من
كونه مادة معرفية نظرية تدور حول ال�شكل وال�صورة
والعمل الفني ،ومن كونه �صنعة تطبيقية تقوم على
الأ داء والكتابة على جمموعة من القواعد والأ �س�س
ودرا�ستها وحتليلها ،وتتمثل يف كونها الأ �صل العلمي
واملنهجي الأ ول النطالق عملية تعليم اخلط وحتوالتها
املنهجية ال�صحيحة للتكامل املعريف فيما بني فقه
اخلط العلمي النظري و� إبداعه الفني التطبيقي.
�سابعًا :علم اجلمال وفل�سفة الفن؛ الذي يعرف
تراثيًّا بامل�صطلح املركب من كلمتي (ح�سن اخلط)؛
حيث َتكُونُ كلم ُة احل�سن املفهومَ العربي الإ�سالمي
الأ و�سع ف�ضاء معرفيًّا والأ دق داللة على اجلمال،
ويكون اخلط خطابًا ( )Discourseلل�صورة الكتابية
املبنية على القواعد الفنية املُتَحدَّث عنها �أعاله،
حيث � إن «ح�سن اخلط ال حدَّ له»( )20من الإبداع والفن
واجلمال.
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ثامنًا :النقد الفني؛ وهو جمال مما كان يعرف
قدميًا بـعنوان �أدب الكتاب( )21والن�ساخ والوراقني
واخلطاطني؛ حيث تقوم فل�سفة اخلط النقدية على
اعتباره فنًّا حيويًّا متحركًا ،فقد كاد النقاد الرتاثيون
الرواد �أن يتفقوا على تعريف اخلط احل�سن ب�أنه
اخلط الذي «يعجب رائيه ولو كان �أعجميًّا ال يعرف
قراءته»( ،)22وي�شرتطون لو�صف اخلط باجلـودة � :إذا
ما «خرج عن منط الوراقـني ،وت�صنع املحررين ،وخيل
� إليـك أ�نـه متحـرك وهو �ســاكن»( ،)23ومن ثم يتفكرون
يف نقد اخلط وتقوميه على �أ�سا�س �أن «الكاتب � إذا ما
بلغ يف تعلم هذه ال�صناعة غاية قدرتـه ،وقفت يـده
عند حـدٍّ ؛ عرف من ذلك احلد خطـه؛ مـن معـان
تخ�صه عند �أهل التمييز وذوي النقد والتحريز ،كما
تعرف وجــوه النا�س و� إن ت�شابهت �أع�ضا�ؤها ،وت�شاكلت
�أجزا�ؤها ،مبعـانٍ تخ�ص كل وجه منها ،عرفها القلوب،
وت�شهدها العيون ،وقد تق�صر عن هذه الفوا�صل
العبارة ،وتعجز عن تبيينها الإ�شـارة»(.)24
ومل ي�شتغل البالغيون والنقاد العرب القدامى على
التنظري النقدي لبيان �شروط ح�سن اخلط ومعاين
حتقيقه اجلمايل ح�سب ،بل على الت�أليف النقدي
أي�ضا ،كما فعل قدامة بن جعفر
التطبيقي لفن اخلط � ً
()25
(ت337هـ948/م) حني أ�لّف كتابه النجم الثاقب
يف نقد اخلط املن�سوب � إىل ابن مقلة ،على غرار كتبه
الأ خرى :نقد ال�شعر ،ونقد النرث.

تا�سعًا :علم امل�صطلح ()Terminology؛
باعتبار امل�صطلحات «مفاتيح العلوم»( ،)26و�أن
امل�صطلح اخلطي بالذات عناي ٌة من عنايات فقهاء
الكتابة واخلط العرب القدامى لبيان احلدود
العلمية والوظيفية لفن اخلط ،فقد كان القلق�شندي
(ت749هـ1348 /م) �أول من نظَّر فيما �سماه
بامل�صطلح اخلطي ،وق�سمه � إىل ثـالثة �أق�سام(:)27
 .1امل�صطلح العام؛ املتعلق بعموم الكتابة بو�صفها
ركنًا من �أركان اللغة ،وهو ما ميكن �أن نطلق عليه:
امل�صطلح اللغوي.
 .2امل�صطلح اخلا�ص؛ املتعلق بكتابة امل�صحف ال�شريف
وعرو�ض ال�شعر فقط.
 .3م�صطلح الكتـاب؛ املتعلق بالن�صو�ص والتقاليد
والر�سوم والوثائق واملراتب الكتابية الر�سمية يف
دواوين الدولة الإ�سالمية.
ون�ضيف � إىل هذا ما يتعلق مبجاالت اخلط
وجوانبه اجلمالية والفنية والنقدية :امل�صطلح الفني،
وامل�صطلح النقدي(.)28
عا�شرًا :علم التوا�صل واخلطاب؛ وهو املجال
املعريف املتعلق با�ستعماالت اخلط ووظائفه ،فاخلط
و�سيل ٌة ور�سال ٌة لغوية ثقافية ح�ضارية للتعبري والتوا�صل
والبيان القائم على املقولة الرتاثية ال�شهرية« :ح�سن
اخلط يزيد احلق و�ضوحً ا»(.)29
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اللغة العربية أعظم الجوامع
بين مكونات الشعب األردني
حممود ال�سرطاوي

´

من ح�صاد احلروب والظلم واال�ستبداد عرب الع�صور� ،أ�ضحى البحث عن مكان ي�أمن فيه
املظلوم على نف�سه وماله وعر�ضه ودينه وكرامته ،مطلبًا للم�ست�ضعفني من الأ طفال والن�ساء
وال�شيوخ والعجزة وكافة املدنيني ،وكان الأ ردن رغم �صغر م�ساحته وقلّة موارده حمط �أنظار
بع�ض هذه الهجرات؛ ففي الربع الأ خري من القرن التا�سع ع�شر ،كانت هجرة �شعوب ال�شرك�س
وال�شي�شان هربًا من احلروب العن�صرية الرو�سية يف املدة ١٨٦٧-١٨٦٤م تقريبًا .ا�ستوطن بع�ض
ه�ؤالء املهاجرين �شرقيَّ الأ ردن ،ثم توالت الهجرات نتيجة للحربني العامليتني الأ وىل والثانية
� إىل الأ ردن؛ حيث �أعطت بريطانيا لليهود وعدًا ب� إقامة وطن قومي لهم يف فل�سطني ،وهو ما
للردن الن�صيب الأ كرب من املهاجرين الذين
�أجل أ� الكثري من الفل�سطينيني � إىل الهجرة ،وكان أ
ا�ستوطنوا �شرق نهر الأ ردن ،ثم توالت الهجرات الق�سرية بعد حرب ١٩٦٧م واحلرب الأ هلية
يف لبنان ،ثم احتالل العراق للكويت ،ثم احتالل العراق ،وكان لثورات الربيع العربي دور يف
نزوح الكثري من الأ �شقاء العرب من �أوطانهم � إىل الأ ردن ،وحتمّل الأ ردن �شطر هذه املعاناة،
حيث احت�ضن -رغم ظروفه املادية -الكثري من الأ �شقاء املهجّ رين ،وفا ًء للراية العربية التي
حمل لواءها ،راية الثورة العربية الكربى ،وجت�سيداً ملعاين الأ خوة العربية والإ�سالمية ،وقيامًا
بالواجب الإن�ساين جتاه امل�ضطهدين .ويف املح�صلة� ،أدت الهجرات � إىل تنوع يف مكوناته من حيث:
الأ �صول واملنابت والأ فكار ،كما �أن موقع الأ ردن اجلغرايف يف و�سط بالد ال�شام �أك�سبه لونًا من
التنوع الفكري والإن�ساين؛ فاحل�ضارات اليونانية والرومانية والإ�سالمية ،تركت ب�صماتها يف
معظم �أرجائه.
´

عميد كلية ال�شريعة يف اجلامعة الأ ردنية �سابقًا ،وع�ضو جممع اللغة العربية الأ ردين.
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وقد نال �شرف قد�سية �أر�ضه بن�ص القر�آن الكرمي
ال من
يف قوله تعاىل�} :سبحان الذي �أ�رسى بعبده لي ً

امل�سجد احلرام �إ ىل امل�سجد الأ ق�صا الذي باركنا حوله
[الإ�سراء]1:؛ فالأ ردن من الأ ر�ض املباركة التي حول

}

امل�سجد الأ ق�صى بن�ص القر�آن الكرمي ،والأ ردن
�أر�ض احل�شد والرباط ،حتقيقًا لوعد اهلل تعاىل،
واهلل ال يخلف وعده .كل هذه الف�ضائل مل جتتمع
لبلد كما اجتمعت للأ ردن ،فيه امل�سلم ،وامل�سيحي،
والعربي ،وال�شرك�سي ،وال�شي�شاين ،والكردي ،وغريها
من املنابت والأ �صول؛ كلها تعي�ش يف تو�أمة ال تقبل
الت�ضع�ضع وال الت�شظي �أو االنغالق ،حتى غدا الأ ردن
م�ضرب املثل يف تعاي�شه ال�سلمي ومتا�سكه و�صموده،
واجلوام ُع بني مكوناته كبرية وكثرية ،وقد �أحببت �أن
�أ�شري � إىل بع�ض هذه املكونات اجلامعة ل�سببني:
الأ ول :أ�ملاً يف �أن تكون نربا�سً ا ملن ين�شد احلق
والعدل ويع�شق املعاين الإن�سانية ويقدر الإن�سان ،وما
له من حقوق على �أخيه الإن�سان ،فيحذو حذوه.
الثاين� :أن بع�ض �أبنائنا يت�صرف ت�صرفات -
بق�صد �أو بغري ق�صد -ت�ؤثر على وحدة الن�سيج
االجتماعي وتالحمه ،فكان من ال�ضروري التنبيه على
خطر هذه الت�صرفات و�أمثالها ،وما ت�ؤدي � إليه من
الت�شظي والتنادي القبلي والعرقي ،دون التفات � إىل
اجلوامع بني هذه املكونات.
ويف وم�ضات �سريعة �أعرج على �أهم هذه املكونات
اجلامعة:
أول -اللغة العربية.
� اً
اللغة ب�صفة عامة ،و�سيلة التوا�صل الفكري ،وهي
وعاء للمحتوى احل�ضاري للأ مم وال�شعوب ،وتتميز
اللغة العربية عن غريها من اللغات ب�أنها لغة القر�آن
الكرمي ،وال ت�صح ال�صالة � إال بها ،وال يعترب القر�آن
قر�آنًا � إال بحروفها و�ألفاظها ،يقول عمر بن اخلطاب

ر�ضي اهلل عنه« :تعلموا العربية ف�إنها من دينكم»،
ويقول الإمام ال�شافعي« :الل�سان الذي اختاره اهلل
ع ّز وج ّل ل�سان العرب ،ف�أنزل به كتابه العزيز ،وجعله
ل�سان خامت النبيني حممد �صلى اهلل عليه و�سلم»،
ويقول ابن القيم �« :إمنا يعرف ف�ضل القر�آن من عرف
كالم العرب ،فعرف علم اللغة ،وعلم العربية ،وعلم
البيان ،ونظر يف �أ�شعار العرب وخُ طَ بِها» ،ويقول ابن
تيمية« :اعلم �أن اعتياد اللغة ي�ؤثر يف العقل واخللق
أي�ضا يف م�شابهة �صدر
والدين ،ت�أثريًا قويًّا ب ّينًا ،وي�ؤثر � ً
هذه الأ مة من ال�صحابة والتابعني ،وم�شابهتهم تزيد
أي�ضا ف�إن نف�س اللغة العربية
خللُق ،و� ً
العقل والدِّ ين وا ُ
من الدين ،ومعرفتها فر�ض واجب ،ف�إن فهم الكتاب
وال�سنة فر�ض ،وال يُفهم � إال بفهم اللغة ،وما ال يتم
الواجب � إال به فهو واجب» ،ويقول م�صطفى �صادق
الرافعي« :ما ذلّت لغة �شعب � إال ذلّ  ،وال انحطت � إال كان
�أمره يف ذهاب و� إدبار ،ف� إن هذه اللغة بُنيت على �أ�صل
يجعل �شبابها خالدً ا عليها ،فال تَهرَم وال متوت».
واللُّغة العربية مقدَّمة على اللغة القومية عند
امل�سلمني من قوميات و�أعراق �أخرى ،لهذا مل يكن
م�ستغربًا �أن تكون اللغة العربية عند مكونات ال�شعب
الأ ردين �أهم املكونات؛ فقد ر�أى ال�شرك�س وال�شي�شان
والأ كراد ،مثلاً � ،أن تعلمها فر�ض عني على �أبنائهم،
لأ ن عباداتهم من ال�صالة وقراءة القر�آن ،ال ت�صح
� إال بها ،فقدَّموها على لغتهم القومية ،فكانت اللغة
العربية من �أهم عوامل االندماج االجتماعي يف
موطنهم اجلديد ،ويرى العرب امل�سيحيون �أنها لغتهم
القومية ،و�أنها الوعاء الثقايف لتاريخهم وعاداتهم،
فحافظوا عليها و�ألفوا فيها ،فنظموا ال�شعر ،وكتبوا
النرث ،وكانت و�سيلتهم يف التعبري عن �أ�شواقهم
وحنينهم � إىل �أوطانهم .ويف الع�صر احلديث ملعت
�أ�سماء علماء من العرب امل�سيحيني الذين عملوا على
حفظ اللغة العربية ،وتي�سري و�صولها � إىل املتعلمني،
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وعليه ف�إن و�شائج القربى قائمة بني �أتباع الديانات
ال�سماوية ،كما �أن عقيدة جميع الر�سل والأ نبياء ،يف
كلياتها اجلامعة ،واحدة ،وهي الدين القيّم الداعي
لتوحيد اهلل –تعاىل -ونبذ ال�شرك والإميان بالدار
الآخرة واحل�ساب والثواب والعقاب ،وهي يف جمملها
الإ�سالم ،كما جاء على ل�سان �سيدنا � إبراهيم عليه
َان َربِّي إ�ِلىَ �صرِ َاط مُّ�س َتقِيم
ال�سالم} :قُل إ ِ� َّننِي هَ د يِ

ني
رش ِك َ
َان مِنَ ُالمْ ُ� ِ
دِينا ِقيَما ِّملَّةَ إ�ِبرَاهِ ي َم حَ نِيف ًا َومَا ك َ
َب
ِن �صَ لاَ تِي َونُ� ُسكِي و حََميَايَ و مََمَاتِي للِهَّ ِ ر ِّ
( )١٦١قُل إ� َّ
ِرت َو أَ�نَا أَ�وَّلُ
ِك أ�ُم ُ
ِيك َل ُه َو ِب َذل َ
ني ( )١٦٢اَل �شرَ َ
ا ْل َعالمَ ِ َ
ني([ )١٦٣الأ نعام] وامل�سلمون يعظمون هذه
املُ�س ِل ِم َ

}

اجلوامع ،ويرون �أن الإميان مبو�سى وعي�سى ،عليهما
ال�سالم ،من �أركان الإميان ،قال تعاىل} :ءَ امَنَ

ُون كُلٌّ ءَ امَنَ
الرَّ�سُولُ مِبَا أ�ُنزِلَ إ ِ�لَيهِ مِن َّربِّهِ وَالمْ ُ ؤ� ِمن َ
ِالل َومَلاَ ِئ َكتِهِ َوكُ ُتبِهِ َورُ� ُسلِهِ اَل ُن َفرِّقُ بَينْ َ أ�َحَ دٍ مِّن
ب هَّ ِ
ْك
َك َر َّبنَا و إ َِ� َلي َ
رُّ� ُسلِه َوقَالُو ْا � َس ِم ْعنَا َو أ�َطَ ْعنَا ُغ ْفرَان َ
َ�صي [البقرة.]٢٨٥ :
المْ رِ

}

وهم يعتقدون �أن لأ هل الكتاب احلرية يف �أداء
�صلواتهم وعباداتهم ،عملاً بقول اهلل تعاىل } :اَل
إ�ِكرَا َه فيِ الْدِّ ينِ قَد َّتبَينَّ َ الرُّ�ش ُد مِنَ ا ْلغَيِّ [البقرة:
 ،]٢٥٦ولهم من احلقوق ما للم�سلمني ،يف املعامالت
يف الدنيا ،و�أما الأ مور االعتقادية� ،أو ذات ال�صبغة
الدينية عند امل�سلمني ،فال يكلَّفون بها ،فلي�س عليهم
مثلاً �أداء الزكاة ،مع �أنها �أمر مايل يتعلق بالتكافل
}

ثانيًا� :سماوية التدين.
الأ ردن كان موطن الديانات ال�سماوية ،منذ
� إبراهيم عليه ال�سالم ،وهي ديانة التوحيد ،وتتفق
الديانات ال�سماوية -الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية-
على ما ل�سيدنا � إبراهيم عليه ال�سالم من منزلة ومكانة
فيها ،و�أهل هذه الديانات ين�سبون �أنف�سهم لإبراهيم
عليه ال�سالم ،وقد جادل �أهل الكتاب يف من هو �أوىل
ب�إبراهيم وباتباع الدين الذي جاء به ،قال تعاىل:

}

وخ�صو�صا يف املدة التي كانت الدولة العثمانية ت�سعى
ً
فيها � إىل ترتيك اللغة يف بالد العرب و� إلزامهم باللغة
الرتكية وتهمي�ش اللغة العربية ،ومن ه�ؤالء :نا�صيف
اليازجي ،ويقال ب�أنه كان يحفظ القر�آن الكرمي ،لأ ن
اال�شتغال بعلوم اللغة يتطلب معرفة وا�سعة بالقر�آن
الكرمي ،ومنهم :بطر�س الب�ستاين ،وقد أ�لّف كتاب
حميط املحيط ،وهو قامو�س ع�صري يف اللغة العربية،
ومنهم :لوي�س معلوف ،ومن م�ؤلفاته قامو�س املنجد،
ومنهم :مارون عبود ،وهو �شاعر ،ومن اجلدير بالذكر
�أنه �سمّى ابنه حممدً ا ،ويف ذلك داللة على �أنه كان يرى
�أن الإ�سالم بالن�سبة للم�سيحي ح�ضارة وثقافة ،ول�سان
حاله يقول لكل من يحاول زرع الفرقة بني العرب
امل�سيحيني وامل�سلمني يف البالد العربية :خاب ف�ألكم
وباءت بالف�شل م�ساعيكم ،ومنهم� :أمني الريحاين،
وجربان خليل جربان ،والقائمة تطول ،و�أكتفي بهذا
القدر.
مما �سبق نلحظ �أن العرب امل�سيحيني لي�سوا غرباء
عن املجتمع الأ ردين واملجتمع الإ�سالمي ،فهم من
طالئعه احل�ضارية ،وكان لهم دور فاعل يف � إثراء
الفكر العربي واحل�ضارة الإ�سالمية ،وبالأ خ�ص يف
الع�صرين :الأ موي ،والعبا�سي ،وكان لهم دور يف
مواجهة الترتيك يف القرن التا�سع ع�شر ،وفد عملوا
على حفظ اللغة العربية واالرتقاء بها.

ون يف �إ بْراهِ ي َم َومَا أ�ُ ْن ِزلَت
ِتاب لمِ َ حُتَاجُّ َ
}يَا أ�َهْ لَ ا ْلك ِ
ُون ()٦٥
َال جْنيلُ �إ اّل م ِْن َبعْدِ ِه أ�فَال َت ْع ِقل َ
ال َّتوْراةُ و إ ِ
ون
ه أ�َنتُم ه ؤ� اَُلءِ حَ جَجتُم فِيمَا َلكُمْ بِهِ عِ لم َف ِل َم حُتَاجُّ َ
ُون
َالل يَع َل ُم َو أ�َنتُم اَل تَع َلم َ
ْ�س َلكُم بِهِ عِ لم و هَّ ُ
فِيمَا َلي َ
َان
َان إ�ِبرَاهِ ي ُم َيهُو ِديّا و اََل نَ�رصَا ِنيّا َولَكن ك َ
( )٦٦مَا ك َ
ِن أَ�ولىَ
ني ( )٦٧إ� َّ
َان مِنَ املُ�شرْ ِ ِك َ
حَ نِيفا مُّ�سلِما َومَا ك َ
َّا�س ِب إ�ِبرَاهِ ي َم َللَّذِ ينَ ا َّت َبعُوهُ وَهَ ذَا ال َّنبِيُّ وَالَّذِ ينَ
الن ِ
ني (�[ )٦٨آل عمران]،
َل املُ ؤ� ِم ِن َ
َالل و يِ ُّ
ءَ ا َمنُو ْا و هَّ ُ
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َات
َات مِنَ المْ ُ ؤ� ِمن ِ
حِ لٌّ َّلكُمْ وَطَ عَا ُمكُمْ حِ لّ َّلهُمْ وَالمْ ُحْ �صَ ن ُ
َاب مِن َق ْب ِلكُمْ إ ِ�ذَا
َات مِنَ الَّذِ ينَ أ�ُوتُو ْا ا ْل ِكت َ
وَالمْ ُحْ �صَ ن ُ
ني و اََل
َي مُ�سَافِحِ َ
ني غ رْ َ
ءَا َت ْي ُتمُوهُ نَّ أ�ُجُورَهُ نَّ حُمْ�صِ ِن َ
َان َفقَدْ حَ بِطَ َع َملُ ُه
ِالمي ِ
ُمتَّخِ ذِ ي أ�َخْ دَان َومَن َي ْكفُرْ ب إ
الخِ َر ِة مِنَ خْالَا�سرِ ِينَ [املائدة.]٥ :
وَهُ َو فيِ ْ آ

}

وقد خ�صَّ الإ�سالم امل�سيحيني بالقرب واملودة من
امل�سلمني ،ملا يت�صفون به من الإن�سانية ،وو�صف بع�ض
َن
الق�سي�سني والرهبان بالتوا�ضع ،قال تعاىلَ } :لتَجِ د َّ

َّا�س َعدَاوَة ِّللَّذِ ينَ ءَا َمنُو ْا ا ْل َيهُو َد وَالَّذِ ينَ
أ�َ�شَدَّ ا ْلن ِ
َن أَ� ْق َر َبهُم َّم َودَّة ِّللَّذِ ينَ ءَ ا َمنُو ْا الَّذِ ينَ
أَ��شرْ َكُو ْا َو َلتَجِ د َّ
ني َورُهْ بَان ًا
ِك ِب أ� ََّن ِم ْنهُم قِ�سِّي�سِ َ
قَالُو ْا إ ِ�نَّا نَ�صَ ارَى َذل َ
ُون [املائدة.]٨٢ :
َو أَ� َّنهُمْ اَل يَ�سْ َتك رِْب َ

}

االجتماعي ،ويدفعون يف مقابلها اجلزية ،وهي
من اجلزاء� ،أي :مقابل قيام املجتمع امل�سلم بكفالة
فقريهم وت�أمني العي�ش الكرمي لل�شيخ الهرم �أو املري�ض
�أو دفع راتب للفقري العاجز عن االكت�ساب منهم ،وهي
ال تعود يف حقيقتها للم�سلمني ،و� إمنا ترجع ح�صيلتها
� إليهم ،وي�ؤيد هذا ما ورد عن �أمري امل�ؤمنني عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه� ،أنه ر�أى �شيخً ا كبريًا من
يهود املدينة ي�س�أل النا�س ،فقال له :ما �أحوجك � إىل
لهذا؟ قال :اجلزية يا �أمري امل�ؤمنني ،فقال عمر :واهلل
ما �أن�صفناك� ،أخذنا منك اجلزية �شابًّا ،و�أ�ضعناك
عند الهرم .ثم كتب � إىل عامله على بيت املال يقول له:
انظر � إىل هذا و�أ�ضرابه من م�ساكني �أهل الكتاب ،ف�إن
ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني ،وهذا من م�ساكني �أهل
الكتاب .و�أمر له بجراية �شهرية.
وينبغي التنبيه � إىل �أن التكافل بني �أبناء الأ مة لي�س
�أمرًا اختياريًّا ،و� إمنا هو وجوبي ،لأ نه من احلقوق
العامة ،وميكن لإخواننا من العرب امل�سيحيني يف
املجتمعات امل�سلمة� ،أن يدفعوها حتت م�سمّى ال�ضريبة،
وبنف�س املقدار الذي يدفعه امل�سلم ب�صفته زكاة ،ثم
تُو�ضع كلُّها يف �صندوق واحد ،لتحقيق التكافل للجميع
من �أبناء الوطن وبنف�س الأ �س�س واملعايري.
رب والتقوى:
وقد �أمر اهلل تعاىل بالتعاون على ال ّ
ال ْث ِم
ْب وَا ْلتَّقوَى و اََل َتعَا َونُو ْا َعلَى إ
} َو َتعَا َونُو ْا َعلَى ال رِ ِّ
وَا ْلعُدْ وَان [املائدة ،]2:ومن التعاون على الرب
حمارب ُة الفقر واجلهل واملر�ض ،ومنه التعاون على
� إعمار الكون وا�ستخراج ما يف باطن الأ ر�ض وما يف
�أجواء ال�سماء ،بالأ بحاث العلمية بغية حتقيق ال�سعادة
للإ ن�سان.
وتُع ُّد وثيق ُة املدينة -التي كتبها النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بعد هجرته � إىل املدينة تنظيمًا للعالقة بني
مكونات الدولة الإ�سالمية الفتية ،وهم امل�سلمون و�أهل
الكتاب وامل�شركون � -أولَ و�أرقى د�ستور يف العامل � إىل

اليوم ،فقد ن�صت الوثيقة على حرية العقيدة والتدين،
وعلى التعاون على الربّ ،وعدم � إيواء �أي محُ دث يريد
� إثارة الفنت بني �أهل املدينة� ،أو محُ دث يخرج عن
العمل بالوثيقة ،وحثّت على التنا�صر يف رد �أي عدوان
ن�صت
ي�ستهدف الدولة يف املدينة كائنًا من كان ،كما ّ
على املرجعية يف تطبيق ن�صو�ص الوثيقة .هذا ،وقد
خ�صّ الإ�سالم �أهل الكتاب ب�أحكام ت�شريعية تعمل على
اندماج مكونات املجتمع على م�ستوى الفرد والأ �سرة
واملجتمع ،فتت�آلف فيما بينها ،وذلك ملا بينهم من
جوامع م�شرتكة �سبقت الإ�شارة � إليها ،ومن ذلك زواجُ
امل�سلم من الكتابية ،ولهذا �آثاره ودالالته ،فهو يعني
املحبة التي هي عماد اقرتان الزوج بزوجته ،ويرتتب
على الزواج و�شائجُ الن�سب وامل�صاهرة والتزاور
أي�ضا حِ ّل
والرتاحم والتهادي والتواد ،ومن ذلك � ً
ِتاب
طعامهم ،قال تعاىل} :وَطَ عَا ُم الَّذِ ينَ أ�ُوتُو ْا الك َ

وبعد هذا البيان لأ �صول الت�شريع الإ�سالمي يف
بيان اجلوامع امل�شرتكة بني امل�سلمني وغري امل�سلمني،
هل لأ حد �أن ي�شكك يف حكم حل التزاور والتهادي
واملباركة بالأ فراح والأ عياد بني امل�سلمني وامل�سيحيني
خا�صة! � إنني �أخ�شى �أن يكون اجلهل وراء الت�شكيك

}
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يف حل ذلك� ،أو �أن تكون دعواتٌ م�شبوه ٌة لإثارة الفنت
ومتزيق الن�سيج االجتماعي ورا َء ذلك من فئة تخطط،
تتبعها فئات من العوام �أو �أن�صاف العوام ،جهلاً
منهم بالنتائج االجتماعية اخلطرية التي ترتتب على
التفرقة وتفتيت اللّحمة االجتماعية ،وقد مت تغرير
بع�ض الأ بناء بدعوات م�شبوهة رفعت راية الإ�سالم
ثم ا�ستباحت الدماء و�سبي الن�ساء ،وتبني فيما بعد
�أنها نبتة غريبة عن الإ�سالم و ِقيَمه ،و�أن الزارعني لها
هم من ميكرون بالإ�سالم وامل�سلمني ويحتلون �أر�ضهم
وديارهم.
ثالثًا :التاريخ امل�شرتك ،وامل�صري امل�شرتك.
لقد عا�شت البالد العربية ومنها الأ ردن ،يف
ن�سيج مت�شابك ومتالحم بكل مكوناته يدً ا واحدة
�ضد العدوان الذي ا�ستهدف وجودها ومقوماتها،
و�شاركت جميع مكونات املجتمعات العربية يف البناء
احل�ضاري الإ�سالمي زمن الدولة الأ موية والعبا�سية،
و�صدّت الهجوم الترتي والعدوان ال�صليبي ،ووقفت
يف وجه حماوالت الترتيك التي تعر�ضت لها يف
�أواخر عهد الدولة العثمانية ،كما وقفت وقفة رجل
واحد يف مواجهة اال�ستعمار احلديث بعد احلربني
العامليتني الأ وىل والثانية ،وهي تقف الآن يف وجه
العدوان واالحتالل ال�صهيوين الذي ي�ستهدف العرب
امل�سيحيني وتهجريهم من �أر�ضهم ،وي�ستهدف الأ ماكن
املقد�سة ،كما ا�ستهدف امل�سلمني وعمل على تهجريهم
من �أر�ضهم ،واحتل مقد�ساتهم الإ�سالمية .وقد وقف
العرب امل�سيحيون يف القد�س مع � إخوانهم امل�سلمني،

فلمّا منع العدو ال�صهيوين الأ ذان يف امل�ساجد رفعوه
يف الكنائ�س ،يف خطوة ن�ضالية ت�ضامنية ت�ستحق
التقدير والإ�شادة.
ومما ينبغي التنبيه � إليه �أن على املجتمعات
العربية بعامة ،واملجتمع الأ ردين بخا�صة� ،أن حتافظ
على هذا التنوع وهذا التعا�ضد ،فهو م�صدر قوة
للأ مة يف ق�ضاياها امل�صريية ،كما �أنه قوة لبنيانها
االقت�صادي واالجتماعي واحل�ضاري ،كما كان عرب
الع�صور الإ�سالمية ،وال يتحقق ذلك � إال ب� إ�شاعة روح
املودة والأ لفة وامل�ؤاخاة والت�سامح بني مكونات املجتمع
جميعها.
ومن �أهم اخل�صائ�ص امل�شرتكة بني مكونات
املجتمع الأ ردين امل�ص ُري امل�شرتك؛ فالعدو ال�صهيوين،
ال ي�ستهدف العرب امل�سلمني وحدهم ،و� إمنا ي�ستهدف
العرب امل�سيحيني واملقد�سات الإ�سالمية واملقد�سات
امل�سيحية.
رابعًا :العادات والتقاليد.
� إن من يطوف يف ربوع الأ ردن وبلداته ،ال يتمكن
من معرفة من هم على دين الإ�سالم ومن منهم على
دين امل�سيحية من ال�شعب؛ لأ ن ال�سمات واحدة ،فاللبا�س
واحد ترت�سم عليه �صبغة الوطن ،وكذا العادات يف
الأ فراح والأ تراح ،تكاد تكون واحدة ،ما عدا ما يخ�ص
ال�شعائر التعبدية ،ك�صالة اجلنازة يف امل�سجد �أو يف
الكني�سة .وباخت�صار؛ ف� إن اجلميع يت�صف بال�صفات
العربية الأ �صيلة التي ورثوها عن �أجدادهم.
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التأريخ والتاريخ العربي :من الخبر إلى العقل
وقواعد السياسة
مهند مبي�ضني

´

ُيبَ�سِّ ط النا�س التاريخ بجعله جمرد �سر ٍد للما�ضي وذك ٍر للتواريخ املهم ِة وبطوالت القادة
لليام ولل�سرية
و�أعمالهم .وهو كذلك ،يف جزء من بدايات كتابته عند العرب ،فكان ت�أريخً ا أ
النبوية ،ث ّم املغازي والفتوح و�أخبار الزمان والبلدان واخللفاء والرتاجم وتاريخ املدن .وكان
التاريخ حاملاً يف �سرديات العرب ك َّل ب�ضاعة وكالم فيه الأ دب وال�سيا�سة واحلِجَ اج وتراجم
الرجال ،و�صراع ال�سلطة والفنت ،واحلرب هزمي ًة وانت�صارًا ،وفيه من العجائب الكثري.
ومع ذلك ،مل يعدم الت�أريخ من ينبّه يف غري ع�صر و�أوان � إىل �أنه غري ذلك ،وفيه من العلم
والعلميّة ال�شيء الكثري ،لريتقى به � إىل م�صاف العلوم ال�شريفة ،كيال يقال � إنه جمرد �أخبار
يجري نقلها �أو كالم يف الغيبة ومثالب الرجال.

´

�أ�ستاذ التاريخ العربي احلديث يف اجلامعة الأ ردنية.
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فقد تنبّه علي بن احل�سن امل�سعودي (346 -283هـ/
958-896م) يف القرن الرابع الهجري � إىل تطور علم
الت�أريخ وات�ساع ميدانه ،وتنوع معلومات امل�ؤرخني؛ قال يف
مقدمة كتابه« :وكان مما دعاين � إىل ت�أليف كتابي هذا
يف التاريخ و�أخبار العامل ،ما م�ضى يف �أكناف الزمان من
�أخبار الأ نبياء وامللوك و�سريها والأ مم وم�ساكنها ،حمبة
احتذاء ال�شاكلة التي ق�صدها العلماء وفقهاء احلكماء،
�أن يبقى ذكرًا حممودًا وعلمًا منظومً ا عتيدً ا...ف� إننا
وجدنا م�صنفي كتب يف ذلك ،مجُ يدً ا ،ومق�صرًا ،وم�سهبًا،
وخمت�صرًا ،ووجدنا الأ خبار زائدة مع زيادة الأ يام ،حادثة
مع حدوث الأ زمان ،ورمبا غاب التاريخ منها على فطني
ذكي ،...وقد أ�لّف النا�س كتبًا يف التاريخ والأ خبار ،ممن
لف ،ف�أ�صاب البع�ض و�أخط أ� البع�ض»(.)1
�سلف وخَ َ
َ
مل يقل امل�سعودي �أنه يُبدع علمًا جديدً ا ،لكنه بعد �أن
رحل وجال و�سافر ،كوّن فكرة �أو�سع عن التاريخ العاملي،
ويف كالمه عن الغفلة والن�سيان والت�ضخيم التفاتة � إىل �أن
التاريخ ال يقدمه امل�ؤرخون فقط ،وهو ما ي�ؤثر يف مواقف
الأ فراد واجلماعات.
وجاءت دعوة غري بعيدة زمنيًّا عن زمن امل�سعودي لرفع
املنقول من الأ خبار �أمام مر�آة العقل و� إحالله مرجعًا يف
الأ حكام وقبول الروايات ،فكتب املطهر بن طاهر املقد�سي
(ت355هـ966 /م) داعيًا � إىل حتكيم احل�سّ والعقل،
يف زمن اختلط فيه العقل باخليال وت�صدى فيه العامة
للجدل ،دون دراية ومعرفة ب�أ�صول العلم والنقل فقال:
“و� إنّ من عظيم الآفة على عوا ّم الأ مّة ت�صدّيهم ملناظرة
من ناظرهم مبا تخيّل يف �أوهامهم وانت�صب يف نفو�سهم
من غري ارتيا�ض بطرق العلم وال معرفة ب�أو�ضاعه ،ثمّ
� إلقا�ؤهم ب�أيديهم عند أ�وّل �صاكّة ت�صكّ �أفهامهم وقارعة
تقرع �أ�سماعهم� ،ضارعني خا�شعني م�ستجدين م�ستقلّني
� إىل ما الح لهم بال � إجالة رويّة ،...وعلى �أهل الطرف
وال�شرف منهم التخ�صي�ص بالنادر الغريب والرغبة عن
الظاهر امل�ستفي�ض والإيجاب بغوام�ض الأ لفاظ الرائقة

والكلم الرائعة ،و� إن كانت ناحلة املعاين نحيفة املغاين
�ضعيفة ال�ضمائر واهية القواعد. )2(»...
وجاء �أبو الريحان البريوين (ت440هـ1048 /م)
ليُمثّل تراث الأ مم يف القرن اخلام�س الهجري ،تاركًا ملن
جاء بعده عملني مهمني هما «الآثار الباقية عن القرون
اخلالية» ،و«حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل
�أو مرذولة» ،وهو ي�أخذ بتواريخ الأ مم الأ خرى وينقل عنها،
وهو يف الآثار الباقية يو�ضح مق�صده يف الت�أليف ،و�أنه
جاء ا�ستجابة لطلب �أحد الأ دباء الذي «�س�أل عن التواريخ
التي ت�ستعملها الأ مم واالختالف الواقع يف الأ �صول التي
هي مادتها والفروع التي هي �شهورها و�سنوها ،والأ �سباب
الداعية لأ هلها � إىل ذلك .»...ولكن البريوين مل يتوانَ
عن حتديد مهمته يف الكتابة بالقول � إنه اكتفى بـ«اجلهد
يف الإبانة عن ذلك بح�سب ما بلغه علمي � ،إن ب�سماع و� إن
بغياب.)3(»...
جاء البريوين يف زمن مليء باجلدل العلمي والعقلي،
وقد ثبّت منهجه و�أ�سلوبه القائم على التحقق من الأ خبار
و� إ�سنادها � إىل التقاومي وكتب التاريخ ،وهو يف ذلك يرتقي
بالتاريخ من جمرد نقل � إىل علم و�أخبار موثقة .وهو
يحدد التاريخ باعتباره زمنًا فهو «مدة معلومة تعد من
لدن �أول �سنة ما�ضية كان فيها مبعث نبي ب�آيات وبرهان
�أو قيام مُلك مُ�سلط عظيم ال�ش�أن� ،أو هالك �أمة بطوفان
عام مخُ رب� ،أو زلزلة وخ�سف �شديد.)4( »...
يف القرن ال�سابع الهجري عاد م�ؤرخ دم�شقي مولود
يف حي (درب الفواخري) قرب (باب �شرقي) ،هو عبد
الرحمن بن � إ�سماعيل ،ال�شهري ب�أبي �شامة (ت665هـ/
1267م) ،ويف زمن التفكك ال�سيا�سي وحقبة ما بعد
احلروب ال�صليبية وجهاد الزنكيني والأ يوبيني �ضدها؛
للتذكري ب�أهمية علم التاريخ ،حم ّذرًا من الوقوع يف
الأ خطاء واجلهل بالأ مور والغفلة عن �صحة النقل،
قائلاً ...« :هذا ،و� إن اجلاهل بعلم التاريخ راكب عمياء،
خابط خبط ع�شواء ين�سب � إىل من تقدم �أخبار من ت�أخر
ويعك�س ذلك وال يتدبر ،و� إن ُر ّد عليه وهمُه ال يت�أثر ،و� إن
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ذكّر فلجهله ال يتذكر ،ال يفرق بني �صحابي وال تابعي،
وحنفي ومالكي و�شافعي ،وال بني خليفة و�أمري ،و�سلطان
ووزير… ولقد ر�أيت جمل�سً ا جمع ثالثة ع�شر مدر�سً ا
وفيهم قا�ضي الق�ضاة لذلك الزمان وغريه من الأ عيان،
فجرى بينهم و�أنا �أ�سمع ذِ ك ُر من حترُمُ عليه ال�صدقة،
وهم ذوو القربى املذكورون يف القر�آن ،فقال جميعهم:
بنو ها�شم وبنو عبد املطلب .وعدلوا ب�أجمعهم يف ذلك
عما يجب ،فتعجبت من جهلهم حيث مل يفرقوا بني عبد
املطلب واملطلب ،ومل يهتدوا � إىل �أن املطلب هو عمّ عبد
املطلب ،و�أن عبد املطلب هو ابن ها�شم ،فما �أحقهم بلوم
كل الئم � ،إذ هذا �أ�صل من �أ�صول ال�شريعة قد �أهملوه،
وباب من �أبواب العلم جهلوه.)5(»...
�أراد �أبو �شامة من هذا املثال الإ�شارة � إىل جملة �أخطاء
حماول تذكري
اً
تقع ،وتغيب عنها الدقة ،ويقع فيها الوهم،
من يلج التاريخ ب�ضرورة الدقة و� إ�سناد الأ خبار والروايات
� إىل منطق العقل وترجيح ال�صواب من اخلط�أ.
حلق بدعوة امل�سعودي و�أبي �شامة العلمية يف
الكتابة واختيار الأ خبار ،دفاع عبد الرحمن بن خلدون
(ت808هـ1406 /م) عن التاريخ باعتباره علمًا �أقرب
للحكمة ،وفيه من دالئل العلمية والتنقيب والتعليل ما
يجعله يف مرتبة مقدمة بني العلوم ،حيث قال �« :إذ هو يف
ظاهره ال يزيد عن �أخبار عن الأ يام والدول وال�سوابق من
القرون أُالول...ويف باطنه نظر وحتقيق ،وتعليل للكائنات
ومبادئها دقيق ،وعلم بكيفيات الوقائع و�أ�سبابها عميق،
فهو لذلك �أ�صيل يف احلكمة عريق ،وجدير �أن يعد يف
علومها. )6( »...
يكتف ابن خلدون ب� إعادة � إرجاع التاريخ � إىل العلوم
ومل ِ
واحلكمة ،بل حذر و�شدد على �أنْ لي�س كل ما يُروى ويُنقل
ويُذكر من �أخبار املا�ضي هو ت�أريخ ،كما �أن الغفلة عن
هذا أ�دّت ببع�ض امل�ؤرخني � إىل الزلل واخلط أ� واملغالطة
والوهم ،ذلك �أنّ الأ خبار «� إذا اعتُمدَ فيها على جمرد
النقل ومل حتكمها �أ�صولُ العاد ِة وقواعد ال�سيا�سة ،وطبيعة
العمران والأ حوال يف االجتماع الإن�ساين ،وال قي�س الغائب

منها بال�شاهد ،واحلا�ضر بالذاهب ...ومل يعر�ضوها
على �أ�صولها ،وال قا�سوها ب�أ�سبابها ،وال �سربوها مبعيار
احلكمة والوقوف على طبائع الكائنات وحتكيم النظر
والب�صرية يف الأ خبار ،ف�ضلّوا عن احلق ،وتاهوا يف بيداء
الوهم والغلط ،وال �سيما يف � إح�صاء الأ عداد من الأ موال
والع�ساكر � إذا عر�ضت يف احلكايات � ،إذ هي مظنة الكذب
ومطية الهذر ،وال ب ّد من ردّها � إىل الأ �صول وعر�ضها على
القواعد.)7( »...
مع امل�ؤرخ ال�شهري �شم�س الدين ال�سخاوي (ت831هـ/
1497م) ،ن�شهد دفاعً ا عن التاريخ من جديد ،وعن
منزلته بني العلوم وعن اخت�صا�ص امل�ؤرخني ،وعن
�ضرورات التب�صر وممار�سة اجلرح والتعديل يف الكتابة
باعتبار �أن اجلرح والتعديل «�أعظم فوائده» ( ،)8وفيه بيان
لأ �سباب عديدة يقع فيها ذم التاريخ وو�صفه يف «الأ زمان
املت�أخرة � إىل ارتكاب املُحرم لكونه غيبة» (.)9
مع املرور نحو احلقبة العثمانية كان التاريخ ي�سري نحو
التنوع ،فتطورت علوم الرتاجم وتاريخ املدن واحلوليات
واليوميات ،فخالل العهد العثماين 1918-1915م
تطورت الكتابة التاريخية يف احلقول العامة والتواريخ
املدينية والأ ثبات والرتاجم وت�أريخ احلوادث ،وظ ّل هناك
من ينبه � إىل علمية التاريخ و�أهميته.
يف دم�شق ،ومع نهايات القرن 12هـ18 /م عبرّ حممد
ومفت،
خليل املرادي (ت1206هـ1791 /م) -وهو م�ؤرخ ٍ
ومن العائالت القريبة من ال�سلطة -عن حال علم التاريخ،
مما اعرتاه من ال�ضعف والرتاجع يف االهتمام ،ومع ذلك
فقد كان يتلمّ�س له موقع ال�صدارة بني العلوم ،فو�صفه
بالقول...« :وكان ي�شهد جريُ فقدانه وعدم الرغبة � إليه،
مع �أنه املادة العظمى يف الفنون كلها»( .)10ومع زمن
االنفتاح على العامل ،ومن م�صر التي �شهدت احلملة
الفرن�سية عليها �سنة 1212ه1798 /م ،وهي التي �أدخلتها
يف ظروف جديدة و�سياقات معرفية كربى على فهم ور�ؤية
الآخر الغربي ،ي�ؤكد عبد الرحمن اجلربتي (ت1236هـ/
1821م) معا�ص ُر حملة نابليون علميّة التاريخ و�أهميته
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بقوله« :واعلم �أن علم التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة
�أحوال الطوائف وبلدانهم… وفائدته العربة بتلك
الأ حوال والتن�صح بها وح�صول ملكة التجارب».
بني املادة العظمى يف الفنون باعتباره فنًّا ،وبني كونه
علمًا يبحث يف معرفة الطوائف و�أحوال الأ مم ،يبدو �أن
التعريف الذي قرره ابن خلدون للتاريخ كان ع�صيًّا على
التجاوز ،لكنه تعريف وغاية مل يُعمل بها � اّإل قليلاً  ،فجاء
من يذكّر به من �أمثال املرادي واجلربتي يف الأ زمنة
احلديثة ،وهو �أمر يفتحنا على ر�ؤية م�ؤرخي القرن التا�سع
ع�شر والع�شرين عربيًّا ،ممن حاولوا � إعادة التاريخ � إىل

ن�صاب االهتمام والتقدير ،كيال يدخل امل�ؤرخون يف
بطن الدولة كما حدث مع الفقهاء ،وكيال يظلوا جمرد
ناقلني لأ خبار املا�ضي ،وقد حاول جيل الرواد من
امل�ؤرخني العرب املعا�صرين �أن يكرروا التنبيه على �أهمية
التاريخ يف النه�ضة العربية ومواجهة التحديات التي
عا�شتها العروبة يف نهايات القرن التا�سع ع�شر ومرورًا
وو�صول � إىل هزائمه املتوالية
اً
بيقظة القرن الع�شرين،
عند منت�صفه ،وفيما بعد ذلك التاريخِ من �أمثال �أمني
الريحاين و�أ�سد ر�ستم وحممد �شفيق غربال وق�سطنطني
زريق وعبد العزيز الدوري.
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ط ،2002 ،1ج� ،1ص.92-91
( )6ابن خلدون ،عبد الرحمن بن حممد (ت808هـ1406 /م) ،املقدمة ،حتقيق عبد اهلل حممد الدروي�ش ،دار يعرب ،دم�شق ،ط،2004 ،1
�ص.81
( )7امل�صدر ال�سابق� ،ص.92
( )8ال�سخاوي� ،شم�س الدين حممد بن عبد الرحمن (ت831هـ1497 /م) ،إالعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ،حتقيق فرانز روزنثال ،ترجمة
�صالح العلي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط� ،1986 ،1ص.86
( )9امل�صدر ال�سابق� ،ص.86
( )10املرادي ،حممد خليل (ت1206هـ1791 /م)� ،سلك الدرر ،حتقيق �أكرم العلبي ،دار �صادر ،ط ،2001 ،1ج� ،1ص .5وقارن مع :عبد
الرحمن بن ح�سن اجلربتي (ت1236هـ1821 /م) ،تاريخ عجائب آالثار يف الرتاجم أ
والخبار» ،د.ط ،دار اجليل ،بريوت ،ج� ،1ص.6
حيث ي�ؤكد اجلربتي يف مقدمته �أهمية علم التاريخ والعربة منه فيقول« :اعلم �أن علم التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة �أحوال الطوائف
وبلدانهم… وفائدته العربة بتلك أالحوال والتن�صح بها وح�صول ملكة التجارب» .وحول الكتابة التاريخية يف م�صر انظر :جمال الدين
ال�شيال ،التاريخ وامل�ؤرخون يف م�صر يف القرن التا�سع ع�شر ،القاهرة ،مكتبة النه�ضة.1958 ،
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تغريبة بني هالل:
(�س�ؤال الأ خالق بني التاريخ واخليال)
ربيع ربيع

´

اعتاد نقاد الأ دب ت�صدي َر نقدهم مبقولة( :رف�ض حماكمة اخليال بناء على معطيات الواقع)،
وذلك بحجة ا�ستقاللية الإبداع عن �أر�ضيته التاريخية؛ �أي �أنّ الإبداع ال يُحاكم مبا هو حقيقي ،وال
يُقارن بالن�ص التاريخي .ولكن � إذا انحرفنا قليلاً عن جادة النّقد الأ دبي وحاولنا االلتفاف ثقافيًّا
حول الن�ص؛ ن�ستطيع الولوج � إىل الن�ص املتخيّل عن طريق عدة �أ�سئلة من مثل :ما الذي يجعل
القبيح جميلاً يف عني مبدع الن�ص؟ وما الذي يدفع املتلقي للحقيقة التاريخية � إىل حتويرها
والتالعب بها و� إعادة � إخراجها يف �صورة �أدبية مجُ مَّلة؟ ولتقريب الفكرة �أكرث وكي ال نبتعد عن
مثال تطبيقيًّا يحمل وجهني متناق�ضني تاريخيًّا
مو�ضوع املقال �سنطرح ق�ضية تغريبة بني هالل اً
وخياليًّا؛ فامل�سار التاريخي لبني هالل م�سار �أ�سود تخريبي دمّر ح�ضارة القريوان و�أعادها � إىل
الع�صور البدائية ،م�سار ال�سلب والنهب -العقاب الذي �أنزله احلاكم الفاطمي بتون�س ب�سبب
ع�صيان حاكمها .يقابله امل�سار التخييلي املتمثل يف (تغريبة بني هالل) الذي ير�سم لنا �صورة
م�شرقة (يتعاطف معها الراوي واملتلقي)� ،صورة النخوة والبطولة و� إجارة اليتيم ون�صرته.

´طالب دكتوراه يف ق�سم اللغة العربية يف اجلامعة الأ ردنية.
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وانطالقًا من الأ �سئلة ال�سابقة ،وبنا ًء على امل�سارين
املذكورين� ،سن�س�أل ب�صيغة �أعم و�أ�شمل � :إىل �أي مدى
ينجح النّ�ص املتخيّل يف قلب احلقيقة وتقدمي حقيقته
اجلمالية اخلا�صة؟ و� إذا قمنا بعملية م�سح للنّ�ص
املتخيّل ،فهل �سنجد ما ي ؤ�يّد ويدعم النّ�ص التاريخي؟
ويف ما يخ�ص بني هالل ،هل �سنجد يف التغريبة ما
يخالف اجتاهات الراوي على �شكل �أحداث متخيّلة مل
ينجح الراوي يف جتميلها �أو �أنها �أفلتت منه �أو �أن �أحد
الرواة املتعاقبني على التغريبة قد قام بت�سريبها؟
وكيال نطيل الت�سا�ؤل فنغرق يف بحر التكهنات،
()1
�سنقوم باتباع طريقة معاك�سة يف قراءة ن�ص التغريبة
(�أي معاك�سة ق�صدية الراوي ،فن�سكت عما قاله
ونحاول ا�ستنطاق ما �سكت عنه) :ففي ق�صة الدبي�سي
على �سبيل املثال� -سنت أ�مّل بداية الق�صة ونهايتهاونهمل منت الأ حداث التي حدثت بينهما؛ فالدبي�سي
�أكرم �أبا زيد ورفاقه عندما زاروه ب�صفتهم �شعراء
حجازية (�أكرمهم غاية الإكرام� /ص ،)10وعند
قدوم بني هالل � إىل �أر�ض الدبي�سي والتقاء اجلي�شني
جند الدبي�سي يربز للقتال قائلاً « :ال يربز يل � إال �أبو
زيد �صاحب املكر والكيد الذي �أتى � إلينا واحتال علينا»
(�ص .)31وللوهلة الأ وىل جند �أنها � إ�شارة وا�ضحة
(رمبا من �أحد رواة ال�سرية) � إىل ما فعله �أبو زيد
من غدر .وفيها غمز جمازي � إىل امل�سار التاريخي،
وي�ؤكد ذلك ما فعله الهالليون -يف التغريبة -مبدينة
الدبي�سي بعد قتله وهروب جي�شه...« :ودخلوا املدينة
وراءهم و�ضربوا فيهم بال�سيف حتى جرت الدماء يف
الأ �سواق و ُب ِليَتْ قومُ الدبي�سي مبا ال يطاق ،وعال بينهم
ال�صياح والبكاء والنواح» (�ص .)31و� إن كان الراوي
يحاول � إظهار بني هالل يف �صورة العربي الذي يغار
على �شرفه وي�شكّل حفظ العر�ض والن�ساء لديه �أغلى
مقد�س؛ ف�إننا جند عند الراوي عدة فلتات ،خا�صة يف
ق�صة اخلفاجي عامرٍ حاكمِ بالد العراق الذي يرتك
�أهله ويلتحق بجموع بني هالل؛ فبعد ال�صلح الذي مت
بني اخلفاجي والأ مري ح�سن (�سلطان بني هالل) نرى
ن�ساء بني هالل وعذراواتهم يظهرن مبظهر مغاير ملا

ر�سمه الراوي لهن يف الوليمة التي �أقامها اخلفاجي
لبني هالل« :كانت البنات والن�ساء احلراير ي�شربن
على ا�سم اخلفاجي عامر» و «وكانت اجلازية بديعة
اجلمال ف�صيحة املقال تقدمت � إىل اخلفاجي ت�صف له
حما�سن بنات بني هالل وما خ�صهن اهلل من اللطف
والكمال والظرف واجلمال�( »...ص .)46وهي � إ�شارة
�أخرى � إىل �أنّ الهالليني ا�ستخدموا حرائرهم لإغراء
اخلفاجي بال�سفر معهم وااللتحاق بركبهم ،وهو ما
يناق�ض ال�صورة املر�سومة.
وحني يحاول الراوي على طول اخلط ال�سردي
� إ�ضفاء �صورة املظلوم � إىل الوجه الهاليل ف� إن
التغريبة حتمل بني ثناياها ما يهدم ال�صورة املن�شودة
ويحاول معاك�ستها ،فعلى �سبيل املثال ،يف ق�صة «امللك
التمرلنك» جند الوزير � إ�سكندر ي�س�أل التجار عن بني
هالل ،فيقول له كبريهم« :قد قتلوا امللوك وخربوا
الكوفة وقتلوا الوزير وابن عمه ورفقته وكل الفوار�س،
ونهبوا الأ موال ،و�سبوا الن�ساء وهم راحلني [كذا]
� إىل الغرب» (�ص .)48وهنا يجب حتديد موقفنا من
هذه الفلتات الأ خالقية يف تغريبة بني هالل؛ هل هي
ب�سبب ف�شل الراوي (ف�شلاً جزئيًّا) يف جتميل ال�صورة
الهاللية؟ �أو �أنّ الراوي تق�صد ت�سريبها (الفلتات)
ل�سبب �أو لآخر؟ � إن هذا ال�س�ؤال (بفرعيه) جتيب
عنه الطبيعة التي مت بها تناقل التغريبة ،وهي الرواية
ال�شفهية ،حيث � إن تدوين التغريبة جاء مت�أخرًا(، )2
فلو ف�شل الراوي الأ ول يف جتميل ال�صورة ف� إن الراوي
التايل (والذي يليه...وهكذا دواليك) �سينجحون
يف املهمة التي ف�شل الراوي ال�سابق يف حتقيقها.
والفر�ضية الثانية يدح�ضها � إعجاب الرواة ال�شديد
ببني هالل � ،إذ �إنّهم ين�سبون �أنف�سهم لبني هالل،
وين�سبون بني هالل لآل البيت والر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ولو كان �أحد الرواة قد حرّف �شيئًا لقابله
حتريف � إيجابي.
ومبا �أنّ الفر�ضيتني تو�شكان على ال�سقوط ف� إننا
�سندعم موقفنا بفر�ضية �أقوى وهي �أن العقل املنتج
أي�ضا؛ فمن
للنّ�ص الهاليل املتخيّل هو عقل هاليل � ً
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املعروف �أن قبائل بني هالل مل تنقر�ض بل هي
موجودة � إىل اليوم؛ بع�ضهم اختلط بالرببر ،وبع�ضهم
الآخر حافظ على عروبته � ،إذ توجد قبائل عربيّة ما
زالت تنت�سب � إىل بني هالل يف م�صر وبالد املغرب
العربي ،ومن الطبيعي �أن ين� أش� النّ�ص الهاليل يف
جمتمعه .وقد يقول قائل � إن هذه الفر�ضية هي �أ�ضعف
الفر�ضيات ،و� إن كان الآخر مل يقع يف هذه اجلروح
الأ خالقية (يف التغريبة) ،فكيف يقع فيها الهاليل؟!
وللحِ جَ اج يف هذا الأ مر يلزمنا �أن ن�شري � إىل م�س�ألة
جوهرية ،وهي كون قبائل بني هالل بدوية �أعرابية؛
�أي �أن العقل الهاليل عقل �أعرابي يقوم على ثنائية
(النهب -الوهب) ،كما يرى الدكتور علي الوردي()3؛
وقد �سبقت الأ مثلة على ذلك .و� إذا كان النّ�ص املتخيّل
قد ركّز على جانب (�سلوك الوهب) ف�إن ذلك عائد
� إىل الهدف من التغريبة ،وهو جتميل �صورة الذات.
وللغو�ص عميقًا يف العقلية الأ عرابية املنتجة
للتغريبة �سنحفر عموديًّا يف الأ نا الهاللية التي تظهر
جليًّا يف جدلية (الفحولة واخلنوثة)؛ فالهاليل ال
يظهر � إال مع�شوقًا من ن�ساء الآخر ،وجتد احلرائر
واجلميالت يرمتني عند �أقدامه ،فهذه �سعدى ابنة
الزناتي خليفة ،تع�شق (مرعي) ابن الأ مري ح�سن،
من خالل الو�صف قبل �أن تراه؛ فهو �أجمل ال�شبان
و�أكرثهم فرو�سية ،بل � إنها تخون �أباها وتقحم �أهايل
تون�س يف الهالك والدمار من �أجل عيون مرعي الأ �سري
لدى �أبيها ،و�أكرث من ذلك ،ف� إنها تدفع بالزناتي � إىل
املوت كي تفوز بلقاء حبيبها .وهذه �أختُها ب�سم ُة تنظر

من فوق �سور تون�س فرتى الأ مري عقيلاً الذي جاء لقتل
�أبيها ونهب تون�س؛ فتقع يف حبه وميلك ف�ؤادها.
ويف مقابل ذلك ،فاملر�أة الهاللية ال مييل قلبها
� إىل الآخر وال ترى فيه رجلاً يُعتد بفحولته ،بل ال ترى
رجال � إال يف قبيلتها؛ فهذه اجلازية ترف�ض الزواج من
اً
امللك «املا�ضي بن مقرب» وفا ًء لزوجها ،وحينما يتنازل
عنها زوجها للما�ضي ف�إنها متكث عنده يف حزن وبكاء
حتى ميلّها ويُلحقها ب�أهلها .يف حني جند اجلازية
تعر�ض نف�سها على �أبي زيد الهاليل وترمتي عند
قدميه -يرف�ضها وفا ًء لزوجته -وتن�سى هي وين�سى
�أبو زيد وين�سى احلا�ضرون اجلل�سة ،وين�سى الراوي
نف�سُ ه �أنها متزوجة ولديها �أوالد! .وهذا الإعجاب
بفوار�س بني هالل ال يتوقف على الن�ساء اجلميالت بل
أي�ضا؛ فاخل�ضرة فر�س «دياب بن غامن»
يطال اخليل � ً
ترف�ض �أن يركبها �أحد غري فار�سها فنجدها ترمي
امللك «املا�ضي» عن ظهرها .و� إن كانت التغريبة تقدم
عدو بني هالل يف كل حمطة من حمطات التغريبة
على �أنه فار�س همام ال يوجد مثله بني الفر�سان ،ف� إن
هذا الإن�صاف ي�صب يف �صالح الأ نا الهاللية؛ فهذا
الفار�س الذي ال ي�شق له غبار �سيهزمه فار�س من
فوار�س بني هالل ،وهو ما يزيد يف ر�صيد الفحولة
لدى هذه الأ نا.
ويف اخلتام� ،أكاد �أجر ؤ� على القول � :إن تغريبة
بني هالل (النّ�ص املتخيّل) هي الوجه الآخر للعُملة
الهاللية ،يف حني ي�شكل النّ�ص التاريخي الوجه الأ ول
للعُملة ذاتها!.

الهوام�ش
( )1اعتمدنا يف هذا املقال على ن�سخة م�ؤ�س�سة املعارف /بريوت ،وجاء عنوان الكتاب( :تغريبة بني هالل ورحيلهم �إىل بالد الغرب /ق�صة �أبو
زيد الهاليل كاملة).
( )2هناك ن�سخة عنوانها (ال�سرية الهاللية) مكتوبة باللهجة العامية امل�صرية ،مت تدوينها عام 2005م و�صدرت عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب
الع�سا�سي.
(�سل�سلة الثقافة ال�شعبية /رقم ،)2جمع وتدوين وتوثيق� :أحمد بهي الدين ّ
( )3راجع :الوردي ،علي ،أالخالق (ال�ضائع من املوارد اخللقية) ،دار الوراق ،ط2009 ،2م.
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اه ُر َح َ
ظ ِ
َم َ
في شعر األعشى الكبير
حمدي من�صور

´

هو َميْمونُ بنُ َقي ٍْ�س البكريّ  ،املعروف بالأ ع�شى الكبري .كان راوية خلاله ال�شاعر امل ُ�سَ يَّبِ بنِ
َعلَ�س ،وقد جعله املف�ضل يف �أ�صحاب املعلقات ال�سبع � إىل جانب امرئ القي�س وزهري بن �أبي �سُ لْمى
والنابغة الذبياين ولبيد بن ربيعة العامري وعمرو بن كلثوم التغلبي وطرفة بن العبد البكري.
رحل الأ ع�شى � إىل الغ�سا�سنة ملوكِ ال�شام ،واملناذر ِة ملوك احلرية بالعراق ،وهو �صاحب �أ�شعار
كثرية ،وتنقل يف بيئات عديدة :منها اليمن واليمامة وبيت املقد�س.
ودار�س ديوان الأ ع�شى يلحظ ولعه بالإتيان على كثري من املظاهر احل�ضارية يف �صوره
الفنية ،وال تت�سع هذه املقالة للإ حاطة باملظاهر احل�ضارية الكثرية الواردة يف �شعره ،ولذا �س�أكتفي
باحلديث عن بع�ضها:

´

�أ�ستاذ الأ دب اجلاهلي يف اجلامعة الأ ردنية.
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 املن�سوجات:تكرث يف ديوان الأ ع�شى الأ لفاظ ذات ال�صلة باملالب�س
واملن�سوجات و�أماكن �صناعتها ون�سجها ،و�صبغها
وال�شفُوف ،والدِّ رع،
خلزَّّ ،
وزخرفتها ،من نحو (ا َ
والأ مناط ،واحلرير ،والدِّ مق�س ،والكتان ،وال َعقْمة،
والقطيفة ،والرّازقي ،وخمْل القطيف.)...
فها هو يحدثنا عن ح�سناء رحل بها زوجها الغيور
عليها ،وهي َبرَّاقة الثنايا ،ذابلة الطّ رف ،ت�شبه يف
تنا�سق �أع�ضائها وان�سجامها البقرة الوح�شية ،وهي
ُم َنعَّم ٌة مرتفة ،ال تلفحها حرارة ال�صيف ،وال ي�ؤذيها
زمهرير ال�شتاء القار�س ،يف ال�صيف باردة اجل�سم
رطيبته ،ويف ال�شتاء دافئته ،عبقة الريح يت�ضوع امل�سك
منها ،ك�أن رداءها رداء عرو�س ،نرثت عليه العطور،
ثيابها الظاهرة من اخلَزِّ و ُقمُ�صها حتته من احلرير
الناعم الرقيق ،يقول:
فَـبَانَ ِبــحَ �سْ نَا َء َبرَّا َقـ ــة
َّرف مِ نْها ُفتُورا
عَ لَى َأ�نَّ يف الط ِ
خللْقِ مِ ثْلِ الـ َمهَا
ُم َتبَّل ِة ا َ
ِة ل ــم َت َر �شَ مْ�سً ا وال زَمْ هَرِ يرَا
وتَبرْ ُ ُد َب ْر َد رِدا ِء ال َعرُو
ِ�س رَق َرقْتَ بال�صَّي ِْف فيه العَبريا
َوتَ�سْ خُ نُ َل ْي َل َة ال يَ�سْ تَطيع
ُنبَاحً ا بــها ال ـ ـ َكلْبُ � اّإل هَ رِ يرَا
خلزَّ َت ْلبَ�سُ ُه ظاهِ رًا
ترى ا َ
َو ُتبْطِ نُ مِ نْ دُونِ ذَ اك احلَ رِ يرَا
وَهَ وْذَ ُة بنُ عَ ليٍّ احلَ َنفِيّ ممدوحه يلب�س زوجً ا من
الدِّ يباج ليبدو يف �أبهة امللك وعظمة ال�سلطان ،وقد
تزين ب�أكاليل الياقوت واعت�صب بالتّاج ،حتى �أن الذي
يلقاه ال يجد ب�أ�سً ا �أن ي�سجد لهذه الطلعة املهيبة والطّ لة
البهية املرهوبة.

مَ نْ َيلْقَ هَ وْذَ َة يَ�سْ جُ د غَ يرْ َ ُمتَّئ ٍِب
� إذا َتعَ�صَّبَ َفوْقَ التَّاجِ َأ� ْو و ََ�ضعا
َلـ ـ ـ ُه َأ�كَالِي ُل بالياقوتِ َزيَّنَها
ُ�صوَّاغُ ها ال ترى عَ ْيبًا وال طَ َبعَا
َو ُك ُّل َزوْجٍ من الدِّ يباجِ َي ْلبَ�سُ ُه
اك مَ ـ ـ ـعَا
َأ�بُو قُدَ ام َة محَ ْ ُبوًّا ِبــذَ َ
والظَّعائن ترحتل وقد جُ عِلت الأ مناط -وهي �أردية
من ال�صوف امللون -مطروحة على الهوادج التي
ظُ لِّلت بال َع ْق َمةِ ،وهي �ضرب من الو�شي امل�شبع باللون
حتدَّر الدمع وجَ رى على خَ دٍّ أ�َ�سِ يل ناعم
الأ حمر ،وقد َ
فم�سحته املحبوبة ب�أناملها الناعمة الرقيقة كاحلرير
مال�سة ونعومة.
َاط عِ تَاقٍ وعَ ْق َم ٍة
عَ َلوْنَ ِب أ�نمْ ٍ
جَ وَا ِنبُها َل ْونَانِ َ :و ْر ٌد وَمَ �شْ رَبُ
.
.
.
وَخَ دًّا أ�َ�سِ يلاً يَحْ ُد ُر الدَّمْ ُع َف ْو َق ُه
َّاب الدِّ مَ ق ِْ�س مخُ َ �ضَّبُ
بَنا ٌن كَـ ُهد ِ
ومن �أماكن �صناعة املالب�س واملن�سوجات التي
ذكرها الأ ع�شى يف �شعره «القطيف» يف �شرق اجلزيرة
العربية .يقول وا�صفًا الظعن اللواتي اكت�سني مبالب�س
من ن�سج القطيف:
عات يُظهرن َأ�كْ�سِ َي َة اخل ـ
خَ ا�شِ ٍ
فوف
ِّز َو ُيبْطنَّ دُونَها بِ�شُ ِ
وَحَ َثثْنَ اجلمال يَ�سْ َهكْنَ بالبَا
يف
والرجُ وانِ خِ مْلَ القَطِ ِ
عزِ أُ
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وكانت املغنيات اللواتي يغنني يف جمال�س ال�شرْب
يلب�سن �ضروبًا من الثياب امل�صنوعة من الكتان �أو
احلرير ،وقد تعطرن بامل�سك والطيب ،ويف جيب
القمي�ص مت�سع يُدْ خل النّدامى �أيديهم منه جل�س
�صدورهن ومعابثتهن:
وَرادِعَ ٍة باملِ�سْ ِك َ�صفْرا َء عِ نْدَ نا
لجِ َ ِّ�س النَّدامَ ى يف يَدِ ال ّد ْر ِع مَ ْفتَقُ
� إذا ُقلْتُ غَ نِّي ال�شَّرْبَ قَامَ تْ مبِزْ هَ رٍ
َيكَا ُد � إذا دَارَتْ َل ـ ـ ُه الكَفُّ َينْطِ قُ
ويقول يف املغنيات:
هُ َو الوَاهبُ املُ�سْ مِ عَاتِ ال�شَّرُو
بَ بَينْ َ احلَ رِ يرِ َوبَينْ َ الكَتنَ ْ

 احللي والطيب:ال �شك �أن الذهب من �أثمن املعادن و�أنف�سها،
واملر�أة بطبيعتها حتب الزينة واحللي .قال تعاىل:
“ َأ�وَمَ نْ يُن� أش� يف احللية وهو يف اخل�صام غري مبني”،
وكذلك هي حري�صة على التزين والتجمل للفت نظر
الرجل � إليها ،وقد كانت املر�أة يف الع�صر اجلاهلي
القروط والأ �ساور
َ
تتخذ من �أدوات الزينة واحلليِّ
والعقود والدّماليج واخلالخيل واخلوامت وغريها
الكثري ،وقد تكون هذه الزينة م�أخوذة من الذهب �أو
الف�ضة �أو الأ حجار الكرمية كالياقوت والزّبرجَ د...
كما �أنها كانت حري�صة على التطيب والتعطر
والتزين بامل�سك والعنرب والطيب والورد والرياحني
والزنبق ،...وكان ي�سمع حلليها يف حركتها خ�شخ�شة
وو�سو�سة ،ت�شبه ذلك ال�صوت املنبعث من �شجرة
العِ�شْ رِ ق ،وهي �شجرية مبقدار ذراع فيها حب �صغار،
� إذا جفت تلك احلبات فمرت بها الريح حركتها في�سمع

لها �صوت رفيع عال ،يقول الأ ع�شى:
ان�ص َرفَتْ
تَ�سْ َم ُع للحَ لْي وَ�سْ وا�سً ا � إذا َ
كــما ا�ستعان بِريحٍ عِ �شْ رِ ٌق زَجِ لُ
� إذا تقُومُ ي َُ�ضو ُع ال ــمِ �سْ كُ أ� َْ�ص ِو َر ًة
والزَّ ْنبَقُ ال َو ْر ُد مِ نْ َأ� ْردَانِها �شَ مِ لُ
وتتزين املر�أة باليَارق الذي جتعله على مع�صمها وقد
ن�ضد بالدُّر � إىل جانب الأ حجار الكرمية كالزَّبرجد
والياقوت ،ف� إذا ما حركت يديها يف غنج َودَلّ  ،فلمعت
تلك الزينة يف مع�صميها ،وت�ضوع عطرها وفاح
ريحها ،طار عقل الناظر � إليها و ُلبُّه ،فرتكته حريان
مذهول ،يقف منده�شً ا مبهورًا .يقول:
اً
� إذا َقلَّدَ تْ مِ ع َْ�صمًا يا رَق ْيـ ـ ـ
نِ ف ُِّ�صلَ بال ُّد ِّر ف َْ�صلاً نَ�ضريَا
وَجَ ـلَّ َز َبرْجَ دَ ٌة َف ـ ـ ْو َق ُه
ويَاقُو َت ٌة خِ لْتَ �شَ يئًا نكِ ريا
َف َأ� ْلوَتْ ِب ِه طَ ا َر مِ ن َْك ال ُف�ؤاد
َو أ�ُلفِيتَ حَ يرْ َانَ �أو مُ�سْ تَحِ ريَا
ومل�صوغات الزينة واحلَ لْي �أ�سماء تعرف بها ومتيز
ر�ص وهو القرط بحبة واحدة،
بها �أنواعها؛ فمنها اخلِ ُ
ومنها التِّق�صار وهو قالدة ال�صقة بالعنق ،ومنها
ال�سّ دل وهو اخليط من اجلوهر يف العنق ،ومنها الكِ رْ�س
وهو قالئد م�ضموم بع�ضها � إىل بع�ض ،ومنها الكَبري
وهو حَ لْيٌ يُ�صاغ جموفًا ثم يُحْ �شى بالطيب ويكب�س،
ومنها اخلَدَ مة تو�ضع على ال�ساق ،وغ ُري ذلك من
�أدوات الزينة والتجمل كثري.
يقول الأ ع�شى وا�صفًا العذارى اللواتي يك�شفن
عن �سوقهن فتبدو اخلَدَ مةُ:
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حلقَّ ِة ال�صَّفْرا ِء َ�صا
كا ُ

يف محَ َ لٍّ من ال ُّثغُور غُ زَ ا ٌة
الط الغُوا ُر ال�سَّوامَ ا
ف� إذا خَ َ
كان مِ نَّا املُطاردُون عن الأ خـ
رى � إذا َأ�بْدَ تْ العَذَ ارى اخلَدَ اما
ويقول عن وجه حمبوبته:
اف يَزي ُن ُه
َووَجْ ٌه َنقِيُّ اللَّونِ َ�ص ٍ
َا�صمُ
مَ َع احلَ لْي َلبَّاتٌ لها وَمَ ع ِ
وهي -حمبوبته -كذلك تب�سم عن َثغْرٍ م�شرق با�سم،
يبدو يف بيا�ضه النا�صع بني �شفتيها اللع�ساوين ك�أنه
ال�سيال الأ بي�ض قد ذُ رَّ َو ُنثرِ على �أ�سافله الكحل،
نبات َّ
وك�أمنا مُزج ر�ضابها البارد العذب ال�شَّهي بالزجنبيل
�أو ع�سل النحل� ،أو ك�أمنا هو اخلمر ال�شامية التي جُ ِلبَتْ
من عانة امل�شهورة بجودة خمورها ،وقد مُزِ جت هذه
اخلمرة مباءٍ عذب بارد من غدير يجري بني احلجارة
املرتا�صة ،ف ََ�صفا وَعَ ذُ بَ َ ،فرُ�ضاب حمبوبته حني تقوم
من نومها طيب الطعم عبق الريح ك�شراب «الإ�سْ فِنط»
الذي ي�صنع يف «عانة ال�شام» من ع�صري العنب:
َو َتفْترَ ُّ عَ نْ مُ�شْ رِ قٍ بَارِدٍ
كَ�شَ و ِْك ال�سَّيال أ�ُ�سِ فَّ النّ�ؤورَا
ك أ�نَّ جَ نِي ًا من الزَّنجْ َ بيـ
الط فَاهَ ا َو َأ� ْريًا مَ �شُ ورا
لِ خَ َ
و� إ�سْ ِفن َْط عَ ا َن َة َبعْدَ الرُّقا
اف � إليها غَ دِ يرا
ِد �سَ اقَ الر َِّ�ص ُ
ومن الأ وعية التي كان ي ُْ�صنَع فيها الطيب ويخلط
حلقَّ ُة التي ُتتَّخذ من
مما ذكره الأ ع�شى يف �شعره ،ا ُ
اخل�شب �أو العاج:

َك عَ ِبريُها مبالبها
ومنها كذلك اجلَ ْو َنةُ ،وهي �سَ لَّة م�ستديرة ُمغَ�شَّاة
بالأ دم يُجْ عَل فيها والثياب ،يقول الأ ع�شى:
� إذا هُ نَّ نازلْنَ َأ�قْرا َن ُهنَّ
وكان امل َِ�صا ُع بمِ َا يف اجلون

جمال�س ال�شّ رب و�آالت الطرب:
ـ«�صنَّاجة العرب» لأ نه كان يتغنّى
ُلقِّبَ الأ ع�شى ب َ
ب�شعره الذي �أكرث فيه من احلديث عن اللهو والطرب
وجمال�س ال�شّ رب ومعاقرة الراح ،وو�صف اخلمر
ولونها و�أثرها يف �شاربيها � ،إىل جانب مواعينها
من ك�أ�س وزقّ َودَنّ وناجود و� إبريق ...وما ي�صاحب
املجل�س من �آالت طرب وغناء مثل الزمامري وال�صَّنْج
واملِزْ هر والطنبور والعود ...وما يزين تلك املجال�س
من الورود والرياحني ،ومل ين�س الأ ع�شى �أن يذكر
�أماكن �صناعتها وتعتيقها من نحو عانة ال�شام ودارين
وفل�سطني وخ�سروان...
ا�ستمع � إليه وهو يحدثنا عن جمل�س من هذه
املجال�س ،حيث الندامى يعاقرون الراح ،ويغنيهم
املغني على �أحلان الطنابري احل�سان ،وي�سمعهم �صوت
ال�صنج الرنان ،ويطربهم املغني ب�صوته ال�صداح،
يقول:
وطِ ـالءٍ خُ �سْ رُوانـيٍّ � إذا
ذاقه ال�شَّيخُ َت َغنَّى وارْجَ حَ نْ
وطَ نَاب َري حِ �سَ انٍ �صوتُها
عند َ�صنْجٍ كلَّما مُ�سَّ َأ�رَنْ
و� إذا املُ�سْ مِ ُع َأ� ْفنَى َ�ص ْو َت ُه
عَ زَ َف ال�صَّنْجُ َفنَادى وَنْ
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ومـزه ُرنَا ُمعْمِ ٌل دَا ِئ ٌم

و� إذا ما غُ �ضَّ مِ ن َ�ص ْو َتيْهما
و أ�َطَ ا َع اللحْ نُ غَ نَّانا ُمغَنْ
و� إذا ال ّد ُّن �شَ رِ ْبنَا َ�صفْو ُه
أ�َمَ رُوا عَ ْمرًا َفنَاجَ ْو ُه بِدَ نْ

ف ـ�أيُّ الــثالثة َأ�زْرى بها
ترى ال�صَّنْجَ يبكي له �شَ جْ َو ُه
�سوف يُدْ عى بها
مخَ َ ا َف َة �أنْ َ

َاليف أ�َهَ انُوا مَ ــا لَهم
بمِ َ ت َ
ِل ــغناءٍ و ِل َلع ٍْب َو �أذنْ
ويباكر الأ ع�شى ورفاقه الندامى جمل�سهم
والنواقي�س ُتقْرع يف ال�صباح الباكر ،يباكرون خمرة
�صافية حمراء كعني الديك ،مل تمُ زج وتطف أ� �سورتها:
وك� ٍأ�س كع ِني الديك باكرت حدَّها
َّواقي�س ت َْ�ضربُ
بفتيان �صدقٍ والن ُ
الف ك�أنّ الزَّعْ فرانَ وَعَ نْدَ مً ا
�سُ ٍ
ي َُ�صفِّقُ ف ــي نَاجودِها ثم تُقطَ بُ
لها َأ� َر ٌج يف البيت عالٍ ك�أمنا
أ�ملَّ به من تجَ ْر دَارينَ أ�رْكبُ
ويف جمل�س �آخر ي�صف لنا خمرة حمراء «ت�شف
ل�صفائها عمّا حتت قعر الك�أ�س من قذى العيون
ال�ضئيل» ،ويف هذا املجل�س ُنثرِ الورد واليا�سمني،
وتغنيهم املغنيات باملزامري ،وتنقر الناقرات على
الدفوف بال كلل �أو ملل ،وال�صنج ي�ستجيب للدُف،
يقول:
وك� ٍأ�س �شَ رِ بتُ على لذَّ ٍة
و�أخرى تَدَ اويْتُ منها بها
ُك َمي ٍْت ُيرَى دُونَ َقعْر ا ِ إلنى
كمثل قَذى العني ُيقْذى بها
و�شاهدنا الــور ُد واليا�سميـ
نُ واملُ�سْ مِ عاتُ بـقُ�صَّابها

ومن الالفت للنظر �أن �ساقي اخلمرة الذي يقوم
على خدمة الندامى الذين اجتمعوا ملعاقرة ال�صبوح -
خمر ال�صباح� -أو الغبوق -خمر امل�ساء -نراه قد تزين
وجتمل ،فهو يلب�س الأ قراط الكبرية املتخذة من الل�ؤل�ؤ،
حف بالفتية الورد والريحان ،و�أخذت املغنيات
وقد ّ
ي�صفقن بدوائر ال�صنج ،وي�ضربن على العود ،وقد كنّ
متبذالت يف مالب�سهن ملزيدٍ من الإغواء والإغراء...
تخيلْ معي هذا املجل�س احلافل:
ك�سيوف الهندِ قد علموا
ِ
يف ِفتْي ٍة
�أن لي�س يدف ُع عن ذي احليلة احلِ يَلُ
نازعتهم ق ُُ�ضبَ الـ ـرّيحانِ ُمتَّكِ ئًا
وقهو ًة ُمـ ـزَّ ًة راووقها خَ ِ�ضلُ
ال ي�ستفيقون منها وهـ ــي رَاهن ٌة
� اّإل بهاتِ و� إن عَ لُّوا و� إن َنهَلوا
زجاجات له نُطَ فٌ
ٍ
ي�سعى بها ذو
ُم َقل َُّ�ص �أ�سفلِ ال�سِّ ربال ُم ْعتَمِ لُ
َجيب تخالُ ال�صَّنْجَ يُ�سْ م ًع ًه
ومُ�سْ ت ٍ
� إذا ُترَجِّ ُع فيه الـ ــقين ُة الفُ�ضلُ
يا له من جمل�س �أح�سن ال�شاعر و�صفه وت�صويره! وثمة
مظاهر ح�ضارية �أخرى جندها يف �شعر الأ ع�شى الكبري
ك�صناعة الأ �سلحة وفن العمارة والزراعة وغريها،
�أرجو �أن �أتناولها يف مقالة قادمة � إن �شاء اهلل.
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الشعر والغناء في العصر الجاهلي
سؤال ّ
عبد احلميد املعيني

´

لقد ر�سم ال�شّ عر �صورة بهيّة لفنّ الغناء العربي يف الع�صر اجلاهلي ،وقدّم ر�ؤية وا�ضحة املعامل
مل�شهد هذا الفن ،مبفرداته ال�سّ معيّة ال�شّ عرية ،وحركيّة تقنياته الفنيّة ،ومو�سيقى �أوزان بحوره
النّغميّة ،فالأ �شعار معيار الأ حلان .وحدّث ال�شّ عر عن املغنني واملغنّيات ،ومهاراتهم يف �أداء الأ غاين
والأ نا�شيد ،وذكر الكثري من �آالت الغناء وفرقها ،وبينّ �أنواعها و�شكولها ،وقدّم و�صفًا معبرّ ًا عن
نظام جمال�سها وق�صورها ،وتنظيم م�ضارب �أفراح جمهورها ،و�أن�ساق ابتهاجات جمتمعها �أيام
ال�سّ لم يف مقاماتهم و�أنديتهم.
وكان لفن الغناء �أمناطه و�أنا�شيده عند العرب ،فوظّ فوه يف ترقي�ص �أطفالهم و�صغارهم ،ويف
حما�سة جنودهم وانت�صاراتهم يف حروبهم ،وعند حداء قوافلهم وغناء رحالتهم ،ولدى حفر
الآ بار لري ريا�ضهم وب�ساتينهم و� إرواء �أنا�سهم و�أنعامهم ،وغري ذلك.

´

�أ�ستاذ الأ دب العربي ونقده يف جامعة الريموك ،وعميد كلية الآداب يف جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية (الأ ردن)� ،سابقًا.
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وقد و�صف زهري بن �أبي �سلمى حديقة غنّاء
يرويها عمّال يغنون ويحدون:
وخلفها �سائق يحدو � إذا خ�شيت
ال�صلب والعنقا
منه اللحاق مت ّد ّ
وقابل يتغنّى كلّما قدرت
على العراقي يداه قائمًا دفقا
وللغناء كذلك م�صادره التّوثيقيّة املهمّة التي � ّأ�صلها
الرّواة والنّقاد العرب على امتداد تاريخهم ال�شّ عري
والغنائي القدمي ،ومن �أهمّها الكتاب املتخ�ص�ص يف
�صناعة ال�شعر الباهرة ،ويف �صنعة الغناء املاهرة،
كتاب الأ غاين لأ بي الفرج الأ �صفهاين .و�أفاد العرب
من �أدوات الغناء و�آالته ،ومن �أن�ساق الإعداد
والتّنظيم يف �أعياده وحمافله عند الأ مم الأ خرى من
الفر�س والرّوم والهند وغريها ،فقد كانت لهذه الأ مم
ثقافاتها الغنائيّة واملو�سيقيّة املتطوّرة.
ال�صوت ورخامته ،وي�صنع
ويعتمد الغناء جمال ّ
ال�شّ عر جمال الكلمة و�أناقتها .فكان طبيعيًّا �أن ت�صدح
حناجر املغنني مبفردات الق�صيدة العموديّة (�أيقونة
ديوان ال�شعر العربي) التي � ّأ�صل ال�شعراء الرّواد
نت
الأ وائل معاملها وم�ضامينها وتقاليدها الفنيّة ،واف ّ
املغنون بعر�ضها يف �ساحات الغناء و�أماكنه:
تغنّ يف ك ّل �شعر �أنت قائله
� إن الغناء لهذا ال�شّ عر م�ضمار
وبرع ال�شّ عراء يف � إعطاء الق�صيدة كل الطّ اقات
املطلوبة واملرغوبة من حيث املجزوءات واملقطوعات
ال�شّ عريّة ،وخفيف البحور والأ وزان الإيقاعيّة ،واختيار
الكلمات التي لها رنينها املو�سيقي الدّاخلي واخلارجي
لتالئم تقنيّة الغناء .كذلك �سكنت هذه الق�صيد َة

الغنائ ّي َة جمهر ٌة من املفردات التي �أذاعت و�أ�شاعت
�أجواء اجلمال والفرح وال�شّ غف واللهو والنّ�ضارة.
و�سجّ لت الق�صيدة ما يزيد على ع�شرين نوعً ا
من �آالت املو�سيقى الوترية والإيقاعية والهوائية
وال�صنج
ب�أ�سمائها :املزهر واملعتب والكران والطّ نبور ّ
والدّف والنّاي واملزمار وغريها.
و�أثبت النّ�ص ال�شّ عري �أنّ فنّ الغناء ومهنته
وثقافته؛ كانت موزعة بني اجلن�سني ،لكنّه عند
اجلواري �أرحب .وكانت القينة مغنّية وعازفة يف قول
الأ ع�شى:
� إذا قلت غني القوم قامت مبزهر
الكف ينطق
يكاد � إذا دارت له ّ

�س�ؤال ال�شّ عر والغناء
و�أعلمُ �أنّ هذا العنوان يحتاج � إىل كتاب و�أكرث،
و�أدركُ �أنّ الوقوف والتّوقف مع ال�شّ عر والغناء،
واحلديث فيهما وعنهما ،طوي ٌل مت�سع ممتد
مبو�ضوعاته وفنيّاته وف�ضائياته .وما دام الأ مر
كذلك ،وهو كذلك ،ف�إنّ املق�صديّة من هذه الورقة
�أن تقول ر�أيها ور�ؤيتها ،وتقدّم � إجابتها عن �س�ؤال
الأ �سئلة :ملاذا حميميّة العالقة بني ال�شعر والغناء؟ هل
غنّى ال�شعراء ق�صائدهم؟ ومن ه�ؤالء الذين اعتنوا
ب�أغانيهم اجلميلة؟ وهل ا�ستخدموا �أدوات الغناء
و�آلياته املو�سيقيّة؟ وما البيئات والأ ماكن التي حفلت
واحتفلت بهذا الغناء؟ وكيف كانت تنظّ م حفالت
�أنا�شيدها و�أغانيها وتن�سّ ق موا�سم ابتهاجاتها؟
وغريها من الأ �سئلة.
والأ خبار تروي �أنّ كثريًا من ال�شّ عراء دوّنوا
مالحظاتهم عن الغناء ،و�شاركوا وا�شرتكوا يف �صناعة
مادّته ال�شّ عريّة وتعاملوا مع �آالته و�أدواته وحفالته؛
ومنهم :امر ؤ� القي�س الكندي ،وعدي بن زيد العبادي،
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و�ساعدة بن ج�ؤية الهذيل ،و�أبو ذ�ؤيب الهذيل ،ولبيد
بن ربيعة العامري ،و�أحيحة بن اجلالح الأ و�سي ،وب�شر
بن �أبي خازم الأ �سدي ،وعمرو بن الإطنابة اخلزرجي،
وعبد امل�سيح بن ع�سلة ،والنّابغة اجلعدي ،ومتيم بن
�أبي مقبل العامري ،وعبدة بن الطبيب ،واملرقّ�شان
البكريان ،وغريهم.
وبرز بني ه�ؤالء جميعًا ال�شّ اعر الكبري الأ ع�شى
�أبو ب�صري ميمون بن قي�س ،املولود يف قرية منفوحة،
القريبة من مدينة الرّيا�ض عا�صمة اململكة العربية
ال�صيت
ال�سّ عودية ،وهو من قبيلة بكر بن وائل ،ذائعة ّ
يف اجلاهليّة ،وله منزلته العالية ومكانته املرموقة
بني �أ�صحاب املعلقات ،ويف الطّ بقة الأ وىل من فحول
ال�شّ عراء ،ومن �أكرثهم مهارة يف �صنعة اللوحات
طول وعددًا وامتدادًا.
الإبداعيّة اً
وبقراءة �شعر الأ ع�شى قراء ًة دالليّة ت�أويليّة مت أ�نّية
ندرك أ�نّه كان مغ ّنيًا وملحّ نًا ومو�سيقيًّا ،وله �آلته
ال�صنج ،ي�صحبها معه يف الأ عياد
اخلا�صة به وهي ّ
واالحتفاالت ،ويعزف عليها �أحلانه و�أنغامه ،ويغني
ق�صائده ال�شّ عرية �أمام جمهوره يف �أماكن وفد عليها
ومدن طاف بها .فهو ،والأ مر كذلك ،يقدّم النّ�ص
ال�شّ عري «فنّ ال�شّ عر» ،وهو الذي يغنّي هذا النّ�ص
«فنّ الغناء» ،وهو كذلك الذي يعزف حلن هذا النّ�ص
املو�سيقي «فنّ املو�سيقى» ،كما يبدع و�صف امل�شهد «فنّ
احلفل»؛ وبذلك يوازن بني املادة ال�شّ عرية وال�صوت
الغنائي والعزف املو�سيقي وترتيب مكان احلفل،
ويوفر لكل ذلك � إمكاناته اللغوية وطاقاته املو�سيقية
ومقدرته الغنائية وم�شاهده االحتفاليّة ،ويفوز ويحوز
على � إعجاب اجلمهور الذي يتابعه وي�سعى ل�سماع
�صوته احل�سن و�شعره اجلميل� ،سواء �أكان يغني
مبفرده �أو مب�صاحبة الفرق املو�سيقية .وللأ ع�شى كثري
من الق�صائد التي بلغ عدد �أبياتها خم�سمئة بيت يف
الأ غنية ال�شّ عريّة.

البيئات الغنائيّة
�شارك الأ ع�شى ،ال�شّ اعر املغنّي املو�سيقي ،يف
كثري من االحتفاالت واحلفالت ،وتنقّل بني البيئات
الغنائيّة احل�ضاريّة والبدويّة داخل اجلزيرة العربيّة
وخارجها ،ومنها:
• ح�ضرموت ،وفيها الرئي�س قي�س بن معدي
كرب الكندي ،خري �أهل اليمن� ،صاحب الق�صور
املنيفة والقباب العالية ،وجنران بني عبد املدان يف
كعبتها امل�شهورة ذات امل�شربات البهيجة ،وم�أرب التي
�أتى عليها �سيل العرم ،وال�سّ رو من بالد حمري ،وغريها
من املدن والقرى اليمنية .وكانت مو�سيقى �أهل اليمن
�أح�سن �أمناط الغناء واملو�سيقى و�أقربها � إىل الطّ باع
العربية.
• بالط احلرية يف العراق الذي كان ميوج
بفنّ الغناء العربي امل�صحوب باملو�سيقى الفار�سية،
وملوكه املناذرة الذين تعلّقوا باملو�سيقى «و�أتينا بني
املنذر الأ �شاهب» ،ووفد عليهم العديد من ال�شعراء
العرب .ويف بالط احلرية تعلّم الأ ع�شى العزف
على �آلة ال�صنج واحرتف الغناء و�شاركهم حفالتهم
و�أعيادهم.
• دم�شق حا�ضرة �آل جفنة من الغ�سا�سنة
الذين قال فيهم الأ ع�شى« :و�صحبنا من �آل جفنة
�أمالكًا بال�شّ ام ذات الرفيف».
وكانت لدى الغ�سا�سنة ثقافة مو�سيقية رومية،
وقد وفد عليهم يف اجلاهلية ال�شاعر ح�سان بن ثابت
وو�صف �شعرُه جانبًا من جمال�سهم و�أعيادهم .وح�ضر
هذه املجال�س كذلك �شعراء لهم اهتمامات مو�سيقية
�أمثال علقمة بن عبدة التميمي والنابغة الذبياين.
• فار�س بالد العجم ،واحلب�شة �أر�ض
النجا�شي ،و�أماكن �أخرى يف عمان والطّ ائف ووادي
القرى واحلجاز وغريها .ويف ق�صيدته امليمية
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امل�شهورة حديث يطول عن هذه الأ ماكن وعن غريها،
ومطلعها:
�أتهجر غانية �أم تلم
�أم احلبل واه بها منجذم

الأ ع�شى �صنّاجة العرب
تباينت الأ قوال واختلفت الآراء يف �أ�سباب هذه
التّ�سمية وهذا اللقب؛ فالنّقاد القدامى �أ�شاروا � إىل
طاقاته ال�شّ عرية و� إمكاناته اللغوية و�صنعته الفنية
و� إبداعاته التعبريية ،و�أ�شادوا بجودة �شعره و�سريورته
على �أل�سنة النا�س والقبائل العربية .وذكر الأ �صبهاين
ين � إىل قوة
�أنّ الأ ع�شى «يغني» يف �شعره ،و�أ�شار القريوا ُّ
طبعه وحلية �شعره ،و أ�نّه �أول من ذكر ال�صنج فيه.
والباحثون والدّار�سون املحدثون ر�أوا يف �شعره
عذوبة اللفظ و� إ�شراق العبارة و�سهولة الفهم وجر�س
املو�سيقى .وهو عندهم أ�َ�سْ يرَ النا�س �شعرًا و�أعظمهم
فيه حظًّ ا ،وله �صنعته الفنية واملو�سيقية ،وهذه كلّها
ظواهر فنيّة .و�أ�ضاف فارمر الإيرلندي �أنّ الأ ع�شى
يطوف الأ رجاء و�صنجه يف يده.
واحلقيقة �أنّ ما ذكره القدامى واملحدثون يعطي
مفعوله يف � إمكانات الق�صيدة العمودية وقدرتها
على �سلطان الغناء وجماليات مفرداتها وتراكيبها
الإيقاعية و�سلطتها يف خطاب اجلماهري و�ش ّد جاذبية
الأ �سماع الطربيّة لديهم.
ولكنّ الر�أي عندي �أنّ الأ ع�شى فاز بهذه اجلائزة
ومنح هذا اللقب ونال هذا التّكرمي يف كثري من
االحتفاالت التي كان يدعى � إليها ،حاملاً �صنجه
وعازفًا �أحلانه املو�سيقية ومغ ّنيًا مادته ال�شّ عرية
وحمدثًا يف جماهريه � إعجابًا �شديدً ا وتع ّلقًا كبريًا؛
فهيمن على الل�سان ب�صوته احل�سن � إن�شادًا وغناءً،
و�سيطر على حركة اليد مبهارة ال�ضّ رب على �صنجه

عزفًا و�أنغامً ا ،و�أتقن تربية الأ ذن باختياره املفردة
ال�شّ عرية الإيقاعية جمهورًا وم�شاهدين .وكان اخلليفة
معاوية بن �أبي �سفيان معجبًا به ويدعوه بهذا اللّقب.
وحاول الأ ع�شى و�ضع �أ�صول نظريّة الغناء العربي
وكان �أ�ستاذَ ها الأ ول الذي جعل منها فنًّا رفيعًا وفقًا
للمقايي�س اجلماليّة؛ وبذلك ا�ستقامت له وفرة من
الأ حلان املو�سيقية وثروة من املفردات الغنائية؛ يف
تعاطف حروفها ،ورنني جر�سها ،ومقا�صد بيانها،
وكرثة جمزوءات الأ وزان ور�شاقتها ومقطوعات
البحور ال�شّ عريّة وخفيفها ،ومهارة اختيار املفردة ذات
الإح�سا�س النغمي الدّاخلي والتّلوين الإيقاعي املكاين،
وقالوا :ما �أعذب بحره! و�أ�صلب �صخره! و�أجود �شعره!
و�أطرب �صنجه!.
وال�صنج نوعان :الأ ول فار�سي ،وهو �آلة وتريّة من
ّ
�آالت الطّ رب والإيقاع ،وهذا الذي كان يرافق الأ ع�شى،
فقد تعلّم املو�سيقى يف احلرية .والنّوع الآخر عربي،
وهو الآلة الإيقاعية التي تتخذ من النّحا�س الأ �صفر،
ولها طرفان ي�صفق �أحدهما بالآخر ومي�سكان يف
�أ�صابع اليد .وقيل :هو دوائر �صغار تكون يف الدّفوف.
وال�صناجة ا�سم يطلق على العازف �أو العازفة على �آلة
ّ
ال�صنج.
ّ
و�أح�صى �شعر الأ ع�شى �أكرث من خم�س ع�شرة �آلة
ال�صنج بينها �سبع مرّات ،وهذه �أبياته
مو�سيقيّة تكرر ّ
ال�صنج و�آالت مو�سيقيّة �أخرى ،ويت أ�نّق يف
يذكر فيها ّ
و�صف �أهل الغناء وتن�سيق الأ حلان وتوقيع �أ�صوات
الأ نغام:
وطنابري ح�سان �صوتها
عند �صنج كلما م�سّ �أرن
و� إذا امل�سمع �أفنى �صوته
عزف ال�صنج فنادى �صوت ون
و� إذا ما غ�ضّ من �صوتيهما
و�أطاع اللحن غنانا مغن
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وهذا مثال �آخر ير�سم فيه الأ ع�شى فن الآلة وفن
املغنّي ،وهما عن�صران مهمّان يف جتمّع �أهل النّعمة
والثرّ اء و�أ�صحاب حفالت الفرح واملرح من ال�شّ باب:
الكف على ذي معتب
وثنى ّ
ال�صوت بذي زير �أبح
ي�صل ّ
يف �شباب كم�صابيح الدّجى
ظاهر النّعمة فيهم واملرح
واحتفل الأ ع�شى باملغنّية هريرة يف ثالث ق�صائد،
وهو الوحيد –بني �شعراء املعلقات -الذي افتتح بداية
معلقته بذكر ا�سمها ،وقدّم و�صفًا راقيًا ملهارة ترجيع
�صوتها يف حفل غنائي �صاخب:
و ّد ْع هريرة � إنّ الرّكب مرحتل
وهل تطيق وداعً ا �أيها الرّجل
ال�صنج ي�سمعه
وم�ستجيب تخال ّ
� إذا ترجّ ع فيه القينة الف�ضل
و�أ�صبح لذلك كله م�شهورًا المعًا توجه � إليه بطاقات
الدعوة لإحياء احلفالت يف دور الفن وحوانيت الطرب
و�ساحات ال�شعر وق�صور الغناء.

تنظيم االحتفاالت
وحر�ص �شعره على تقدمي �صورة باهرة الداللة
عن الفنّ و� إعداد جمال�س الغناء وتنظيم احتفاالتها
من الطّ عام وال�شّ راب والزّينة ،ومهارة و�ضع اللم�سات
الأ خرية عليها يف تن�سيق زوايا الورود والرّياحني
ومناظر �أواين العبري والطّ يوب وم�شهديّة الآلة
والنّغم.
لنا جل�سان عندها وبنف�سج
و�سي�سنرب واملرزجو�ش املنمنما
و�آ�س وخريى ومرو و�سو�سن
� إذا كان هنزمن ورحت خم�شما

و�شاه�سفرم واليا�سمني ونرج�س
ي�صبحنا يف كل دجن تغيّما
وم�ستق �سينني وون وبربط
يجاوبه �صنج � إذا ما ترنمّ ا
يف أ�ع��ي��اد الهنزمن الفار�سيّة ال��نّ�يروز «الربيع
والزهور» ،و�صف ال�شّ اعر م�شهدً ا احتفاليًّا يف الغناء،
على زمر امل�ستق و�أنغام الون و�أحلان الرببط و� إيقاع
ال�صنج من الآالت املو�سيقية العربيّة والفار�سيّة،
ّ
و�سط حدائق الرّياحني والزّهور � .إنه الإعجاب بهذه
الآالت والفتنة مب�شاهد احلفل.
وذكر الأ ع�شى يف �شعره العديد من �أ�صناف الزّهور
العربية والفار�سيّة وغريهما .فمن الفار�سيّة يف هذه
الأ بيات :ال�سي�سنرب وال�شّ اه�سفرم «ال�شّ اه�سفرن»
واملرزجو�ش واجلل�سان والآ�س وال�سو�سن والبنف�سج
واخلريى واملرو وغريها .ويبدو يل �أنّ الأ ع�شى كان
على دراية باللغة الفار�سيّة.
ور�سم �صورة �أخرى حلفل تت�صدره �أ�صناف
الورود واليا�سمني العربية ،وم�شاهد املغنّيات على �آلة
الق�صاب «املزمار العربي»:
و�شاهدنا الورد واليا�سمني
بق�صابها
وامل�سمعات ّ
كما قدم الأ ع�شى م�شهدً ا بهيجً ا لعرو�ض الأ زياء
واملالب�س والطيوب واملجوهرات عند القيان املغنّيات،
ولدى النّ�ساء اللواتي يح�ضرن �أعياد الفرح والغناء؛
فاملر�أة بارعة يف ا�ستخدام �أفخر الأ �صناف و أ�ج��ود
الأ ن��واع و�أرقّ الأ من��اط من أ�ث��واب احلرير والقطيف
وال��ك��ت��ان ،وت�صبغ قم�صانها ب��ال�� ّزع��ف��ران ،وترتدي
�أك�سية اخل ّز اليمنية املخططة املزرك�شة من «ال�ضّ ريح
الأ ���ص��ف��ر» و«ال�����شّ��رع��ب��ي الأ ح���م���ر» ،وت��ت��ج��مّ��ل ب�برود
ال�شّ يدارة والدّيباج والدّمق�س ،وهي ماهرة يف تن�سيق
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القالئد ،وتن�سيق املجوهرات من الأ �ساور وال�سّ موط
والزّبرجد والل�ؤل ؤ� والياقوت والعقيق وامل��رج��ان يف
مواطن جمالها.
وبك ّل هذا يكون الأ ع�شى قد �أتقن التّعامل مع هذه
الفنون :ال�شّ عر والغناء واملو�سيقى واحلفل؛ بتقنيّة
عالية اجلودة ،ونكون قد حاولنا الوفاء ب�إجابة �س�ؤال
ال�شّ عر والغناء وتقدمي هذه الإح�صائيّة التّقريبية يف
تلك الفنون:
ن�صا ،وال�شّ عراء � 30شاعرًا،
ن�صو�ص الغناء ًّ 50

وال�صنج  10مرات ،والأ ماكن 20
والآالت � 25آلةّ ،
مكانًا ،و�أ�سماء الزّهور  30ا�سمًا ،واملفردات الغنائيّة
 120مفردة ،والأ بيات ال�شّ عريّة  1500بيت.
ولنا بعد ذلك كلّه �أن نقول :لل�شعر فر�سانه ،وللغناء
جنومه ،وللمو�سيقى عازفوها ،وكان الأ ع�شى فار�سً ا
جنمًا عازفًا بديوانه ال�ضّ خم ،و�صنجه الفخم ،و�صوته
احل�سن ،وجائزته القيّمة .وظ ّل �صنّاج َة العرب يف
املكان والزّمان ،داخل اجلزيرة العربيّة وخارجها قبل
�أن ت�شرق هذه اجلزيرة بنور ربّها.

محمدا ،ومن أحب الرسول العربي أحب العرب،
ً
«من أحب الله تعالى أحب رسوله
ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم
والعرب ،ومن أحب العربية عني بها ،وثابر عليها ،وصرف همته إليها ،ومن هداه
محمدا خير
ً
الله لإلسالم ،وشرح صدره لإلميان ،وأتاه حسن سريرة فيها اعتقد أن
الرسل ،واإلسالم خير امللل ،والعرب خير األمم ،والعربية خير اللغات»
الثعالبي
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وصية عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده
تربوية»
ً
«وثيقة
ً
نبيل احريز

´

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ر�سول اهلل ،وبعد:
ففي �أثناء مطالعتي كتابَ «جمهر ُة خطب العرب يف ع�صور العربية الزاهرة» ا�ستوقفتني و�صية
قيِّمة ِل ُع ْت َب َة بن �أبي �سفيان (ت44هـ) -يو َم كان واليًا على م�صر عه َد �سلطان �أخيه معاوية -مل�ؤدب
ري مرّة قراء َة املت�أمل ،فظهر يل �أنها وثيقة تربوية مُكتنزة؛ فرغبت يف �أن �أحللها
ولده ،فقر�أتها غ َ
ن�صها:
و أ�بينّ �أبعادها التي ال تخلو من عمق وطرافة ،وهذا ُّ

´

محُ َ ِّر ٌر لغوي م�ساعد لدى جممع اللغة العربية الأ ردين.
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قال عتبة لعبد ال�صمد ُم ؤ�د ِِّب ولده´´:
« -1ليكن �أولَ ما تبد أ� به من � إ�صالح بَنيّ � إ�صالحُ
نف�سك ،ف�إنّ �أعيُنهم معقودة بعينيك ،فاحل�سن
عندهم ما ا�ستح�سنت ،والقبيح عندهم ما
ا�ستقبحت.
 -2وعَ ِّلمْهم كتاب اهلل ،وال ُتكْرِ هْ هم عليه ف َي َملّوه ،وال
ترتكهم منه فيهجروه.
 -3ثم َروِّهم من ال�شعر �أعفَّه ،ومن احلديث �أ�شرفه.
 وال تُخْ رِ جْ هم من علم � إىل غريه حتى يُحْ كِ موه،ف�إنّ ازدحام الكالم يف ال�سمع مَ َ�ضلَّ ٌة للفهم.
 وتَهدَّدْهم بي ،و أ� ِّدبْهم دوين. وكُنْ لهم كالطبيب الذي ال يعجل بالدواء قبلمعرفة الداء.
 وجَ ِّنبْهم حمادثة الن�ساء. -4وروِّهم �سِ يرَ َ احلكماء.
 وا�ستزدين بزيادتك � إياهم �أزدْك. و� إياك �أن َتتّكل على عذر مني لك ،فقد اتّكلتُعلى كفاية منك.
 و ِز ْد يف ت�أديبهم �أزدْك يف بِري � إن �شاء اهللتعاىل».
� إن الق�ضي َة املحوري َة التي تعاجلها هذه الو�صي ُة هي
منهجية الرتبية والتعليم عند امل�سلمني يف ذلك العهد،
ولعلها متثل نظرية تربوية متكامل َة العنا�صرِ من�سجم ًة
مع الفكر الإ�سالمي ،وقد تكونتْ من ِبنْيات مت�سل�سلة
مرتابطة:

البنية الأ وىل (القدوة ال�صاحلة!)
ابتد�أتِ البني ُة الأ وىل –وحمورها � إ�صالحُ املُ َربِّي
نف�سَ ه -بالم الأ مر (لِيكن) ،وهذا ين�سجم مع طبيعة
املُو�صي (الوايل) �صاحبِ ال�سلطة ،وللداللة على �أن
الأ مر تكليف مهم! كيف ال وهو الذي يرتتب عليه

�صالح اجليل! ال جمرد و�صية تقال! ثم جاء بعدها
لفظ (�أول) م�شعرًا �أن املراد تطبيقُه ذو خطوات
بع�ضها على بع�ض...
مت�سل�سلة مبنيٍّ ُ
ولعل تقرير املُو ِْ�صي �أنّ � إ�صالح املربي نف�سَ ه هو
اخلطوة الأ وىل يف الرتبية؛ ي�ستجيب ملا قرره الإ�سالم
من حتقيق مبد أ� ال�صدق والقدوة ال�صاحلة؛ لأ ن
الإن�سان بطبيعته ال ي�ؤمن ب�أفكار نظرية ال يرى لها
والنا�س يت�أثرون بالأ فعال �أك َرث
ُ
�أثرًا يف الواقع العملي،
من ت�أثرهم بالأ قوال ،وي�شهد لذلك قوله تعاىل على
يو�سف عليه ال�سالم مخُ اطِ َب ْينِه:
ل�سان �صاحبَيْ �سيدنا َ
«نبِّئنا بت�أويله �إنّا نراك من املح�سنني» (�سورة يو�سف:
مِ ن الآية  ،)36ومل يقوال � :إنا �سمعناك تتحدث منظِّ رًا
عن الإح�سان .وقد نُقل عن �سيدنا عليّ بن �أبي طالب -
ر�ضي اهلل عنهُ « :-م َعلِّمُ نف�سِ ه وم ؤ� ِّدبُها �أح ُّق بالإجالل
مِ ن معلِّم النا�س و ُم ؤ�دِّبهم» (�شرح نهج البالغة البن
�أبي احلديد ،ج)18؛ وقد مقت اهلل تعاىل �أولئك الذين
يقولون وال يفعلون« :كبرُ مقتًا عند اهلل �أن تقولوا ما
ال تفعلون» (�سورة ال�صف� :آية  ،)3وقد طبّق �سيدنا
حممد ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -هذا املبد أ�
يف �سريته ،حيث َقدّم للمبارزة الفرديةُ ،ق َبيْلَ التحام
الفريقني يف معركة بدر ،عمَّه حمز َة وابنَ عمه عليًّا
–ر�ضي اهلل عنهما -وهما من �أقرب الأ قربني � إليه
من بني ها�شم؛ ر�سال ًة منه –عليه ال�سالم� -أنني � إذْ
�أدعوكم � إىل الت�ضحية والفداء �أبد أ� ب�أقرب الأ قربني!
ومن هنا ،يظهر �أن ابتداء املُو�صي بـ(� إ�صالح
املربي نف�سَ ه) من�سج ٌم مع ال�سياق املبدئي الإ�سالمي
والواقع العملي لر�سول الإ�سالم عليه ال�سالم ،وكذا
�سرية اخللفاء وال�صاحلني وال�صادقني عمومً ا؛ وهو
ما يعطي انطباعً ا للقارئ �أن هذا الن�ص وليد �سياق
ثقايف فيزيد تركيزه ملعرفة �أهدافه و�أ�سراره.
و� إن عبارة (� إ�صالح بَنيّ ) توحي �أن العملية الرتبوية
لي�ست جمرد تعليم ثقايف �أو ت�أديب خُ لُقي ،فلم يقل
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(تعليم بَنيّ �أو ت�أديب بَنيّ ) ،فاملراد هو بناء الإن�سان
وت�أهيله بالعلم الأ �صيل والثقافة املحرتمة والتنمية
الب�شرية ،وقد وردت هذه الكلمة كثريًا يف القر�آن
الكرمي مب�شتقات عدة( :مُ�صلحون ،و�صاحلون،
و أ� َْ�صلَحْ نا ،و�صاحلًا )...فهي م�ألوفة يف ن�صو�ص اللغة
العليا ،ومنا�سِ ب ٌة �أك َرث من غريها لطبيعة تفكري الوايل
(املُو�صي) الذي يفكر يف � إ�صالح املجتمع؛ فبهذا
نرى �أنها جاءت من�سجمة مع ال�سياق الثقايف وطبيعة
املتكلِّم.
ولعل عبارة «ليكن �أولَ ما تبد أ� به من � إ�صالح بَنيّ
الن�ص
� إ�صالحُ نف�سك» امل�ستهلَّ بها ،تثري يف ذهن متلقِّي ِّ
(الو�صيةِ) ،امل ؤ�د ِِّب �أو ال�سام ِع �أو القارئِ � ،س� اًؤال :ملاذا
يبد أ� املربّي بنف�سه وهو ي�ستهدف برتبيته الن�ش َء ال
نف�سَ ه؟! في�أتي اجلواب« :ف�إن �أعينهم معقودة بعينيك،
فاحلَ �سَ نُ عندهم ما ا�ستح�سنت ،والقبيح عندهم
ما ا�ستقبحت» ،جمل ًة تعليليةً ،وهذا يُلمح � إىل م�س�ألة
توا�صلية الن�ص يف مراعاته عقلَ املتلقي بتقدميه
إجابات عمّا يثور يف ذهنه من �أ�سئلة ،ويذكِّرنا �أن
� ٍ
العملية الرتبوية عالقة � إن�سانية نف�سية اجتماعية بني
الطرفني ،فال يفقد املربَّى الثقة مبربِّيه يف حال مل
يكن قدوة ح�سنة ،فهو يثق به ويراقبه ليقلده فتت�شكل
مفاهيمه عن احلُ�سْ ن وال ُقبْح من وحي ما يرى وي�سمع
منه.
�أما الآن فتبد أ� املراحل الإجرائية العملية وفق
نظرية املعرفة الإ�سالمية:

البنية الثانية (تعليم كتاب اهلل)
بعد � إعداد املربي ال�صادقِ  ،القدو ِة ال�صاحل ِة
امل�ؤهل ِة للعملية الرتبوية؛ ي�شرع املُو�صي بتف�صيل
اخلطوات الإجرائية الرتبوية املت�سل�سلة وفق نظرية
املعرفة الإ�سالمية؛ فالبداية مع «علِّمهم كتاب اهلل»،
وقد ق�سّ م ُمنَظِّ رو نظري ِة املعرف ِة الإ�سالمي ِة املعرف َة

الإ�سالمي َة � إىل :علوم املقا�صد (علوم ال�شريعة)،
وعلوم الآلة (علوم العربية) ،والعلوم احلِ كْمِ ية
(علوم الطبيعة) ،فـ«علِّمهم كتاب اهلل» متثل الدائرة
الأ وىل (علوم ال�شريعة) التي تُ�سمّى علوم املقا�صد،
وعلومُ املقا�صد حتتاج لفهمها � إىل � إعداد عقل املتلقي
وتطويره وت�سليحه بالأ دوات املنهجية املنا�سبة؛ ولذلك
قال املو�صي «علِّمهم» ،والعلمُ يتطلب البحث والنظر
والت�أمل والتحليل واال�ستنتاج ،ومل يقل «حفِّظهم»،
فكتابُ اهلل –وفق ر�ؤية املو�صي -لي�س ظاهرة �صوتية
ح�سبُ ! بل هو معرفة � إلهية ت�ؤدي � إىل الهداية؛ ولذلك
قال «كتاب اهلل» ،ومل يقل «القر�آن» -اللفظة ال�شهرية-
تذكريًا للمتلقي مب�صدر هذه املعرفة (اهلل) لي�ست�شعر
عظمة الأ مر! ،وفهمُه يحتاج � إىل تعليم ال حتفيظ،
ا�ستعمال دقيقًا يخدم
اً
فا�ستعمالُ لفظ «عَ لِّمهم» جاء
حمور الن�ص الأ �سا�سي ،وهو العملية الرتبوية.
وتعليمُ كتاب اهلل ق�ضية كربى مهمة ،بها يُبنى
الإن�سان امل�سلم وي�ستقيم املجتمع ،فهي بحاجة � إىل
� إح�سان املَدخل للن�شء� ،ش�أن الق�ضية العادلة التي
حتتاج حماميًا (�شاطرًا) لتنجح ،فلو كان حماميها
فا�شلاً ف�ستف�شل ،لأ ن عدالة الق�ضية وحدَ ها غري كافية
لنجاحها ،والق�ضي ُة الباطلة تنجح � إذا كان حماميها
(�شاطرًا) ،ولذا ف�إنّ وعي املو�صي بهذا املبد أ� دعاه
لتقرير �أنْ « :ال تكرههم عليه فيملوه ،وال ترتكهم
منه فيهجروه»؛ فنحن الآن � إزاء غاي ٍة نبيلة وو�سائلَ
منا�سبة ،وهو من جتليات الروابط املنطقية يف الن�ص
(ال�سبب والنتيجة) ،ويف هذه العبارة مراعاة للطبيعة
النف�سية للمربَّى ،فالن�شء ميل من املداومة امل�ستمرة
على �شيء ما من دون تنويع ،والإن�سان من الأ غيار،
والنفو�س ت�صد أ� كما ي�صد أ� احلديد ،وقد نُقل عن غري
إقبال و� إدبارًا» ،و«�أريحوا
واحد من ال�سلف �« :إن للقلوب � اً
النفو�س ف�إنها ت�صد أ� كما ي�صد أ� احلديد» ،وعليه ف� إن
هذه العبارة تدل على وعي املو�صي بطبيعة الإن�سان
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امل�ستهدف يف العملية الرتبوية و�ضرورة مراعاة ذلك
يف ر�سم ال�سيا�سة الرتبوية؛ �ضمانًا لتحقيق الهدف
ا َملرْجُ وّ.

البنية الثالثة
(رواية ال�شِّ عْر واحلديث النبوي ال�شريف)
جاءت البنية الثالثة التي ترتكز على ال�شعرِ
العربي (كالم العرب الف�صحاء �شعرًا) واحلديثِ
النبوي ال�شريف (�أ�سمى كالم العرب الف�صحاء
نرثًا) ،من�سجم ًة ومرتبطة منطقيًّا بالبنية ال�سابقة
ارتباطً ا وثيقًا؛ وذلك �أن البنية ال�سابقة ا�ستهدفت
علوم املقا�صد (علوم ال�شريعة) ،والق�ص ُد هو
الهدف ،والهدف يحتاج للو�صول � إليه و�سيل ًة منا�سبة،
فكانتِ ال�شع َر العربي ،وهو يرمز � إىل علوم العربية
(علوم الآلة) التي متثِّل الدائرة الثانية يف املعرفة
الإ�سالمية ،فاللغة العربية هي مفتاح العلوم ،تَ�صنع
املعرف َة وتنقلها ،فالواقع �أن دراي َة علوم العربية و�سيل ُة
فهم علوم املقا�صد � ،إ�ضاف ًة � إىل ما يف تذوق ال�شعر
العربي من تنمية للجانب اجلمايل والذوق الفني عند
املربَّى ،وهما من �أبرز �أهداف التنمية الب�شرية وبناء
الإن�سان .وقد نُقل الكث ُري عن الأ �سالف مِ ن الذي يدعو
� إىل االهتمام بال�شعر العربي وكالم العرب الف�صحاء
عمومً ا ،ومن ذلك ما جاء عن ابن عبا�س –ر�ضي اهلل
عنهما -وم�ؤداه �أنه مل يكُ يعرف ما «فاطر ال�سماوات
والأ ر�ض» حتى �سمع �أعرابيَّينْ ِ يخت�صمان يف بئر ،ك ٌّل
منهما يدعي ملكيتها ،فقال له �أحدهما« :هذه بئري
و�أنا فطرتها» ،فعرف ابن عبا�س معنى الكلمة! بل
كان من عادة قري�ش �أن تر�سل �أبناءها � إىل البوادي
الف�صيحة؛ وعليه ف�إن التو�صية باالهتمام بال�شعر
جاءت من�سجم ًة وامتدادًا لل�سياق الثقايف العربي
نظريًّا وعمليًّا.
وقوله «من ال�شعر �أعفَّه ،ومن احلديث �أ�شرفَه»،

فيه ملمح مهم يتعلق ب�ضرورة وعي املربي باملادة
العلمية وانتقائها بحيث تتنا�سب مع م�ستوى امل�ستهدَ ف
بالرتبية عقليًّا ونف�سيًّا ،وحتتوي على القيم الدينية
والأ خالقية والفكرية والأ منية والبيئية التي يراد
تنميتها يف الن�شء .ومبا �أن الإ�صالح هو املُ�سْ َت ْفتَحُ به
ابتدا ًء يف البنية الأ وىل ف�إن لفظتي «�أعفه» و«�أ�شرفه»
(العفة وال�شرف) حتيالن املتلقي � إىل البنية الأ وىل
(الإ�صالح) وتدعوانه � إىل عدم ن�سيان املق�صد
الأ �سا�س ،وهو الإ�صالح ،ويف هذا � إحلا ٌح على عدم
ق َْ�صدِ التعليمِ النظري ح�سبُ كما قد يُتوهَّم ،فالعفة
وال�شرف قيمتان �أخالقيتان ،ولو كان املق�صود جمرد
املعلومات النظرية لقال« :روِّهم ال�شعر واحلديث»
دون تقييد .ومن املالحظ �أن املو�صي يح�سن انتقاء
الأ لفاظ التي تنا�سب مو�ضوعها؛ فعند كتاب اهلل قال:
«علِّمهم» ،وعند ال�شعر واحلديث قال« :روِّهم» ،لأ نهما
ن�صنا هذا
قائمان على منهج الرواية ،وامللمحُ هنا �أن ّ
يعالج ق�ضية مبنهجية منظمة من�ضبطة ،ولذلك نرى
هذه الدقة يف ا�ستعمال الأ لفاظ وامل�صطلحات.
والآن ،وقد تعددت احلقول املعرفية (القر�آن
الكرمي ،وعفيف ال�شعر ،و�أ�شرف احلديث) ،و�أخذت
العملية الرتبوية مدة زمنية ،بدليل ا�ستعماله حرف
العطف (ثم) الذي يدل على الرتتيب والرتاخي،
يف بداية البنية الثالثة؛ فمن املتوقع �أن تربز م�شاكلُ
تواجه العملية الرتبوية ،ولعل من �أهمها تعد َد العلوم
و�سقوط ال ُك ْل َف ِة بني
َ
وكرث َة �أبوابها وت�شعبَ م�سائلها،
الطالب ومعلمه لطول عهد أُال ْلفَة؛ فقد تظهر منه
�سلوكات غري م�ؤدبة ،وهو ما دعا املو�صي � إىل طرح
حلول ملواجهة امل�شكلتني:
 «وال تخرجهم من علم � إىل غريه حتى يُحْ كِ مُوه،ف�إن ازدحام الكالم يف ال�سمع م�ضلة للفهم».
« -وتهددهم بي ،و�أدبهم دوين».
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وبهذين الإجراءين تُواجَ ُه امل�شكلتان؛ فيتّبع املعلمُ
� إ�سرتاتيجية الت�سل�سل يف عر�ض املعلومات ،وو�ضع
م�ستويات تراعي مرحلة الطالب العلمية وقدراته
الذهنية ،وعدم االنتقال من م�ستوًى � إىل �آخ َر � إال بعد
� إحكامه .وهنا نتحدث عن ال�ضبط والتنظيم واحلكمة
يف التعليم ،فنا�سب �أن يقول« :يُحكموه» ،وهو ا�ستعمال
دقيق جدًّا ،وذلك �أن (�أحكَم) من احلِ كمة ،واحلِ ْك َم ُة
التي تعني و�ضع ال�شيء يف مكانه وح�سن الت�صرفيف الأ مور -تطوّرتْ دالليًّا من (احلَ كَمة)؛ وهي تلك
احلَ لْقة احلديدية التي ي�ضعونها على فم احل�صان
ويربطون بها احلبل الذي بو�ساطته يتحكمون يف
�سرعته ،وهذه اللفظة � إذن تذكِّر متلقي الن�ص بالهدف
الأ �سا�سي من العملية الرتبوية ،وهو � إعداد الإن�سان
ال�صالح احلكيم الذي ب�إحكامه ما يدر�سه من علوم
يتحكم يف �أقواله و�أفعاله فيعتدل �سلوكه.
�أما بالن�سبة للت�صرفات غري الالئقة التي قد ت�صدر
من املتعلم جتاه معلمه نتيجة طول عهد الأ لفة ،فال بد
العقاب الرتبويِّ الت�أديبيِّ ال االنتقاميّ :
ِ
من �شيء من
«وته ّددْهم بي ،و�أدبهم دوين» ،وهنا يُلحظ �أن ل�سلطة
القانون دورًا مهمًّا يف �ضمان �سري العملية الرتبوية،
خال�صا ،فاملو�صي
ً
فالرتبية هنا لي�ست جهدً ا فرديًّا
هو الوايل ،وو�صيتُه تعبرِّ عن �سيا�سة و� إ�سرتاتيجية
منظمة ،ف�إذا �شعر املتعلم �أن خلف املعلم واليًا يدعمه
ري يف
ويعاقب من يتجاوز الأ دب معه ،كان لذلك �أث ٌر كب ٌ
تهذيب �سلوكه ،ويكون مدركًا �أنه يعي�ش يف ظل دولة
نظامٍ وقانونٍ يُحا�سِ بُ فتنمو عنده امل�س�ؤولية الفردية.
ولكنّ بع�ض املعلمني قد يخلطون بني العقاب
الرتبوي واالنتقامي ،وهذا له �آثار �سلبية حتول دون
حتقيق الأ هداف الرتبوية املرجوة ،ولذا نرى املُو�صي
للمو�صى ميزان االعتدال لت�ستقيم الأ مور« :وكن
ي�ضع َ
لهم كالطبيب الذي ال يعجل بالدواء قبل معرفة الداء»؛
فالطبيب م�سكون بنقل املري�ض من ال�سقم � إىل ال�صحة

والعافية ،وهو خبري لطيف َ -و�إِنِ اِ�ستعمل دواء مرًّا-
�ص الداء بدقة ،ويتدخل يف الوقت والأ �سلوب
يُ�شخِّ ُ
املنا�سبنيِ ،فت�شبي ُه املعلم به ت�شبي ٌه ذكيّ  ،من �ش�أنه �أن
يحيل املتلقي � إىل �صورة الطبيب احلكيم الرحيم الذي
ي�سعى لعالج مري�ضه بكل حكمة واقتدار.
ويتابع توجيهاتِه املتعلق َة باجلانب ال�سلوكي
الأ خالقي« :وج ِّنبْهم حمادثة الن�ساء» ،ت�أكيدً ا على
الفكرة املفتتح بها (الإ�صالح) يف البنية الأ وىل
للن�ص ،وبهذا يبدو الن�ص ملتحمًا مرتابطً ا يف �أجزائه
كلها التي ت�صب يف نبع واحد ،ونلحظ ا�ستعماله لفظ
«ج ِّنبْهم» وهي لفظة ال تدعو � إىل الت�شدد يف النظرة
� إىل م�س�ألة �ضبط العالقة بني اجلن�سني ،فالتجنبُ ال
يعني الهجر املطلق ،وهذا من�سجم مع مبادئ الإ�سالم
والثقافة العربية اللتني تدعوان � إىل احلياء و�ضبط
اجتماعهما ب�ضابط احلياء واخللق ،حتى ال ت�شيع
الفواح�ش التي تهدد نهجَ الإ�صالح مو�ضو ِع الو�صية
الأ �سا�سي.

البنية الرابعة (رواية �سِ يرَ احلكماء)
فمع ت�شبُّع املتعلم بعلوم �شتى ،من املفيد له �أن
يطّ ل َع على جتارب ال�سابقني ويَ�ستفيدَ منها لت�صحيح
م�سرية حياته ،فما من �شيء ي�ؤثر يف الإن�سان وي�صقل
�شخ�صيته ويُذهب عن نف�سه امللل مثل فن الق�ص
(وقريبٌ منه فنُّ ال�سِّ يرَ ) ،ولعل القر�آن الكرمي مبا
يحويه من ق�ص�ص كثرية ي�شهد لذلك ،فجاءت البنية
الرابعة الأ خرية يف الو�صية« :وروِّهم �سري احلكماء»،
لت�ؤكد هذه احلقيقة الرتبوية .وال نن�سى دعوته فيما
�سبق � إىل �أن يحر�ص املربي على عدم �شعور املربَّى
بامللل« :وال تكرههم عليه فيملوه» ،فرمبا يطرح ذهن
املتلقي �س� اًؤال يف ذلك املو�ضع ال�سابق :ما �سبيل تفادي
هذه امل�شكلة؟ وها قد جاء اجلواب هنا.
وفيما �سبق يكون املو�صي قد ر�سم املعامل الأ �سا�سية

124
الكربى للعملية الرتبوية نظريًّا و� إجرائيًّا ،ف�إذا ا�ستطاع
املو�صى �أن يقوم بهذا العمل العظيم الذي يرتتب عليه
�صالح الأ مة وجناحها ،فمن املتوقع �أن يقدم له الوايل
كل دعم وت�أييد ،فخُ تم الن�ص بتقرير هذا« :وا�ستزدين
بزيادتك � إياهم �أزدك .و� إياك �أن تتكل على عذر مني
لك ،فقد اتكلتُ على كفاية منك ،وزد يف ت�أديبهم
�أزدك يف بري � إن �شاء اهلل تعاىل» .خامت ٌة ت�ؤكد م�س�ألة
الت�أديب ال جمرد التعليم« :وزد يف ت�أديبهم» ،ومبا �أن
اخلامتة هي �آخر ما يعلق يف ذهن املتلقي فقد قرر فيها

خال�صة الأ مر بعبارة «وز ْد يف ت�أديبهم» وهو ما يلخ�ص
جوهر املو�ضوع كاملاً  ،وبهذا يرت�سخ يف الذهن عما ُد
املو�ضوع كله .و� إنّ ا�ستعمال كلمة (زد) –وهي كلمة
حبيبة � إىل النف�س الب�شرية -يحيلنا � إىل لطيفة قر�آنية،
فلم ترد هذه اللفظة يف القر�آن � إال يف مو�ضعني :التقوى
والعلم ،فقد قال تعاىل« :وقُلْ ربِّ زدين علمًا» (�سورة
طه :مِ ن الآية  ،)114وقال« :وتزودوا ف�إن خري الزاد
التقوى» (�سورة البقرة :مِ ن الآية .)197
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قصيدة لشكسبير ،وثالث ترجمات لها
عيد دحيات

´

ن�شطت الرتجمة يف تاريخنا العربي الإ�سالمي �أيام اخلليفة العبا�سي امل�أمون ،وكان لها
مذهبان يف هذا املجال :الأ ول قائم على نقل كل كلمة من كلمات الن�ص الذي يراد ترجمته وما
يقابل هذه الكلمة يف اللغة العربية؛ وهذا ما ي�سمى الرتجمة احلرفية التي تعنى بنقل معاين
املفردات ح�سبُ � .أما الطريقة الثانية فهي نقل املعاين والأ �ساليب وروح الن�صو�ص املراد ترجمتها
� إىل اللغة املرتجم � إليها؛ وتعني هذه الطريقة �أن الرتجمة ،وخا�صة يف العلوم الإن�سانية ،هي فن،
و�أن املرتجم هو يف املقام الأ ول فنان ،و�أن اللغة لي�ست جمرد كلمات و�ألفاظ ميتة ال روح فيها وال
حياة ،ولكنها ترجمة لأ �سلوب ال�شاعر �أو الكاتب وروحيته وطالوته ومو�سيقاه وما تختزن عباراته
من ظالل املعاين امل�سترتة ولطائف اللغة وجمالياتها؛ ولهذا ف� إن �أ�صعب ما ميكن ترجمته هو
ال�شعر لكونه يحتاج � إىل قريحة منفتحة وتذوق للق�صيدة.

´

�أ�ستاذ الأ دب الإجنليزي ،وع�ضو جممع اللغة العربية الأ ردين.
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وقد جند يف بع�ض الأ حيان �أن الرتجمة ال�شعرية ال
جمال عن الن�ص الأ �صلي يف لغته ،كما هو احلال
تقل اً
يف بع�ض الرتجمات املمتازة لت�شارلز اليل (Charles
 )Lyallللمعلقات ،وترجمات الربفي�سور رينولد
نيكل�سون لل�شعر الأ موي ،وجون �آربري لل�شعر احلديث.
وال ي�ستطيع املرتجم ،كما �أرى� ،أن يفي الق�صيدة حقها
� إال � إذا تقم�ص روح �شاعرها ودخل � إىل �أعماق نف�سه
وتخيل عمق �أحا�سي�سه وجموح خياله .ولهذا ال�سبب،
قد يكون ال�شعر الغنائي ( )Lyrical Poetryهو
�أكرث �أنواع ال�شعر �صعوبة من حيث ترجمته ،فاخليال
يف هذا النوع �أكرث ات�ساعً ا وجموحً ا .كما �أن ال�شعر
الغنائي يعطي املرتجم حرية �أكرب يف الت�صرف �أكرث
من �أي �صنف من �صنوف ال�شعر الأ خرى .واملرتجم
القدير هو الذي يرتفع فوق الن�ص معتمدً ا على
عبقريته وقدراته وحمافظته على �شفافية الق�صيدة
ورقتها .ولهذه الأ �سباب ف�إننا قد اخرتنا للقارئ الكرمي
ق�صيدة غنائية م�شهورة لل�شاعر وامل�سرحي الإجنليزي
الأ عظم وليم �شك�سبري ،واخرتنا ثالث ترجمات باللغة
العربية لها :الأ وىل لل�شاعرة العراقية الدكتورة فطينة
النائب ،والثانية لل�شاعر الدكتور حممد ع�صفور،
والثالثة للدكتور جعفر عبابنة .ويُلحظ �أن الرتجمتني
الأ وليني �شعريتان ،و�أن الرتجمة الأ خرية نرثية.
ق�صيدة وليم �شك�سبري
To His Love

هذه الق�صيدة هي �سوناتا ( ،)Sonnetوهي نوع
من ال�شعر الغنائي تطور يف � إيطاليا يف القرن الثالث
ع�شر ،وقام الأ ديب الإيطايل برتارك ()Petrarch
يف القرن الرابع ع�شر بت�أليف عدد منها نقلها عنه
ال�شاعر الإجنليزي توما�س وايت ()Thomas Wyatt
� إىل اللغة الإجنليزية .هذا ،وقد �ألف �شك�سبري حوايل
(مئة وخم�سني �سوناتا) .وتت�ألف كل �سوناتا عنده

من �أربعة ع�شر بيتًا من ال�شعر مق�سومة � إىل ثالث
ني (Rhymed
رباعيات ( )quatrainsوبيت ِني مقفي ِ
 )Coupletsيلخ�صان مو�ضوع ال�سوناتا �أو يعلقان
عليه.
Shall I compare thee to a summer’s
?day
Thou art more lovely and more
temperate:
Rough winds do shake the darling
buds of may
And summer’s lease hath all too short
a date,
Sometime too hot the eye of heaven
shines
And often is his gold complexion
dimm’d
And every fair from fair sometime
declines
By chance, or nature’s changing course
untrimm’d
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou
owest
Nor shall death brag thou wander’st in
his shade,
Where in eternal lines to time thou
grow’st
So long as men can breathe, or eyes
can see,
So long lives this, and this gives life
to thee.
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ترجمة الدكتورة فطينة النائب:
� إىل حبيبته
من ذا يقارن ح�سنك املغري ب�صيف قد جتلى
وفنون �سحرك قد بدت يف ناظري �أ�سمى و�أغلى
جتني الرياح العاتيات على الرباعم وهي جذىل
وال�صيف مي�ضي م�سرعً ا � إذ عقده املحدود وىل
•••
كم �أ�شرقت عني ال�سماء بِحَ رِّها تتلهب
ولكم خبا يف وجهها الذهبي نور يغرب!
ال بد للح�سن البهي عن اجلميل �سيذهب
فالدهر تغيري و�أطوار الطبيعة قُلب
لكن �صيفك �سرمدي ما اعرتاه ذبول
لن يفقد احل�سن الذي ملكت فهو بخيل
واملوت لن يزهو بظلك يف حماه يجول
�ستعا�صرين الدهر يف �شعري وفيك �أقول:
•••
ما دامت الأ نفا�س ت�صعد والعيون حتدق
�سيظل �شعري خالد ًا وعليك عمر ًا يغدق
ترجمة الدكتور حممد ع�صفور:
أ��أقول � إنك مث ُل يوم يف الربيع؟
ال� ،أنتَ �أجملُ� ،أنت �أحلى يف الطباع.
تق�صف الغ�صنَ البديع
ُ
فرياحُ ه قد
ورَوا ؤ�ُه مي�ضي �سريعًا لل�ضياع.
•••
ع ُني ال�سماء ت�ش ُّع حينًا كاللهيب،
�أو قد تغيب وراء حالك ِة الغيوم.
واحل�سنُ مهما راقَ مي�ضي للمغيب
عبدً ا ل َِ�صر ِْف الدَّهْ رِ واحلكْمِ املُقيم.
•••
أ�مّا ربيع َُك فهو باقٍ ال يزول،
وجمالُ وجهِ َك لن يذِ لَّ على الزمن.

فل�سوف تخ ُل ُد يف ال�سطورِ ،وال رحيل
واملوتُ لن يحظى ب�أ�سْ رِ َك يف ال َكفَن.
•••
�ستظ ُّل �أبياتي ير ِّددُها احلُداة،
وهي التي �ست ُم ُّد قلب ََك باحلياة.
ترجمة الدكتور جعفر عبابنة:
�أيكون يل �أن �أ�شبهك بيوم من �أيام ال�صيف؟
جمال و�أعدلُ مزاجا
أنت �أك ُرث اً
لكن ِّك � ِ
وعلى حني �أن الرياح العاتية ته ّز براعم أ�يّار
النا�ضرة
وينق�ضي زمان ال�صيف �سريعا:
ت�سطع �شم�سه الهب ًة حينًا
�أو تعرتي � إ�شرا َق َت ُه البهي َة كُدْ َرةٌ� ،أحيانا؛
و�أنّ ُكلَّ غاني ٍة ُت َعطَّ ُل من حُ �سْ نِها:
� إنْ بغتةً� ،أو على َك ِّر ال�سنني؛
 لن يزولَ َت َأ�لُّقُ َ�ص ْيفِك ال�سرمديولن يَحُ ولَ ما َت ْغنَينْ َ به من جمال
ولن يطوي املوتُ ذكرك يف ظل حماه
بل �سيخلد ذكرك يف �أ�سطار �شعري
طاملا كان ب�شر يتنف�سون ،وعيون تب�صر النور
و�سَ َت ْبقَينْ َ حية ما حَ ظِ يَ �شعريَ هذا باحلياة
ويف اخلتام ،ن�ستطيع القول بكل حيادية :هذه
الرتجمات� ،شعرية ونرثية ،قد ا�ستطاعت � إي�صال
الأ فكار والعواطف والأ حا�سي�س املبثوثة يف حنايا
ق�صيدة �شك�سبري � إىل القارئ العربي ،و�أبانت �أن اللغة
العربية الرثية مبفرداتها وتعابريها البالغية واملجازية
وروعة بيانها هي بالت�أكيد قادرة على ا�ستيعاب كل ما
هو رفيع يف �آداب ال�شعوب والأ مم الأ خرى وفنونها
والتعبري عنه يف بيان عربي راقٍ وف�صيح.

قـــــــــراءة
ف��������������������������������ي
كــتـــــــــــاب
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قراءة في كتاب
´
«بغية الطلب في تاريخ حلب»
حممد القدحات

≠

تعر�ضت حلبُ ؛ املدينة القدمية ،جلملة من الكوارث واملحن على مر الع�صور والأ زمان ،منذ
أي�ضا
�أيام غزوات الروم املتكررة يف القرن الرابع الهجري ،ثم � إبان احلروب ال�صليبية ،وتعر�ضت � ً
للهجوم الكا�سح من قوات التتار مرتني :منت�صف القرن ال�سابع الهجري ،ومطلع القرن التا�سع
و�صول ملا عانته املدينة املنكوبة والقرى والبلدات املجاورة لها من تدمري وقتل وتهجري
اً
الهجري،
نتيجة الأ حداث امل�ؤملة احلا�صلة يف �سوريا وما طال معاملها الترّ اثية والأ ثرية ومبانيها القدمية
من العيث واخلراب ،وهي الّتي كانت �شاهدة على ح�ضارة ممتدّة �ضاربة يف القدم وتاريخ حافل
بالأ حداث والوقائع.

´ ت�أليف :عمر بن �أحمد ،ابن العدمي العقيلي احللبي (ت660هـ1262 /م) ،بتحقيق الدكتور املهدي الروا�ضية ،ن�شر :م�ؤ�س�سة
الفرقان للرتاث الإ�سالمي /لندن2016 ،م.
≠ �أ�ستاذُ التاريخ الإ�سالمي امل�شاركُ بجامعة ال�سلطان قابو�س.
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ي�ؤرخ كتاب «بغية الطلب» حلقبة طويلة من تاريخنا
الإ�سالمي ،متتد � إىل �سبعة قرون :من القرن الأ ول
حتى القرن ال�سابع الهجريني ،وهو �أحد امل�صادر
التاريخية الرتاثيّة املهمّة التي ال ميكن جتاوزها �أو
� إغفالها يف ر�سم �صورة بالد ال�شام ،باعتباره من
الأ �صول الكربى املوثقة لهذه احلقبة املليئة بالأ حداث
اجل�سام والأ خبار الطوال.
وتربز �أهمية الكتاب مبقدار الإفادات واملعلومات
الأ �صيلة واملبا�شرة التي ت�ضمنها ،واحتفاظه بن�صو�ص
تراثية وروايات تاريخية مل ترد عند غريه من م�ؤرخي
تلك احلقب ال�سالفة ،وا�شتماله على عدة معارف
وفنون تتوزع بني الت�أريخ والرتاجم وعلوم الدين
والعربية والأ دب و�أخبار البلدان و�أحوال �أقاليم الدولة
الإ�سالمية املمتدة.
ت�ضمن اجلزء الأ ول من الكتاب بحثًا يف اجلغرافية
التاريخية :الطبيعية والب�شرية ،والتق�سيمات الإدارية
املتعلقة مبنطقة �شمال �سوريا يف القرون ال�سبعة
الأ وىل ،تناول فيه احلديث عن املدن واملوا�ضع املتعلقة
ب� إقليم حلب وما ت�شتمل عليه من �أنهار وبحريات
وجبال ومعامل عمرانية وم�شاهد وقبور ،و�أورد مدوناتِ
ون�صو�ص اجلغرافيني والرحالة حولها ،وا�ستعر�ض
َ
الرتكيبة ال�سكانية ،وبحث ب�شكل متميز الوجود القبلي
يف هذه املنطقة الوا�سعة من بالد ال�شام ،فجاء كتابه
�سجلاًّ حافلاً مو ّثقًا لأ حداث املنطقة وتاريخها يف تلك
احلقبة املمتدة.
�أما يف جمال الرتاجم التي �صنعها امل�ؤلف ،فقد
�سار يف � إعدادها على نهج حمدد و�صارم التزم فيه
ا�ستق�صاء �أخبار �صاحب الرتجمة ،وتتبع �أحواله
بح�سب ما �أمكنته امل�صادر يف ع�صره ،وما توافر له
من روايات و�أخبار ،مع � إخ�ضاع الروايات والنقول
واال�ست�شهادات للبحث والتمحي�ص والتثبت ،فينقدها
وي�صحّ ح ما يراه وجهًا للت�صحيح ب�أدلة و�شواهد

موثقة .وترجم فيها لأ عالم من العرب والعجم من
�أهل العلم يف احلديث والفقه والأ دب ،ورجال احلكم
وال�سيا�سة وحتى عقالء املجانني ،ممن �سكن حلب �أو
م ّر بها من غري �أهلها ،وهي تراجم متميزة ت�ستم ّد
قيمتها مما �ضمّنه امل�ؤلف يف التعريف بهم وما �أورده
من رواياتهم و�أخبارهم.
وت�ضمن الكتاب كمية كبرية من الق�صائد ال�شعرية
ري من
والأ بيات املفردة لعدد كبري من ال�شعراء ،وكث ٌ
هذه الأ �شعار مل يرد يف الدواوين ال�شعرية واملجاميع
الأ دبية ،وي�ضاف � إىل ذلك عدد كبري من الن�صو�ص
واملقطوعات الأ دبية التي احتوى عليها الكتاب وتفرّد
ب�إيرادها.
� إنّ متيّز تراجم ابن العدمي وفرادتها تك�شفه -على
�سبيل املثال -ال�سّ رية التي �صنعها لأ بي الطّ يّب املتنبّي،
فهو -و� إن مل يكن الوحيد الّذي ترجم له � -اّإل أ�نّه تتبع
�سريته على نحو دقيق و�أورد فيها بع�ض ما ال يوجد عند
غريه ،وانفرد عمن �سبقه باملعلومات الطّ ريفة الّتي
أديب �أو م ؤ�رّخٍ ا�ستق�صى
�أوردها � ،إذ لي�س هناك من � ٍ
على �سبيل املثال -مكان �سكنى املتنبّي من مدينةحلب ،بينما حدّد ابن العدمي منزله الواقع يف �آدر بني
ك�سرى ،التي �أ�صبحت فيما بعد تعرف بخانكاه �سعد
الدّين كم�شتكني.
أي�ضا بذكر قدوم املتنبّي � إىل م�صر مرّتني:
وينفرد � ً
م ّر ًة يف �سنة 335هـ ،و�أخرى �سنة 346هـ ،وامل�شهور
عند امل ؤ�رّخني أ�نّه زارها م ّر ًة واحد ًة (�سنة 346هـ)
و�أقام فيها برفقة كافور .فكانت ترجمته للمتنبّي من
�أكمل الترّ اجم و�أوعبها ،وهي ترجم ٌة طويل ٌة تقع يف
نحو �ستني ورقة من الأ �صل املخطوط ،وقد نوّه الأ �ستاذ
حممود �شاكر ب�أهمّية هذه الترّ جمة يف درا�ساته
امل�ستفي�ضة عن املتنبّي ،وا�ستعان بها كثريًا ،و�أ�شار � إىل
تفرّد ابن العدمي يف كثري من التفا�صيل الدقيقة حول
حياة املتنبّي.

132
ونقف يف تراجم ابن العدمي على �أ�سماء لأ عالمٍ
مغمورين مل يرد لهم ذك ٌر فيما عداها ،ولوال ما
قيّده عنهم لطواهم النّ�سيان واندثر ذكرهم وانقطع
خربهم.
رتّب ابن العدمي تراجم الأ عالم يف كتابه على
احلروف �ألفبائيًّا ،وهو ي�سوق ا�سم �صاحب الرتجمة
ون�سبه وتخ�ص�صه املحدد من العلوم وما ا�شتهر به من
حقول املعرفة ،ثم يعدد �شيوخ املرتجم له وتالمذته،
ن�صو�صا من �أقوالهم �أو م�ؤلفاتهم ومروياتهم
ً
ويثبت
�أو من � إنتاجهم ال�شعري ،ويعر�ض جانبًا من حياتهم
و�سريهم ،ويختم الرتجمة بتحديد �سنة الوفاة �أو
تقريب زمن موت املرتجم له.
�أما يف تراجم القادة وامللوك والأ مراء واحلكّام،
فقد تتبع ظروف ع�صرهم وم�شاركتهم يف الأ حداث
ال�سيا�سية التي وقعت يف عهدهم ،وما جاء يف �أخبارهم
و�سريهم من �أحداث ووقائع.
وقد بلغ عدد الرتاجم التي ت�ضمّنها املتبقّي من
كتاب بغية الطّ لب �ألفًا و�أربعمئة وترجمتني (،)1402
هذا عدا اجلزء الأ خري من الكتاب (اجلزء العا�شر)
املخ�ص�ص للكنى والأ لقاب ،ذلك �أنه ت�ضمن تراجم
ّ
و� إحالة على الرتاجم ،وعدد موادّه �ستمئة و�ست
وت�سعون ترجمة ( )696و� إحالة ،فيكون جمموع
الرتاجم يف الكتاب �ألفني وثماين وت�سعني ترجمة
( .)2098وجاءت هذه الرتاجم متفاوتة يف الطول
والق�صر بح�سب �أهمية املرتجم له وما توافر للم�ؤلف
من معلومات عنه.
�أما موارد ابن العدمي وم�صادره التي ا�ستند عليها
أي�ضا ،تتوزع
يف ت�أليف كتابه؛ فهي كثرية جدًّا ومتنوّعة � ً
على حقول املعرفة املختلفة ،وت�ستمد قيمتها من كون
بع�ضها مل ي�صل � إلينا ،بل مل يُعرف عنها � إال من طريق
ابن العدمي وحده.

وتناول املحقق يف مقدمة حتقيقه للكتاب جانبًا
من منهج امل�ؤلف وطريقته يف ت�أليف الكتاب ،و�أ�شار
� إىل �أمانته يف توثيق نقوله وم�صادره ،يقول« :ويتّ�صل
مبنهجه يف التّ�أليف� :أمانة النّقل ودقّة التّوثيق ،وهي
ال�صارمة يف زماننا،
تفوق يف دقّتها مناهج التّوثيق ّ
ولعلّه م�أخو ٌذ بقوّة ما تعاطاه من الفتوى واحلديث
والفقه � ،إذ اتّبع طريق عز ٍو وتوثيقٍ لك ّل م�صادره ،ومل
يغفل � إ�سناده (م�صدره) حتّى يف رواياته عن �أخ�صّ
�أهله :والده وعمّه �أبي غامن ،فلم يورد نقلاً دون ذكر
امل�صدر ،وكيف و�صل � إليه؛ حتّى لو كان �أخذه من
كتاب ،ويعزو الأ قوال � إىل �أ�صحابها ،ويعدّد
على ظهر ٍ
الأ �سانيد و� إن طالت ،وي�صف النّ�سخ الّتي بني يديه،
وي�ضع الفروق بينها � إذا ما تعدّدت عنده النّ�سخ.»...
وقد عمل املحقق على � إخراج الكتاب كما �أراده
م�ؤلفه ،و�أعد درا�سة مطولة عن امل�ؤلف وكتابه جاءت
يف مئة و�ستني �صفحة ( ،)160عرّف فيها مب�ؤلف
الكتاب وحياته العملية والعلمية وم�شاركته يف �أحداث
ع�صره و�أ�سفاره ورحالته وعالقته بعلماء تلك
احلقبة ،وو�ضع جردًا ب�أ�سماء م�ؤلفات ابن العدمي
أي�ضا التعريف بالكتاب وقيمته
الأ خرى ،وتناول فيها � ً
بني امل�ؤلفات التاريخية عن حلب ،و�ضمنها منهج عمله
يف حتقيق الكتاب و� إخراجه ،و�ضمّن حوا�شي الكتاب
الكثري من الفوائد والإ�ضاءات اخلادمة للن�ص،
فعرّف باملوا�ضع والأ ماكن الواردة فيه قدميًا وحديثًا،
وعدّد �أ�سماء م�صادر جغرافية تعر�ضت لذكر املو�ضع،
خا�صة مادته وما �أحيل عليه
لي�صري الكتابُ الأ ولُ ّ ،
من م�صادر � إ�ضافية ،معجمًا جغرافيًّا مفيدً ا عن هذا
الإقليم.
وامتازت هذه الن�شرة النقدية للكتاب ب�ضبط الن�ص
بال�شكل واحلركات �ضبطً ا دقيقًا يتيح للباحث القراءة
ال�سليمة لن�ص تراثي على قدر من الأ همية ،كما جل أ�
املحقق لإثبات �صورة بع�ض الكلمات التي ت�شكك يف
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وجه قراءتها على نحو �صحيح �أو احتملت غري وجه
� إما لإعجامها و� إما لإف�ساد الرطوبة ،وو�ضع �صورتها
يف الهام�ش كما جاءت يف �أ�صول امل�ؤلف اخلطية،
لت�شريك املهتمني بالتاريخ والدار�سني له يف حماولة
قراءتها على وجه �سليم ،وهو �أ�سلوب جديد مل يعهد
يف حتقيق املخطوطات من قبل.
وميّز املحقق يف هوام�ش الكتاب بني الهوام�ش
التي تتناول فروق الن�سخ وفروق الروايات مبقابلتها
خا�صا
على امل�صادر املتاحة ،وجعل الهام�ش الأ �سفل ًّ
بالتخريجات والتعليقات والإحاالت على م�صادر
� إ�ضافية تقدم املزيد من الإ�ضاءات والفوائد للباحثني
والدار�سني .وحر�ص املحقق على و�ضع تاريخ وفاة
�صاحب الرتجمة يف الهام�ش �أول الرتجمة ،و�أحال
على م�صادر � إ�ضافية للمرتجم له.
كما عمل املحقق على تخريج نقول امل�ؤلف من
امل�صادر املطبوعة واملخطوطة ،مبا يف ذلك الن�صو�ص
التاريخية والأ دبية املقتب�سة والأ حاديث والآثار النبوية،
وتخريجها من مظانها ،ومعار�ضة نقول امل�ؤلف مبا
ي�شاكلها يف امل�صادر املختلفة ،وعزا ال�شعر � إىل
�أ�صحابه و�أحال على مكان وجوده يف دواوين الأ �شعار
واملجاميع الأ دبية.
�أما اجلزء احلادي ع�شر من الكتاب ،فقد خ�ص�صه
املحقق لر�صد وجمع ما �ضاع من الكتاب ،وا�ستكمل
فيه بع�ض ما وجده يف امل�صادر الرتاثية املتنوعة مما
مل ي�صلنا من الكتاب ،حيث ر�صد نحو مئة وخم�سني

ترجمة ( � )150إ�ضافية من الن�صو�ص والرتاجم التي
دونها ابن العدمي ونقلها عنه الالحقون من �أمثال ابن
ال�شعّار املو�صليّ (654هـ) يف كتابه «قالئد اجلمان
يف فرائد �شعراء هذا الزّمان» ،والع ّز ابن �شدّاد
(ت684هـ) يف كتابه «الأ عالق اخلطرية يف ذكر �أمراء
ال�شام واجلزيرة» ،وابن �سعيد الأ ندل�سيّ (ت685هـ)
خا�صة :الغ�صون اليانعة ،واملغرب يف حلى
يف م ؤ�لّفاتهّ ،
املغرب ،وعبد القادر بن حممد القر�شيّ (ت775هـ)
يف كتابه «اجلواهر امل�ضيّة يف طبقات احلنفيّة»،
وغريهم من امل�ؤلفني املعا�صرين واملت�أخرين .كما
�صنع املحقق ثبتًا بالرتاجم ال�ضائعة التي �أحال عليها
امل�ؤلف يف ثنايا كتابه ،وبلغ عددها ثالثمئة وخم�سً ا
و�ستني ترجمة ( ،)365وهو ما ي�شري � إىل �أهمية وقيمة
ما �ضاع من �أ�صل الكتاب.
وختم املحقق درا�سته ال�ضافية مل�ؤلف الكتاب وكتابه
بو�ضع مناذج م�صورة من املخطوطات التي �أقام عليها
حتقيق الكتاب � ،إ�ضافة � إىل بع�ض النماذج الأ خرى ملا
وقع يف الن�سخ من � إف�ساد وتلف ب�سبب الرطوبة.
ونظرًا لأ همية الكتاب وقيمته التاريخية ،ومقدار
اجلهد املبذول يف حتقيقه و� إخراجه على هذا الوجه
املتقن ،اختارته املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم (�ألك�سو) ومعهد املخطوطات العربية ليكون
كتاب العام الرتاثي ،و�أقيمت احتفالية كربى للتنويه
به يف مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يف اليوم
الثالث من ني�سان (� إبريل) 2017م.
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قراءة في كتاب «البالغة العربيّة
المطلب
ّ
لمحمد عبد
ّ
قراءة أُخرى»
�أحمد اخلر�شة

´

تب ّو�أت البالغة العربيّة القدمية مكان ًة رفيع ًة يف الدّر�س النّقديّ احلديث ،يف ظ ّل تكاثف
امل�صطلحات النّقديّة وتداخل املناهج والأ دوات ،وحظيت باهتما ٍم وا�ضحٍ من قبل الدار�سني
والباحثني ،بني الإعالء من �ش�أنها والدّعوة � إىل ا�ستجالء �أهميّتها وجماليّاتها� ،أو احلكم عليها
باجلمود والتّعقيد� ،أو التّذبذب بني هذين املنظورين.
وي�أتي كتاب (البالغة العربيّة قراءة �أخرى) للدّكتور حممّد عبد املطّ لب≠ يف طليعة الدّرا�سات
البالغيّة احلديثة الّتي وقفت وقف ًة حمور ّي ًة يف هذا ال�سّ ياق� ،أي �سياق امل ؤ�لَّفات الّتي ثمّنت البالغة
العربيّة القدمية وقاربت بينها وبني الدّر�س البالغيّ احلديث مبا ال يُبخ�س البالغيّ القدمي
حقّه ،ويفتح الباب لك ّل حديثٍ يطوّر هذا العلم.

´

�أ�ستاذُ البالغ ِة العربي ِة والنقدِ امل�شاركُ يف جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية (الأ ردن).

≠ �أ�ستاذ البالغة والنّقد ،كلية الآداب ،جامعة عني �شم�س ،م�صر .وهو من �أ�شهر النّقاد العرب الذين جمعوا يف م ؤ�لَّفاتهم بني الأ �صالة
واملعا�صرة .له �أكرث من ع�شرين م ؤ�لَّفًا يف النّقد الأ دبيّ والبالغة؛ من �أبرزها :البالغة والأ �سلوبية ،وقراءات �أ�سلوبية يف ال�شعر احلديث،
وبناء الأ �سلوب يف �شعر احلداثة.
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ويقع هذا الكتاب يف (� )426صفح ًة من القطع
املتو�سّ ط ،ويتفرّع � إىل ثمانية ف�صول :الف�صل الأ وّل
بعنوان «موقف من البالغة» ،ثمّ يليه الف�صل الثاين
«مدخ ٌل � إىل البالغة» ،ومن ثمّ ف�صل «املدخل بني
الترّ اث واملعا�صرة» ،ويتبعه ف�صل «بنية التّحوّل»،
والف�صل اخلام�س «�أ�سلوبيّة التّحوّل» ،ثمّ يذهب امل ؤ�لِّف
يف علوم البالغة ،ويبد أ� بالتّ�شعّب يف ف�صوله بعناوين
فرعيّة بدءًا من الف�صل ال�سّ اد�س بعنوان «علم البيان»
الّذي يتناول فيه بنية التّ�شبيه ،وبنية اال�ستعارة ،وبنية
الكناية ،ثمّ يتبعه الف�صل ال�سّ ابع يف العلم الثّاين من
علوم البالغة «علم املعاين» ،وتتفرّع من هذا الف�صل
عناوين عدّة ت�شمل حتوّالت امل�سند � إليه كاحلذف
والذّكر ،والتعريف والتنكري ،والتّقدمي والتّ�أخري،
ومتعلّقات الفعل ،وبنية الق�صر ،و�أ�سلوب الإن�شاء
الذي يت�ضمّن بنية التّمنّي ،وبنية اال�ستفهام ،وبنية
الأ مر ،وبنية النّهي ،وبنية النّداء .وينتهي املطاف مع
�آخر الف�صول وثالث العلوم البالغيّة «علم البديع».
وقد جنح عبد املطّ لب من خالل عتبة العنوان يف
جذب القارئ وت�شويقه � إىل قراءة الكتاب والنّظر فيه،
� إذ يعقّب على العنوان الف�ضفا�ض امل�ألوف (البالغة
العربيّة) ،ب�آخر فرعيّ ي�ضيء �سابقه � إ�ضاء ًة الفت ًة
(قراءة �أخرى) ،فنحن نلمح من هذا العنوان
اعرتافًا من م ؤ�لِّفه باختالف هذا امل ؤ�لَّف عمّا �سبقه
درا�سات يف البالغة العربيّة ،مبا يقرتب من
ٍ
من
الدّعوة اجلادّة للمتلقّي ب�ضرورة النّظر � إىل البالغة
بدر�س جديدٍ
العربيّة من منظو ٍر �آخر؛ � إميانًا ب�أحقيّتها ٍ
معا�صرٍ .
ي�سته ّل عبد املطلب ف�صله الأ وّل بنقدٍ لطريقة
تقدمي البالغة القدمية للنّا�شئة؛ حيث حتوّلت البالغة
� إىل �أدا ٍة تف�سري ّي ٍة عقيمةٍ؛ لأ نّ مَ نْ تعامل معها مل يُدرك
ال�صحيحة ،ومل يحاول الك�شف
وظائفها اجلماليّة ّ
عن خلفيّتها اللّغويّة الّتي تعطيها �شرعيّة وظيفتها

الإبداعيّة ،وهذا -بظنّ امل�ؤلف -يعود � إىل �أنّ ه�ؤالء
النّا�شئة مل يروا هذه الأ دوات � اّإل من جانبها امل�شوّه
الّذي يعمل على تفكيك ال ّن�صّ وبعرثته � إىل عنا�صر
مبتورة ال جتمعها وحد ٌة �شعور ّي ٌة �أو مو�ضوع ّيةٌ ،وهذا ما
دفعه � إىل معاودة النّظر يف البالغة جُ مل ًة وتف�صيلاً ؛
يل يجمع مفرداتها من ناحية،
للإ م�ساك بت�ص ّو ٍر �شمو ٍّ
ويك�شف عن تف�س ٍري عميقٍ لتحوّالتها الظّ اهرة والعميقة
من ناحي ٍة �أخرى.
يرى عبد املطلب أ�نَّ البالغة قد أ�ُ�سيء � إليها من
�أهلها ،عندما �أخذوها على عجلٍ من القراءة الأ وىل،
وعندما �أعادوا طرحها م�شوّهةً ،ومن ثمّ يلتفت
� إىل �أنّ �شيوخنا يرون الهجوم على البالغة قد بد أ�
مب ّكرًا مع حركة � إحياء الترّ اث ،ثمّ ازداد الهجوم يف
املرحلة املتو�سّ طة ،وركيزته هي تخلّي البالغة عن
فطريّتها وانتقالها � إىل العلميّة املنهجيّة الّتي ق�ضت
على جماليّتها ،لكنه يعتقد �أنّ هذا الهجوم ظاملٌ؛ لأ نّ
البالغة تت�شرّف بكونها علمًا ،و�أنّ هذا جه ٌد يُحفظ
ملن و�صل � إليه ،واملتفحّ �ص يف الدّر�س البالغيّ القدمي
أ�س�س بالغ ّي ٍة دقيق ٍة قائم ٍة على الدّر�س
يعي قيامه على � ٍ
والتّطبيق يف النّ�صو�ص الأ دبيّة عمومً ا ويف اخلطاب
ين على وجه اخل�صو�ص ،ومن هذه الآراء الّتي
القر�آ ّ
يناق�شها امل ؤ�لّف ميكن �أن ن�ستجلي تقديره للبالغة
العربيّة القدمية ،وو�ضعه �إيّاها يف مكانها الّذي
ت�ستحقّ .
ي ؤ�كّد امل ؤ�لِّف �أنّ هذا اجلهد البالغيّ قد بد أ� حركته
من منطقة املعرفة الك ّليّة الّتي ت�ضمّ ما هو علميّ وما
هو غري علميّ  ،لكن املعرفة وحدها ال متثّل علمًا مبعناه
ال�صحيح ،و�إنمّ ا تتحوّل � إىل العلميّة تبعًا لأ �سلوب
ّ
التّفكري ومنهجيّة البحث ،وك ّل ذلك يتيح ملعرفة
التّحول � إىل علمٍ  ،وهو بهذا ي�ضع يده على ما ينق�ص
بالغتنا العربيّة القدمية؛ كي تت�شكّل علمًا متكاملاً
ميكن التّعاطي معه يف عاملنا املعا�صر.
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ويذود عبد املطلب يف كتابه عن ال�سّ كّاكي الّذي
حوّل البالغة من جمرّد املعرفة � إىل العلم عندما
قدّم مربّرات ت�أليفه (مفتاح العلوم) ،حيث �ألحّ عليه
فا�ضلو زمانه بت�صنيف مخُ ْ تَ�صرٍ يحظيهم ب�أوفر
حظ منه ،و�أن يكون �أ�سلوبه �أقرب � إىل فهم كلِّ ذكيٍّ ،
ّ
فقدّم مُ�صنّفه و�ضمّنه كلَّ املطالب العلميّة يف حماوره
ال�صرف ،وحمور النّحو ،وحمور املعاين
الثالثة :حمور ّ
والبيان .ويقرّر �أنّ ما ال جدال فيه :أ�نَّ البالغة هي
ال�صحيحة ملباحثها
�أ�سلوبيّة القدماء؛ لأ نّ املتابعة ّ
الك ّليّة والفرعيّة ت ؤ�كّد خطّ تها العلميّة الّتي مل تتوافر
لغريها من العلوم القدمية.
والنّاظر يف هذا الكتاب يجد م ؤ�لِّفه ي�سلك منهج
أ�سلوب مو�ضوعيّ يُفحم
احلِ جاج و�سبل الإقناع ،ب� ٍ
من ي�شكّك ب�آرائه� ،أو من يحاول الإنقا�ص من قدر
البالغة العربيّة ،فنجده –مثلاً  -ي ؤ�كّد علميّة البالغة
باتّ�ساقها اجلوهريّ مع علم املنطق؛ لأ نّها ت�ستهدف
ال�صحة وال�سّ المة ،ومن ثمّ يرى
مع اجلمال � إنتاج ّ
ال�صوت املفرد � إىل الكلمة
امتداد مباحثها من منطقة ّ
املفردة � إىل الترّ كيب املفيد � ،إىل الترّ اكيب املنف�صلة
واملتّ�صلة ،وجنده ير ّد على من ي�ص ّر �أنّ البالغة فنّ
ب�أنْ ال تناق�ض بني الف ّنيّة والعلميّة؛ لأ نّ البالغة فنّ
ال�صنعة ال ب ّد �أن يحتكم
ال�صنعة ،وك ّل ما ي�أتي وراء ّ
ّ
� إىل تدب ٍري م�سبقٍ .
ولنا �أن نرى هذه القدرة على الإقناع و�سوق احلجج،
وعمق النّظر ،يف � إطار حديثه عن علم البديع عندما
يقدّم امل ؤ�لّف ت�صوّره ب�أنّ معظم التّهم الّتي وُجِّ هت � إىل
البديع مُتعجّ لة تختطف مباحث بعينها لتتّكئ عليها،
ثمّ تنتقل � إىل التّطبيقات الّتي ا�ستوعبتها لت�صوّر كيفيّة
تعاملها ،لت�صدر حكمها النّهائيّ برف�ض دخولها � إىل
دائرة الإبداع ،عند مالحظة كرثة الأ �شكال البديعيّة
فيها ،دون جهدٍ ملحاولة الك�شف عن بنية عميقة �أو
حتديد لدورها يف حتويل الأ دوات البديعيّة � إىل و�سائل
لإنتاج املعنى.

ومن مزايا هذه الدّرا�سة �شموليّتها واتّ�ساع �أفقها،
فيكاد عبد املطّ لب يجيب عن كافّة التّ�سا�ؤالت الّتي
ميكن �أن تتبادر � إىل ذهن القارئ �أو املهتمّ بالبالغة
العربيّة ،ومن �سُ بل هذا االتّ�ساع حديثه حول االلت�صاق
احلميميّ بني البالغة والنّقد � ،إذ يبينّ �أنّ النّقد عمليّة
تلحق البالغة يف تراثنا العربيّ  ،فالبالغة من �أدوات
النّاقد الّتي تتّ�صل ببناء اجلملة بك ّل احتماالتها
يل � إىل مكوّنات
الترّ كيبيّة الّتي تنحرف عن النّمط املثا ّ
يغلّفها املق�صد اجلمايلّ ،ثمّ يكون االمتداد � إىل البديع
بو�صفه �أداة حت�س ٍني � إ�ضافيّة ،وهذا التّمازج �أورث
توحّ دً ا مفيدً ا بني حقائق علميّة يف مباحث اللّغة،
والنّحو ،واملنطق.
وظهرت قدرات امل ؤ�لِّف العالية يف التّحليل مبنهجٍ
علميٍّ دقيقٍ يف كتابه ،فرناه يُح�سن التّفريع ،والتّق�سيم،
وح�شد املادّة العلميّة يف �سياقها ،ومن ثمّ التّعقيب
م�ستقل واعٍ يطغى على الكتاب ،ونظ ُري
ٍّ
عليها بفكرٍ
هذا ميكن تتبّعه يف الكتاب عند حديثه عن مراحل
تطوّر البالغة العربيّة مثلاً � ،أو عندما ناق�ش �سيادة
القاعدة على اال�ستعمال ،وحكم ب أ�نّه قو ٌل مبال ٌغ فيه؛
لأ نّه يتجاهل جهد الكوفيني الّذي �سار يف هذا االجتاه
متامً ا ،حيث كان اال�ستعمال �سيّد القاعدة .و� إن كان
بع�ض املتقدّمني قد توقّفوا �أمام جتاوزات القاعدة،
وحترّجوا من قبولها؛ ف�إنّ البالغيّني املت�أخّ رين مل
يعنهم هذا اخلروج � اّإل بو�صفه ر ّد فعلٍ � إزاء الطّ ابع
يل الغالب ،ومن ثمّ قبوله يف دائرته الإبداعيّة.
املثا ّ
ومل يغفل امل ؤ�لّف املرور على ج ّل اجلهود البالغيّة
العربيّة القدمية ،فعدا حديثه عن ال�سّ كّاكيّ  ،يتناول
ين مُ�شيدً ا ب�أ�سلوبه وعُ مقه وتفرّده،
كتابَي اجلرجا ّ
و� إفادة الحقيه منه ،ويتوقّف عند الزّخم�شريّ الّذي
ين الكامل،
ين يف ال ّن�صّ القر�آ ّ
طبّق نظريّات اجلرجا ّ
أي�ضا � إىل ابن طباطبا العلويّ  ،وابن
وي�شري امل ؤ�لّف � ً
والباقلين ،واجلاحظ ،وابن �سنان ،و�أبي
اّ
الأ ثري،
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فار�س،
هالل الع�سكريّ  ،وابن ر�شيقٍ  ،وال ّرمّاينّ ،وابن ٍ
و�سيبويه ،مب ّينًا جهود ه�ؤالء البالغيني واللغويني،
ومناق�شً ا �آراءهم و�أمثلتهم ،ورابطً ا بني ما قدّموه،
وبني الدّر�س البالغيّ احلديث يف حقوله الأ �سلوبيّة
واللّ�سانيّة يف م�ستوياتها كافّة.
ومن جميل �آداب العالمِ  ،يتحلّى عبد املطّ لب ب�إ�شارته
� إىل جهود من �سبقه يف جتديد املنظور � إىل البالغة:
�أمني اخلويل ،و�أحمد ال�شّ ايب ،و�أحمد ال ّزيّات،
وم�صطفى الرّافعي ،الذين متركزت جهودهم حول
الرّبط بني الدّر�س البالغيّ القدمي والدّر�س الأ �سلوبيّ
احلديث ،ويتحدّث عن تتابع البحوث والدّرا�سات يف
جمال الأ �سلوبيّات ،والبنيويّات ،وال�سّ يميائيّات ،وال
ّارات
يغفل امل ؤ�لِّف ربط هذا التّطوير باالتّ�صال بتي ٍ
نقديّة وافدة ،م�شيدً ا بكتاب برند �شبلرن (علم اللّغة
والدّرا�سات الأ دبيّة– درا�سة الأ �سلوب ،البالغة ،علم
اللّغة الن ّّ�صيّ ).
تتّ�سم درا�سة عبد املطلب باملو�ضوعيّة والعلميّة،
فهو مع حتيّزه الوا�ضح للبالغة العربيّة القدمية،
واجتهاده برفع رايتها ،ال يدخر جهدً ا يف ا�ستنباط
عيوبها ،وتو�ضيح م�شكالتها ،و� إبراز جوانب نق�صها،
وحتديد مناطق �ضعفها كتحديد مواطن قوّتها،
ومن ذلك م�ؤاخذة البالغة مبنهجها التّعريفيّ الّذي
كان و�سيلتها � إىل بحث الظّ اهرة ومتابعتها تنظريًا
وتطبيقًا ،ويرى أ�نّنا ال ميكن �أن نتغا�ضى عن الإغراق
يف اجلزئيّة ،واالنف�صاليّة يف البحث البالغيّ جملةً،
فقد كان غريبًا �أن يغيب عن البالغيني –مثلاً –
الرّبط بني اال�ستعارة وبنية احلذف� ،أو بني التّ�شبيه
وبنية الذّكر.
ال�صدد يرى عبد املطلب �أنّ البالغيني قد
ويف هذا ّ
ري من الرّبط الكلّيّ بني عنا�صر اخلطاب
فاتهم �شي ٌء كث ٌ
الأ دبيّ وظواهره ،غري أ�نّهم قد جَ برَ وا بع�ض ما فاتهم
يف حتليل اخلطاب ال�شّ عريّ من زواياه البالغيّة ،ومن

بعد ذلك جتاوزوا مقولة وحدة البيت ومل يجعلوها
مقيا�سً ا للرّف�ض والقبول ،بل �إنّهم كانوا يعر�ضون
للبيتني والثّالثة ويربطون بينها ربطً ا بنائيًّا متكاملاً ،
كما يخالف من ذهب � إىل أ�نَّ البالغيني تنا�سوا اجلانب
التّاريخي للظّ اهرة ،م ؤ�كّدً ا أ�نَّ العن�صر التّاريخيّ مل
يكن غائبًا عن الفهم البالغيّ وت�صوّراته الك ّليّة لإنتاج
ال�صياغة الإبداعية ،م�ست�شهدً ا ببع�ض امل�صطلحات
ّ
التي تدخل يف دائرة الف�صاحة (الوح�شيّة ،والعاميّة،
واجلزالة ،وال ّرقّة) ،قائلاً � إنّ التعامل مع هذه
خا�صة ما
امل�صطلحات كان موازيًا للتّطوّر التّاريخيّ ّ ،
�أورده اجلاحظ ،وابن �سنان ،وابن الأ ثري.
يُويل امل ؤ�لّف الدّر�س البالغيّ احلديث اهتمامً ا
جليًّا ،فيتحدّث عن تدخّ ل البالغة يف التّقومي وتوحّ دها
يف النّقد ،حيث كانت القيمة هي و�سيلة تقدمي
اخلطاب � إىل املتلقّي ،ويرى هذا قد ورد يف كث ٍري من
التّوجّ هات النّقديّة احلديثة ،ويرى املتحفّظون يف ذلك
�أنّ االبتعاد عنه يقود � إىل التّ�سوية بني الرّديء واجليّد،
وال ي�ساعد املتلقي يف التّذوّق بل يُف�سده.
ويظهر لنا يف هذا امل�ضمار ت أ�ثّر امل ؤ�لّف بالنّظريّة
التّحويليّة التّوليديّة الّتي انفرد بها ت�شوم�سكي ،وهذا
ما ميكن �أن ن�ست�شفّه من مناق�شاته يف احلوار الّذي
يفتعله بني البالغة القدمية واحلديثة � ،إذ يعطي
ال�صدارة يف تف�سري �سائر البنى
البنية العميقة حقّ ّ
البالغيّة ،منطلقًا من درا�سة هذه البنى ،وعلى ر�أ�سها
ين يف
بنية التّكرار ،ولقد اعتمد امل ؤ�لّف اخلطاب اللّ�سا ّ
نظريّاته و�آرائه � ،إذ ر�أى �أنّ ك ّل الترّ كيبات البالغيّة
ميكن الو�صول � إىل معانيها بف�ضل ما تقدّمه اللّغة من
الإجراء الكالميّ .
ويُويل امل ؤ�لّف القر�آن الكرمي ج ّل االهتمام ،فريى
�أنّ النّقد والبالغة ت�شكّال يف ظ ّل البحث اللّغويّ املتّ�صل
بالدّرا�سات القر�آنيّة ،كما متتاز مادّته بطابعها العلميّ
املوجّ ه بالأ مثلة الكثرية من القر�آن الكرمي وال�شّ عر
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العربيّ  ،م�ستندً ا � إىل �أمثلة البالغيّني القدامى ذاتها،
يُو�سعها �شرحً ا وتعقيبًا يف كافّة امل�سائل الّتي يطرحها،
ي ؤ�كّد بع�ضها� ،أو يفنّد بع�ضها الآخر ،ومن ذلك �أمثلته
يف م�س�ألة التّنافر ووجوهه ،ويف � إطار حديثه حول
العلوم الثّالثة (البيان ،واملعاين ،والبديع) يف �شتّى
فروعها وتفا�صيلها.
لقد أ�لّف عبد املطلب كتابه مبا يتما�شى مع
الدّار�س واملهتمّ بعلوم البالغة ،فعلى الرّغم من
�صعوبة بع�ض امل�صطلحات البالغيّة والعلميّة الّتي
ي�صطلح عليها الكتاب �أمام غري املخت�صّ  ،ف�إنّ امل ؤ�لّف
اجتهد يف تب�سيط مادّته بال�شّ رح والتّف�سري والأ مثلة
و� إدراج الرّ�سوم التّو�ضيحيّة الب�سيطة الّتي تنطبع يف
ذهن الدّار�س ب�صريًّا؛ في�سهل عليه ا�ستعادتها عند
احلاجة.
ولقد ا�ستطاع امل ؤ�لِّف حتقيق توازنٍ بني البالغة
العربيّة القدمية والبالغة احلديثة يف منطلقاتها
احلداثيّة كافة ،ب�إيالء اجلهد  �-إثباتًا وت�أ�صيلاً -
حديث يف منت الكتب القدمية ،وبني ثنايا �آراء
ٍ
لك ّل
القدماء املتفوّقة ن�سب ًة � إىل ع�صرهم ،مثبتًا �أنّ كافّة
العلوم والنّظريّات النّافعة ال ب ّد �أن مت ّر مبراحل
تاريخيّة تنطلق من الب�سيط الّذي ي�ساوي ذرو ًة يف
ع�صره ،بالتّدرّج � إىل ما يرتقي ح ّد االكتمال النّظريّ

والتطبيقيّ  ،لهذا ف�إنّ من جماليّات هذا الكتاب تلك
الإ�ضاءات املق�صودة مل ؤ�لّفات القدماء وا�ستجالء
مواطن العبقريّة العربيّة القدمية يف حديثهم عن
در�س بالغيٍّ محُ كمٍ
البالغة ،وتفوّقهم يف ال�سّ بق � إىل ٍ
عر�ضها.
ّات ح�سُ ن ُ
مُ�ستندٍ � إىل نظري ٍ
وبعد ،ف�إنَّ هذا الكتاب يحمل قيم ًة تاريخ ّي ًة
باختزاله جهود القدماء ،و�أخرى نقد ّي ًة مبا قدّم من
وموازنات بني القدمي يف البالغة
ٍ
وتعليقات
ٍ
تعقيبات
ٍ
وحديثها ،و�أخرى علميّة تعليميّة ين�شدها الدّار�س
املهتمّ بهذا العلم ،ف�ضلاً عن م�ساهمته الفاعلة يف ك�سر
اجلمود الّذي رُميت به بالغة ال�سّ كّاكيّ  ،فلقد اجتهد
امل ؤ�لّف ب�إزالة القناع الّذي �شُ وّه من قبل الكثريين حول
البالغة العربيّة القدمية ب�شكلٍ عامٍّ  ،وال�سّ كّاكيّة على
وجه اخل�صو�ص ،بتبنّي �آرائه وا�ستعرا�ض وجوه �أه ّميّة
ما جاءت به وكيفيّة ا�ستناد الدّر�س البالغيّ احلديث
على بع�ض �أ�صولها.
ومن هنا ا�ستطاع عبد املطلب �أن يقدّم يف كتابه
دليلاً يقود الدّار�س املعا�صر � إىل قراء ٍة جديد ٍة واعي ٍة
للبالغة القدمية ،تزيد فاعليّة الدّر�س احلديث
انطالقًا من اجلذور املت� ّأ�صلة يف تراثنا البالغيّ
القدمي اجلدير بهذه احلظوة الّتي �أهملها بع�ض
الدّار�سني تع�سّ فًا.

139

قطعة من اجلزء اخلام�س ع�شر من القر�آن الكرمي كتبت باخلط الكويف ال�شرقي
يف منت�صف القرن الثالث الهجرى يف � إحدى نواحي همذان
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