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الكتـــاب مقّدمة
وقد سعينا الّثانوّي، بالّتعليم واالقتصادّية العلمّية الّشعب من الّرابعة الّسنوات لتالميذ        هذا الكتاب
الفصل أضحى وجوه ذا خطابا للّنّص دراسة هي بما ومقاصدها الّرسمّية الامج لروح موافقا يكون جهدنا لكي
وتحليل مناهج الّنقد كما تبّين مختلف عن الّشكل منفّك اِّـضمون وال ِّـضمون وعاٌء الّشكُل فال منهجّيا. بينها
رسائل وإبالغ مقاصد لخدمة خصائص وتداخل مستويات وتقاطع مكّونات تظافر اليوم الّنّص وإّنما الخطاب.

تفسّية. أو حجاجّية تكون حضارّية، وقد أو أو فكرّية أدبّية أو جمالّية تكون قد
للّدارس/لقارئ من  وال بّد اإلنشاء. وفنون الّلغة أدوات تجليها أفكار عمادها بِنية اِّـنظور بهذا ويغدو الّنّص  
الحجاجي، الخطاب ومقّومات الّتفسّي عن خصائص الخطاب للكشف اِّـسارات وأدّق اِّـسالك أقوم توّخي
الكفاية وهذه تكّونها، مسارات أسرارها ويتابع يلج حّتى الّنصوص لدى اِّـباشر لهذه قرائّية كفاية بّد من وال
عتباته اِّـؤّلف َّـ هذا به يمّده بما وتستأنس سابقة، مستويات َّـ الّتلميذ مكتسبات االعتبار بع تأخذ
قراءة الّنصوص مع هذه للّتعامل اِّـأمولة اِّـهارة الّتلميذ يكتِسب حّتى وإغناءات إضاءات من ومالحقه وحواشيه

وتجنيسا. وتصنيفا وتفكيكا
تنّوعت عصورها  اّلتي الّنصوص هذه مع للّتعامل للمتعّلم ضرورّي مدخل اِّـنهجّية الّثقافة هذه إّن  
وما مصدر هو ما ب تاوح الكتاب هذا الّنصوص اِّـشّكلة لعمدة وهذه وأغراضها. وأجناسها وأنماطها ومشاربها
الّتفك َّـ نصوصا اعتمدنا األّول اِّـحور َّـ محوَران. فقوامه القسم األّول، أّما قسمْين. على موّزعة مرجع هو
والّثانية الفنون من َّـ فّن معرفة مصدر بمثابة القديم؛ األوُّـ العلمّي الّتفك عن ونصوصا القديم العلمّي
وضع ُكّتاٍب معاصرين مراجعها من فإّن اِّـصادر قديمة كانت وإذا على الكالم. الكالم بمثابة منها هي لها قراءة

ونقدا. وتقويما تأريخا اِّـعرَّّـ اإلنتاج بهذا اشتغلوا
حيث مضامينها  األّول من نصوص اِّـحور تغاِير فهي األّول من القسم الّثاني اِّـحور نصوص أّما   
حيث حديث)، ومن / (قديم الّتحقيب ثنائّية حيث من تماثلها ولكّنها واألدب الفّن على َمداُرها إذ الفكرّية

/ اِّـرجع). (اِّـصدر ثنائّية
وأصحابها اِّـعاصر) العربّي اإلنسان (شواغل معاصر نصوصا مدارها انتخبنا فإّننا من الكتاب الّثاني َّـ القسم أّما
حوار ”َّـ اِّـطروقة القضايا نوع فيما بينها االختالف ووجه ،والّتفس الحجاج بينها مقاصد والجامع معاصرون
اِّـتنّوعة، اِّـتعّددة، الّنصوص لهذه الّناظم الخيط فما أخرى. ناحية من والفّن“ الفكر و“َّـ ناحية من الحضارات“
وتربوّي ناحية من معرَّّـ :متكامل وجه لذو الخيط الّناظم هذا إّن ؟ ونمطا وغرضا وجنسا زمانا اِّـتباعدة

فإّننا نستهدف: لذا ناحية أخرى، من
القولّي  العمل يتحّقق فيهما الخطاب من نمطان هما بما الّتفسّي والّنّص الحجاجّي الّنّص دراسة أ -

الّتفسّي. القولّي والعمل الحجاجّي
بالوقوف: وذلك وتصنيفا وتحليال شرحا الخطاب الّنمط من هذين ب الّتمييز مهارة الّتلميذ إكساب - ب
عندلونمن اإلبداعالعربّياإلسالمّيالقديمَّـمجالإنتاجاِّـعرفةالعلمّيةومجالالّتفكَّـجمالّياتاألدب والفّن. •
مسائل اآلخر)، وَّـ / الحضارات (نحن حوار مسألة َّـ اِّـعاصر العربّي اإلنسان تفك تجّليات بعض عند •

وفّنّية. فكرّية قضايا من راهنه تشغل



(الحجاجّي/ الخطابّي الّنمط لهذين اِّـنشئة واألسلوبّية والبنيوَية والّتركيبّية اِّـعجمَية عند الخصائص •
الّتفسّي).

دراسة أجناس  صميم من َّـ مسألة أساسا وتتمّثل إليها القارئ تنبيه وجب صعوبات أّننا صادفنا على  
ِّـا أحيانا الواحدة الفقرة َّـ بل الواحد الّنّص َّـ والّتفسّي الحجاجّي ب الّتمييز عسر وهي أال الخطاب،
الجنس الخطابّي هذا وحّظ منهما كّل حدود بيان وجب ولذا وتداخلهما، الّنمط تراكب من نّص أّي يعي

ُيْدرُس. نّص كّل من
انتقائها، فمّهدنا  َّـ الّدّقة توّخينا إذ ميسورة تربوّية صيغة َّـ الّنصوص هذه تقديم َّـ اجتهدنا وقد  
اِّـعجمّية على َّـ الّشروح واقتصرنا بها، الّتذك على يساعد أو األساسّية القضّية إُّـ ينّبه بتقديم نّص لكّل
تلميذ الّشعب من يقّربه بيداغوجّي بجهاز نّص كّل وذّيلنا للمعنى. تقريبا الَنّص حواشي َّـ الّسياقّية اِّـعاني

العلمّية:
قد  ومصطلحات وأشعار آيات من الّشواهد وتوثيق واآلثار واِّـدن األعالم وأهّم تتعّلق باِّـؤّلف تعريفات: - 1

موافقة». «بصور أحيانا تصحب
 ،والّتفس الحجاج َّـ ِسياق موّظفة األسئلة من مختارة مجموعة على قائمان وهما والّتحليل: الفهم - 2
الّثاني الّسؤال أّما ذلك. على يعينه إُّـ ما الّتلميذ يوّجه حيث الّنّص ببنية األّول صلة يكون للّسؤال وكثا ما

واحدا. واحدا حسب اِّـحاور باِّـضمون متَعّلقا ذلك بعد ما ويكون األسلوبّية الخصائص إُّـ فينّبهه
بما  موقف وتعليله اّتخاذ إُّـ يماثلها فيما الّتفك أو الّنّص قضايا من قضّية َّـ الّرأي: وإبداء الّتفك - 3

برأِيه. ويدلي ويفّكر بفكره بنفسه حّتى يفهم الحجج من يناسب
يتوّخى  سطرا أو عشرين عشرة ب تاوح قصة فقرة إنشاء إُّـ الّتلميذ فيه يدعى الكتابّي: اإلنتاج - 4

تحليال. أو تلخيصا أو توّسعا الّتفسّي اِّـسلك أو الحجاجّية فيها الّنزعة
للحجاج  توظيفها يقع الّتراكيب من ضرب أو صياغة أو بالغّية أو لغوّية ظاهرة ترّكز على الّلغوّية: الّنافذة - 5

اِّـدروسة. الّظاهرة تدّعم أنشطة خالل من إدماجا وممارسة والّتفس
اّلتي  والحضارّية...) اِّـعجمّية، (الّتاريخّية، واِّـعارف اِّـوارد من نّوعنا لذلك نّصا، يغني قد نّصا إّن اإلغناء: - 6
الّنّص اإلغناء يتجاوز وأحيانا الفهم. على تساعد مناسبة تعليمّية وضعّية خلق على يساعد إطار َّـ الّنّص تضع

مرافقة». «صورة إُّـ
للمحور،  اِّـؤّسسة واألفكار الفّنّية اِّـفاهيم بعض استيعاب على الّتلميذ تساعد اِّـنهجّية: الوَرقات - 7

باِّـسائل الحضارّية. يرتبط مضمونّي واآلخر والحجاج الّتفس مجاله فّنّي نوع :نوع إُّـ وتصّنف
على  بعض اِّـسائل اِّـساعدة الّنصوص وتخّص لغوّية منطلقاتها من ظواهر تقّدم الّلغوّية: الورقات  - 8

الكتاب. وطبيعة ينسجم َّـ إطار الّلغوّية توظيف اِّـكتسبات
والّتقييم والّتأليف. الفهم اختبار قدرته على قصد اِّـتعّلم إليه يدعى وتأليفّي: تقييمّي نشاط - 9

مفاهيمه. وتحديد اِّـحور لتأط قضايا وتكميلّية): (تمهيدّية الّنصوص اِّـساعدة - 10

هذا الكتاب إنجاز على من ساعدنا لكّل شكرنا صادق عن ونعّبر إليه ما سعينا َّـ وّفقنا قد نكون أن نرجو
.علمّي مستن عقل سبيل وضع َّـ اّلتي من أجلها بالغاية احتفاء

                                                                                                      اِّـؤّلفان
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أو اِّـقام َّـ حاضر ومخاَطب متكّلم ب ويكون الخالف، مواطن َّـ يكون الِحجاج

نحو اُِّـعطى أو اِّـلفوظ أو الُحّجة الّتوجيه، توجيه مبدإ على الحجاج ويقوم مقـــّدر،

ذلك إليها ويؤّدي مذكورة. َغ ضمنّية صريحة أو إّما الّنتيجة هذه الّنتيجة، وتكون

تشتمل أن يمكن ما الّنتيجة تلك نحو توجيه اِّـلفوظ َّـ َتقوية اِّـعطى، ويســـهم

عليه تشتمل أن يمكن ِحجاجّية، وما روابط أو عوامل اِّـلفوظ من أو عليه الُحّجة

الحّجة أو اِّـلفوظ ذلك عليه يقوم أن يمكن وما عاطفّية، أو قيمة أخالقّية ُحكم تحمل صفات ألفاظ تكون من

عاَمة. مجاز أو استعارة من
االْبِتداِء... إنَّ وَالُم إالَّ، َمـا... إالَّ، ... إْن ِإنَّـَما، : نحو من : الحجاجّية العوامل /1

ن) = (الّنتيجة أْنِجدُه (الّنتيجة)  أُخوَك (اُِّـعطى) إَذْن ُهَو إّنَما : (1) مثال
عن «إّنَما» اِّـلفوظ عراء إّن بل بدونها، (ن) ليست له نحو الّتوجيه َّـ قّوة «إّنَما» اِّـلفوظ إقحام يزيد حيث

واإلخبار. الوصف باب َّـ أدخـل ويجعلـها من باب الحجاج الجملة يخرج أن شأنه من أخوك) (بقولنا هو
الَواُو، الَفاُء... َحّتى، بـَْل، : َلِكْن، نحو من : الحجاجّية الّروابط /2

(الّنتيجة). ِانتدْبه إذْن اإلَجاَزِة (معطى) َعَلى وَحّتى الَبكاُلورَيا َعَلى َحاِصٌل ُهَو : (2) مثال
اِّـلفوظ توّجه يقّوي فهو الّنتيجة إُّـ اِّـفضـــي الحجاجّي ـــّلم للسُّ «حّتى» منّظما الحجاجّي الّرابط يأتي
تكونا من قســـم أن «حّتى» بينهما الُحّجت الّلتـــ تجمع َّـ تلك الّنتيجة. ويشـــط نحو الّســـابق لـــه

يصّح. ال والعكس من األوُّـ أقوى الّثانية أن تكون واحد، على حجاجّي
قيمّي) (ُحكٌم : الّتقويمّية 3/ الّصفة

(الّنتيجة) َفاْقَرأُه إذْن حـََسٌن (اِّـعطى)  َهذا الِكَتاُب : أ (3) مثال
إَذْن َفَتَجنَـّْبُه (الّنتيجة) َقِبيٌح (اُِّـْعَطى)  لوُك السُّ هَذا ب: أْو

 : 4/ اِّـجاز
أقوى توجيها  ويكون اِّـجاز (األسدهنا) (الّنتيجة) ُشـــَجاٌع هَو إَذْن (اِّـعطى) أَســـٌد (4) : ُهَو مثال

هذه َّـ واحد حجاجّي قســـم كانتا تنتميان إُّـ وإن فالحّجتان (ُشـــَجاٌع مثـــال). الحقيقة من نحـــو الّنتيجة

بْل أَسٌد ُهَو ُيقال : أن يمكن وال أَسٌد فاحذره، ُهَو َبْل ُهو ُشجاٌع : أقوى من شجاع فنقول األسد فإّن الحالة

فاْحذْرُه. ُشجاٌع

إُّـ  اِّـعطى أو الحجاجّي اِّـلفوظ مـــن كيفّية العبور إّنما هو دائما الحجاج علماء يشـــغل ما أّن علـــى  
معقول. مستساغ نحو على الّنتيجة إُّـ مؤّديا اِّـعطى يكون نضَمن أن كيف آخر بمعنى الّنتيجة

ضمنّية  تكون ملفوظات عاّمة افاضّية عن عبارة وهو بـالّضمان يســـّمى العبور ما إّن من وســـائل هذا



الوقائع يدعمه مثل ما إُّـ نفسه الّضمان ويحتاج سنراه. كما اِّـوضع غ (ن) وهو إُّـ (م) من العبور وتضمن

الّداعمة. الُحّجة مقام يقوم مّما ذلك وغ اإلثبات، وشـهود القانونيـّة والفصول الّتاريخّية

ُمعاقَبـتُه (الّنتيجة) يْنبغي إذْن (اِّـعطى)  القاُنوَن َجاَوَز : ُفالٌن (5) مثال

   

[َذلَك أّن] كّل متجاوز للقانون يعاَقب.     مان       الضَّ          

   

عم بـــــــــــــــــالوقائع       الدَّ

الّتاريخ من ماّدّية وقائع   : ماّدّية َّـ اِّـجتمِع وقائع القانون فصول

َّـ قصص مماِثلة الّصحف   اِّـنشورة َّـ      قّصة فالن

: الّنتيجة إُّـ من اِّـعطى العبور وسائل ومن

بشـــرّية باإلجماع لدى مجموعة تحظى الّضمان من تجريدا أكثر عاّمة فكرة وهو َموِضٍع، اِّـواضـــُع: َجْمُع

اِّـلفوظات. تتابع َّـ اِّـعقوليـّة وجه ليوّفر ويأتي معّينة، ويكون ضمنّيا

الجاهلّي: اعر الشَّ قول : (6) مثال

عّنا َضـاَق حتَّى البـَّر َمألَنا

إذْن نحن األفضل واألقوى (الّنتيجة) سفينـَـا (اِّـعطى)  َنْملـُؤُه البْحِر وَماَء  

األقوى. هو أْو األكثر هو األفضل [ذلك أّن] :             اِّـوضع

األمم من أّمة األقّلّيات َّـ بعض أْو لدى بعض األمم انقلبت أحيانا، إْذ رّبَما نسبّية تكون قد اِّـواضع أّن غ

والّنتيجة. اِّـعطى ب واصال عبور جسر هذا فيكون أفضل»، «األقّل موضع لديها اِّـوضع اِّـعتمد فأصبح

: القديم العربّي الّشاعر قول : (7) مثال

َقليـُل إّن الكَراَم : لَها فُقلُت   *** َعديـُدَنا   أّنا َقليــٌل ُتعّيـُرَنا
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االهتمام محاور

: نجد حيث

(الّنتيجة) األْفَضُل نحُن إذْن (معطى) َعَددَنا قليٌل َنْحن

هو األفضل  األقّل [ أنَّ :  [ذلك اِّـوضع    

الُحّجة عبـــور ب جســـر جميعا مّثل اِّـوضع الحالتـ وَّـ قّلة موضع إُّـ موضع الكثـــرة وهكـــذا انقلـــب

األطروحة. أو والّنـتيجة

لتقويـة من وســــائل عادة عليه يشــــتمل يؤّدي بـفضل ما صريح أّول ملفــــوظ على وإذْن فالحجــــاج يقــــوم

ضمنّيا، ويمّثل الّنتيجة أو مثله صريحا إّما يكون يليه ثان ملفوظ إُّـ الّروابط والعوامل) شأن ) لغوّية الّتوجيه 

ترابط َّـ اِّـعقولّية وجه بصنع اِّـوضع أو وينهض الّضمان ويروم إثباتـها. اِّـتكـّلم عنها يدافع اّلتــــي أو األطروحــــة

دعامة لهما. اِّـلفوظ فهو ذْينك

أمثلتنا جميع َّـ الّنتيجة إُّـ اِّـعطى العبور من يكون أن يمكن وأشمل إذ من الّضمان أعّم اِّـوضع أّن على

1 و 3. اِّـثال َّـ الّشأن هو كما بموضع محكوما (7 - 1)

أنجده. إذن إّنمــــا هـــو أخــــــــوك   - 1

وجبت نجدته أخاك الّشخص كان كّلما  :            اِّـوضع

فتجّنبه إذن الّسلوك قبيح          هذا 3-ب

تجّنبه. وجب قبيحا كان األمر : كّلما            اِّـوضع
لألخ اِّـالزمة اِّـعانى من نفســـها، إذ اِّـعجمّية للوحدة اّلذي اِّـتـــداول إذن يســـتدعيه اِّـعنى اِّـوضع فكأّن
أّن هذا معنى األمثلة. ســـائر ذلك على . وقس تجّنبه للقبح ضرورة اِّـالزمة اِّـعاني ومن ”نجدتـــه“، ضـــرورة
إن خطابات حجاجّية والعلمّية األدبّية وحّتـــى اليومّية فخطاباتنا لذلك وتبعا الّلغة، جوهر َّـ قائم الحجـــاج
اِّـستمّدة من العقالنّية بضرب محكومة األحوال خطابات جميع َّـ أّنها على األقّل. فجّلها على كّلها تكن لم

فيها. الّضمنّي الحضور من
2006-2001 الحجاج َّـ صولة من كتابات له مختلفة اهللا عبد عن

مـقّدر). أو (حاضر ومخاَطـب متكّلـم طرفاها خالفيـّة، قضّية الحجاج أساس -
الّنـتيجة. إُّـ العبور تقوية َّـ الحجاجّية والعوامل الّروابط دور -

عليها. بالّنتيجة اِّـّتبة اِّـخاَطب تسليم وَّـ الحّجة تقوية َّـ اِّـوضع مكانة -
الّلغة ؟ قائما َّـ يكون الحجاج كيف -
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موضوعه     حضارّي، علمّي، أدبّي...
مفّسر له دونه علما َّـ ذاك اِّـوضوع. مفّسر عالم باِّـوضوع   طرفاه      

                        اإلجمال                       الّتفصيل.
بنيته                     الّتركيب                     الّتفكيك.

                       العرض                       االستنتاج.

صناعّية... علمّية أو ِّـنجزات أو العمل ِّـنهج أو اِّـفاهيم أو للّنظرّيات : العرض                                
والّتجربة... والّتعريف اِّـثال وإيراد بالّشرح واِّـقارنة : والّتعليل                                 الّتوّسع
تجريبّيا... عملّيا أو فكرّيا منهجّيا أو علمّيا نظرّيا ويكون :                                 االستنتاج

تفسه : علم، دين، صناعة، اجتماع... يقع ما سجّل من معجم : معجمّية      
 

أدواته                      بالغّية:

اِّـفعول اِّـطلق،الّتوكيد، العطف... الحال، الّنعت، : نحوّية   
الجمع أو الّترتيب أو الّتبويب. على إّما الّداّلة الّروابط     

الكاريكاتورّية والّرسوم الفّنّية، والّرسوم البيانّية  أو اِّـائّية أو والّزيتّية الّشمسّية                             الّصور
اإلشهارّية... والّلوحات                            والخرائط، والخطاطات

كان صاحبه إذا اِّـوجود، وتطوير الكشف، أو الجديد وتقديم أو نظرّية لعلم الّتأسيس - 1                           
            عاِّـا باحثا أو مكتشفا...

والّتكوين والّتثّبت واِّـفاهيم، اِّـعارف من الّسائد ومراجعة واإلفهام والّتدقيق الّشرح - 2                           
واِّـتعّمق اِّـلّم واِّـحيط بكّل الّدقائق  اِّـختّص من الّنّص صاحب كان إذا والّتعليم     

                   والجزئّيات...
عاّمة وحّد  مبادئ بتقديم والّتثقيف الفالحّي) أو الّصّحّي اإلرشاد (مثل واإلرشاد الّتبسيط - 3                            

اِّـثّقف أو مّمن لهم معرفة إجمالّية  من الّنّص يكون صاحب ح اِّـعلومات من أدنى      
...أو الّتقنّي باِّـوضوع مثل الّصحافّي     

والكتب العلمّية واِّـختّصة، والقواميس، اِّـوسوعات األحيان َّـ أغلب َّـ الّتفسّي الّنّص يرد مالحظة  
لألدوية أو اِّـصاحبة اإلشهار واإلرشاد والوثائق َّـ ويستعمل والّتعليمّية، اِّـدرسّية                            والكتب

استعمالها... وطرق بمكّوناته للّتعريف                   اآلالت الجديدة

الّتفسيــرّي الّنـّص

الّنهي... األمر، الّتعّجب، االستفهام، : اإلنشاء -
الّتشكيك... الّتقرير، الّنفي، : الخ -

الّتشبيه، االستعارة... -
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ِنسبّيـُة اِّـْعرَفِة الِحّسيَّة
1

تمهيد: اَِّـْعِرَفُة ِعْنَد الّتْوِحيِدي ِنَتاُج الِفْكِر الّصِحيح آِتَيٌة ِبالَحّق َجُلوَبٌة ِللّرَشِد. َوِلْلَمْعِرَفِة األَساِسّيِة َمَصاِدُر 

ِعّدٌة ِمْنَها:... الَعْقُل، َفُهَو اِّـَِلُك اَِّـْفُزوُع ِإَلْيِه َوالَحَكُم اَِّـْرُجوُع ِإَلى َما َلَدْيِه... َوِمْنَها الّتْجِرَبُة َواُِّـَشاَهَدُة.
أحمد عبد الفّتاح الّّي، الّتوحيدي ب العلم واِّـعرفة، 

مجّلة فصول، مجّلد 14، سنة 1995.

َقـــاَل الّتْوِحيِدي ِفي اُِّـَقاَبَســـِة الّراِبَعِة والّســـّتَ ِمْن ِكَتاِب 
اُِّـَقاَبَساِت: 

َســـِمْعُت َأَبا ُســـَلْيَماَن َيُقوُل: َقاَل «َأْفَالُطْن»: إّن الَحّق َلْم 
ُيِصْبُه الّناُس ِفي ُكلِّ ُوُجوِهِه، َبْل َأَصاَب ِمْنُه كّل إنَســـاٍن ِجَهًة. 

َقـــاَل: َوِمَثاُل َذِلـــَك، ُعْمَياٌن اْنَطَلُقوا ِإَلى ِفيـــٍل، َفأَخَذ ُكّل َواِحٍد ِمْنُهـــْم َجاِرَحًة ِمْنُه، 
َفَجّسَها ِبَيِدِه، َوَمّثَلَها ِفي َنْفِسِه، ُثمَّ اْنَكَفُؤوا. 

َفأْخَبَر اّلذي َمّس الرِّْجَل َأّن ِخْلَقَة الِفيِل َطِويَلٌة، ُمَدّوَرٌة، َشِبيَهٌة ِبَأْصِل الّشَجَرِة َوالّنْخَلِة. 
َوَأْخَبَر اّلِذي َمّس الّظْهَر َأنَّ ِخْلَقَتُه َشِبيَهٌة ِبالَهَضَبِة والّراِبَيِة اُِّـْرَتِفَعِة.

َوَأْخَبَر الِذي َمّس ِمْشَفَرُه أّنُه َشْيٌء َليٌِّن َال َعْظَم ِفيِه.
َبَر الِذي َمّس ُأُذَنْيِه أّنُه ُمْنَبَسٌط، َرِقيٌق، َيْطويِه َو َيْنُشُرُه. َوَأخْْ

ِعي َعَلْيِه  ُب  َصاِحَبُه، َوَيدَّ َفـــُكّل َواِحٍد ِمْنُهـــْم َقْد َأّدى َبْعَض َما َأْدَرَك، َوُكّل ُيَكـــذِّ
الَخَطَأ َوالَغَلَط َوالَجْحَد ِفي َما َيِصُفُه ِمْن َخْلِق الِفيِل. 

ْدِق َكْيَف َجَمَعُهْم، َواْنُظْر ِإَلى الَخَطِإ َكْيَف َدَخَل َعَلْيِهم َحّتى َفرََّقُهْم. َفاْنُظْر ِإَلى الصِّ
 

،أبو حّيان الّتوحيدّي، اِّـقابسات، تحقيق محّمد توفيق حس
ط. 2، دار اآلداب، بوت، 1989، ص 220

الَحــّق: َمـــا َصحَّ 
َوَثَبَت َوَصَدَق.

َرَها. َمّثَلَها : َتَصوَّ
اْنَكَفُؤوا : َرَجُعوا.

اِِّـْشــَفر : َشـــَفُة 
الِفيِل.

َيْنُشُره : َيْبُسُطُه.

ِإْنَكاُر   : الَجْحــد 
َرْغـــَم  الَحِقيَقـــِة 

َمْعِرَفِتَها.
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أعــالم:
هـ/1023 م)  هـ/922 م - 414 310) عربّي مفّكر الّتوحيدي: أديـــب حّيان أبو اِّـؤّلـــف:
أهّم من الوزراء. كبار وجالس عصره، شيوخ أهّم على دَرس ثقافٍة موســـوعّية، صاحب

واِّـؤانسـة»، و«اِّـقابسات».  «اإلمتاع مؤّلفاته:
من  وهو الّتوحيدّي شيخ باِّـنطقّي، اِّـعروف هـ) 391 الّسجستانّي: (ت. سليمان أبو

والفلسفة. والحكمة اِّـنطق َّـ بغداد علماء
(428 - 347 ق.م)،  َّـ أثينا ولد يونانّي فيلســـوٌف وهو أفالطون، به أفالطن: اِّـقصود
واشـــتهر بكتاب الفلســـفّية، بحواراته ُعرف أرســـطاطاليس، ومعّلم وتلميذ لســـقراط

«الجمهوِرّية».
وآثار: كتـب

كبًا عدًدا َضّمنه الهجرّي، الّرابع القرن نهاية َّـ الّتوحيدي أّلفه اُِّـَقاَبَساُت: كتاب
عصره. مختَلف علماء ب جرت اّلتي واِّـناظرات واِّـناقشات األحاديث من

ويقول اِّـباَدلة. على تدّل وهي َقاَبَس)، = َفاَعَل (صيغة ُمَقاَبَسٌة ُمفردها واِّـقابسات

َّـ الّناس من أكثُر أو اثنان أن يشك اِّـقابسات حسن: «معنى توفيق محّمد

العْلم».  من عنده ما ويعطيه اآلخر من العلم أحدهم فيأخذ علمّية، محاورٍة

اِّـقابسات، كتاب َّـ الّتوحيدي حّيان أبو األعسم، األم عبد
112 ص ،1986 العراق، العاّمة، الّثقافّية الّشؤون دار ط.3،

مصطلحات:
للوقائع مطابقا الّنّص) خاّصّية القول اِّـعت (َّـ : الحّق

تعريفـات

الفهم
والّتحليل

هذه  َّـ الواردة الخطاب حّدد أطراف أفالطن...“ ”قال يقول: سليمان 1- ســـمعت أبا
إنسانّية. معرفّية قيمٍة من الخ رواية ما ِّـنهج الجملة مزا

ُدّلعلىذلك منالّنّص. اُِّـعطىوالّضمانوالّنتيجة، الّنّص الِحجاجّيعلى: 2-يقومبناء
اِّـضّمنة. اِّـدحوضة استخرج األطروحة الّتوحيدي بأطروحٍة مدعومة. صّرح -3

بالفكرة وجعل  اِّـتلّقي لدى الّشـــعور لتقوية محسوســـة تشـــابيه 4- وّظف الكاتب
اإلقناع. َّـ على مساهمتها داّال الّصور من هذه نماذج اخ أشّد. ووقعها أقوى حضورها
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الّتفك
وإبداء الّرأي

مجاالت كّل َّـ ممكنا الّرأي هذا ترى فهل الحّســـّية، اِّـعرفة نســـبّية فكرة الّنّص أقّر

مقنعة. تراها بحجج موقفك عّلل اِّـعرفة؟

لغوّية واالْستدراُكنافذة الّنْفُي
جهة. إنسان كّل منه أصاب وجوهه، َبـْل كّل َّـ الّناس يصبه إّن الحّق َلْم - 1

جهة. إنسان كّل منه يصيب وجوهه، َبـْل كّل َّـ الّناس يصيبه إّن الحّق - 2

كان فإذا مبطال. «َبـْل» قبل مـــا اِّـتكّلم يعت أن واإلضراب قبلها، َبــــْل لإلضراب عّما

كاِّـنفّي. جعلته مثبتا كان وإذا نفيه أّكدت منفّيا

والّدور جوهرّيا، فرقـــا ليس الّثانية والجملـــة الجملـــة األوُّـ ب الفرق نالحـــظ أّن

ثانية. حّجة َبـْل أوُّـ حّجة َّـ: الحجاجّي يكمن

يصيبه الحّق إّن / وجوهه كّل َّـ يصبه الّناس الحّق لم (إّن اِّـثال األوُّـ َّـ فالحّجة

/ إنســـان جهة كّل منه (أصاب الّثانية بالحّجة ومدحوضة مفّندة وجوهه) َّـ كّل الّنـــاس

جهة). إنسان كّل منه يصيب

جهة. إنسان كّل منه أصاب وَلـِكـْن وجوهه كّل َّـ يصبه الّناس لم إّن الحّق - 3

سماعه  بعد الّسامع ذهن َّـ يخطر قد تبطل ما «َلـِكـْن»، فـ«َلـِكـْن» عن «َبـْل» تختلف

وجوهه). كّل الّناس َّـ يصبه لم الحّق األوُّـ (إّن للجملة

يمت. لم من الّطابق الّرابع َلِكّنُه العامل سقط - 4

ويستدركه اِّـتكّلم فيسرع العامل، موت فكرة ذهن الّســـامع تحدث َّـ األوُّـ فالجملة

ذهنه. َّـ هذه الفكرة ِّـنع ترسيخ

يقولإغنــاء ولذلك الحواّس». طرق يسلك لم إذا العقل شيء يصل إُّـ «ال يقول أرســـطو:

معرفة الكّلّية أّنها العقلّية نشـــوء اِّـعرفة َّـ إذن فاألصل علما». فقد حّســـا «من فقد أيضا:
فتجتمع اِّـتشابهة، االختبارات تتوافر الّنفس عندما َّـ تنشـــأ والكّلّيات جزئّية، حّســـّية
كّلّيا مفهوًما منها وينشئ بعض بعضها إُّـ اإلنســـان اِّـتشـــابهة، فيضّم الّصور َّـ الّذهن

االستقراء. بطريق
ط.1، العربّية، الفلسفة تاريخ َّـ الواَّـ الحلو، عبده

1995. ص45 بوت، الّلبنانّي، الفكر دار
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ِالّشّك َطريٌق إَلى الَيِق
2

تمهيٌد: ِإّن الّطِريَقَة اّلتي َتْعَتِمُد «الّشّك اَِّـْنَهِجّي» اُِّـْثِمَر، َوَتْسَتِنُد ِإَلى الّرَواَيِة َوالّتْجِرَبِة َوالَعْقِل، َطِريَقٌة  

ُحَها الَفْيَلُسوُف الَفَرْنِسّي «ِديَكارْت»  َصاِلَحٌة َغِنّيٌة َخِليَقـٌة ِبَتْطِويِر الِعْلِم َوَتْوِسيِعِه، َوِهَي َعْيُنَها اّلِتي َسُيَوضِّ

ِفي «َمَقاَلِة اَِّـْنَهِج».
محّمد اليعالوي، أشتات َّـ الّلغة واألدب والّنقد، ط.1،

دار الغرب اإلسالمّي، بوت، 1992.

َثِني ِبِه محّمد بن أّيوب  اَس َتِلُد. َوَكَذِلَك َحدَّ َزَعَم ِلي اْبُن َأِبي الَعُجوِز َأنَّ الدَّسَّ
ابن جعفر َعْن أِبيِه، َوَخّبَرِني ِبِه الفْضل بن إْسحاق بن ُسليَمان  َفِإْن َكاَن َخَبُرُهَما 
َعْن إْسحاق، َفَقْد َكاَن ِإْسَحاق ِمْن َمَعاِدِن الِعْلِم. َوَقْد َزَعُموا ِبَهذا اِإلْسَناِد َأّن اُألْرِوَيَة 
َتَضُع َمَع ُكلِّ َوَلٍد َوَضَعْتُه َأْفَعى ِفي َمِشيَمٍة َواِحَدٍة. َوَقاَل اآلَخُروَن: اُألْرِوَيُة َال ُتْعَرُف 
ِبَهـــَذا اَِّـْعَنى، َوَلِكّنُه َلْيَس ِفي األْرِض َنِمـــَرٌة ِإّال َوِهَي َتَضُع َوَلَدَها َوِفي ُعُنِقِه َأْفَعى 

ِفي َمَكاِن الّطْوَق َوَذَكُروا َأنََّها َتْنَهُش َوَتَعضُّ َوَال َتْقُتُل.
َوَلْم أْكُتْب َهَذا ِلُتِقرَّ ِبِه، َوَلِكّنَها ِرَواَيٌة َأْحَبْبُت َأْن َتْســـَمَعَها، َوَال ُيْعِجُبِني اِإلْقَراُر 

ِبَهَذا الَخَبِر، َوَكَذِلَك َال ُيْعِجُبِني اإلْنَكاُر َلُه. َوَلِكْن ِلَيُكْن َقْلُبَك ِإَلى ِإْنَكاِرِه َأْمَيَل.
 َوَبْعَد َهذا، َفاْعِرْف َمَواِضَع الّشـــّك َوَحاَالِتَها اُِّـوِجِبَة َلُه، ِلَتْعِرَف ِبَها َمَواِضَع الَيِق
َوالَحاَالِت اُِّـوِجَبَة لُه؛ َوَتَعلَّْم الّشــــّك ِفي اَِّـْشُكوِك ِفيِه َتَعّلًما. َفَلْو َلْم َيُكْن ِفي َذِلَك 
ِإّال َتَعـــّرُف الّتَوّقِف ُثمَّ الّتَثّبِت َلَقْد َكاَن َذِلـــَك ِمّما ُيْحَتاُج ِإَلْيِه. َوَلّما َقاَل ابن الَجْهم 
ّي: «َوَأَنا َال َأَكاُد ُأوِقُن». َفَفَخَر َعَلْيِه اَِّـِكّي ِبالّشّك  ِلْلَمّكّي: «َأَنا َال َأَكاُد أُشّك»، َقاَل اَِّـكِّ

...ِِفي َمَواِضِع الَيِق ِِفي َمَواِضِع الّشّك َكَما َفَخَر َعَلْيِه اْبُن الَجْهِم ِبالَيِق
َوالَعَواّم َأَقّل ُشُكوًكا ِمَن الَخَواصِّ ألّنُهْم ال َيَتَوّقُفوَن ِفي التَّْصِديِق َوالّتْكِذيِب، َوَال 
َيْرَتاُبوَن ِبَأْنُفِسِهْم. َفَلْيَس ِعْنَدُهْم ِإّال اإلْقَداُم َعَلى الّتْصِديِق اُِّـَجّرِد َأْو َعَلى الّتْكِذيُب 
اُِّـَجّرِد، َوأْلَغْوا الَحاَلَة الّثاِلَثَة ِمْن َحاِل الّشـــّك اّلتي َتْشـــَتِمُل َعَلى َطَبَقاِت الّشـــّك.

الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق عبد الّسالم محّمد هارون، ط 3،
اِّـجمع العلمّي العربّي اإلسالمّي، بوت، لبنان، 1969، ج. 6، ص ص 37-33

الّدّساس : َأْفَعى 
ْمِل. َتْنَدسُّ ِفي الرَّ

َمَعاِدِن الِعْلم 
: َحَفَظِة الِعْلِم، 

َال ُيَشكُّ ِفي 
ِعْلِمِهْم.

األْرِوَية : الَوْعُل
اَِّـِشيَمة : الِغَشاُء 
 ُالِذي ِفيِه الَجِن
ِه. ِفـــي َبْطـــِن ُأمِّ

َيْرَتاُبوَن :
وَن َيَشكُّ

َطَبَقات : َدَرَجاٌت 
َوُمْسَتَوَياٌت
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أعــالم:
بالبصرة،  ولد - 255 هــــ) (160 هـ الجاحـــظ، عمرو - أبـــو عثمان الجاحـظ اِّـؤّلـــف:

فرقة ثّم أْنشأ اِّـعتِزلة إُّـ انتمى ميادين اِّـعرفة، َّـ شـــّتى أّلف الّثقافة، موســـوعّي وهو

.«والّتبي و«البيان «البخالء» «الحيوان»، كتبه أشهر من الَجاِحظّية.
للجاحظ. (مرّوض أفاع) معاصر حّواء : العجوز أبي ابن -

باألخبار واألنساب. عالم معتزلّي : جعفر بن أّيوب -

هارون الّرشيد. عهد َّـ ِّالعّباسي الّسياسة رجال من : بن سليمان إسحاق -

مصطلحات
مدخال. إليه يجد الّشّك صّحته بحيث ال َّـ اِّـعتقد العلم : اليق

.اِّـخ إُّـ الّصدق باختيارك تنسب أن هو : الّتصديق
اآلخر. على رجح أحدهما طرفاه أو استوى شيئ، سواء ب هو الّترّدد : الّشّك

الفلســـفّية عند الجاحـــظ» الّتوّقف  كتابه «اِّـناحـــي َّـ ملحـــم» عـــّرف «علـــي أبو
والّتثّبت:

بمعنى  أيضا واســـتعمله لألمر وفهمه، الّتنّبه بمعنى الجاحـــظ : اســـتعمله الّتوّقف

اِّـعرفة َّـ سّلم مرتبة أعلى عنده والّتوّقف تعليق الحكم. أو األمر َّـ عن اِّـضّي االمتناع

عنده. الوقوف دون االلتفات لألمر على يقتصران الّلذْين والّتنّبه الّتذّكر من

تعريفـات

اليقالّشّك

الّتثّبتالتوّقفالّتعّرف

إقرار عقلّيإنكار عقلّي ب عقلّي موقف

ال عقلي موقف

اإلنكار هو

عقلّي موقف ال

اإلقرار هو
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عنه...  وتنتج الّتوّقف تعقب مرحلة فهو وصدقه، الّشيء حقيقة من : الّتأّكد الّتثّبت

وآثار: كتب
فيها  تحّدث عالم الحيـــوان. َّـ َّـ 7 أجـــزاء الحيوان: موســـوعة

الّطبيعّية، اِّـعـــارف مـــن طائفة وضّمنهـــا الجاحـــظ عن الحيـــوان،

ونزاع واألفراد األقوام سياســـة كما تحّدث َّـ الفلســـفّية. واِّـســـائل

الجغرافّية اِّـســـائل من وكث الّدينّية، الّطوائف وســـائر أهل الكالم

الحيوان واإلنســـان َّـ البيئة وَّـ تأث البلدان، من كث وخصائص

عن وتحّدث الّتاريـــخ، قضايا لبعـــض وعرض البشـــرّية، األجناس والّشـــجر، وبعـــض

وأحوالهـــم ومزاعمهم وعلومهم. واألعراب العرب عـــن تحّدث كما األمراض. الّطـــّب

ونقده.  الّنّص باعتماد ثنائّية الخ قّسم -1
وتتّبع  الّنّص، بداية َّـ “ الّشـــكّ إُّـ طبقات أقّل... من: ”والعواّم األخة الفقرة ضع -2

للّنّص. الِحجاجّية البنية َّـ ذلك عن يّتب ما
إُّـ أساليب  الجاحظ عمد اإلســـالمّية العربّية الّثقافة َّـ ِّـنهج الّشـــّك 3- تأسيســـا
وبّين الّنّص، من نمـــاذج اخ اِّـنقول: على معقولّية إضفاء لســـيخ مختلفة تعليمّيـــة

اِّـعرَّّـ. اِّـسلك بهذا الّتسليم على حمل اِّـتلّقي َّـ دورها

 

الفهم
والّتحليل

ألن يطّبق  صالحا «اليق طريقي إُّـ َّـ فأنا إذن «أنا أشّك الجاحظّي اِّـنهج ترى هل

مقنعة. رأيك بحجج دّعم وحديثها؟ اِّـعارف قديمها على
الّتفك

وإبداء الّرأي

من شكوكا أقّل قول الجاحظ: «والعواّم َّـ متوّســـعا أســـطر من عشـــرة     حّرر فقرة

الّناس عاّمة ميـــل على والّتكذيب»، مرّكزا الّتصديـــق َّـ يتوّقفون ال ألّنهـــم الخـــواّص

ومن من الواقـــع اإلعالمّي ذلك على أمثلة وقـــّدم األخبار، من يبلغهم مـــا إُّـ تصديـــق

اإلشاعات.

كتابّي إنتاج
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ٌلغوّيٌة 1نافذٌة

25

األمــِر إنشاُء

أميل. إنكاره قلبك إُّـ 1 - ِلَيكْن

تعّلما. فيه َّـ اِّـشكوك الّشّك 2 - َتَعّلْم

.لتعرف مواضع اليق 3 - اْعرْف مواضع الّشّك

أو العرض أو  االلتماس أو  اإللزام  على سبيل شيء فعل به يطلب قولّي عمل األمر

ينجز اُِّـحاّج) = بالحجاج (اِّـتوّجه إليه اِّـخاطب لجعل اِّـتكّلم من وهو سعي الّنصح...

الّسلوكّيِة... أو الّذهنّية األعمال من عمال

بالّنصح. ويؤّكد ذلك اِّـطروحة، القضّية تبّني إُّـ اِّـحاّج توجيه َّـ يساهم فاألمر

-

األمــر إنشاء

اِّـجزوم  بصيغة اِّـضارع

األمر بالم اِّـسبوق
 بصيغـة األمــر

َتَعّلًما الّشّك الّشّكَتَعّلْم َمَواِضَع َأْمَيَلِاْعِرْف ِإْنَكاِرِه ِإَلى َقْلُبَك ِلَيُكْن

يمارسون  ال اِّـخاطب أّن (وهو يقتضي الّشّك. تعّلم إُّـ دعوة -

َّـ مباشرة األخبار). الّشّك

يعرفون ال أّنهم يقتضي (وهو الّشّك مواضع معرفة إُّـ دعوة -

األخبار). مع الّتعامل َّـ الّشّك مواضع

ِفيـه: األمر هذا



َمواِقَفَك.  َفلُتَراجْع - 1

ِاْسَتَطْعُتْم. ِإْن الِجَباَل ِاْحِمُلوا - 2

.ِالَيِق ِإلْدَراِك َمْنَهًجا كِّ ِبالشَّ َعَلْيُكْم - 3

فيها. األمر أفادها اّلتي واذكر اِّـعاني األمثلة الّسابقة، َّـ صياغة األمر طرق حّدد

اِّـثــــال

1

2

3

األمر صياغة طريقة

.........................................................

ِاْحِمُلوا  : األمر صيغة َّـ فعل

........................................................

اِّـعنـــى

......................................................

......................................................

الّنصح

« َأَكـاُد َال » أفعـاِل اِّـقاربـِة: نفُي

 . َأَكـاُد َأُشـكُّ َال َأَنا - 1

ُأوِقـُن. َأَكـاُد َال َأَنا - 2

يكون حدث. أن دون حدوثه من االقاب وقع الواقع الحدث أّن اِّـقاربة فعل يعني

أسُقْط. لكّني لْم الّسقوط قارْبُت أْسُقُط.  ِكْدُت - 3

.اليق من االقاب أو نفي من الّشّك االقاب نفي هو (2+1) َّـ اِّـثالْين والّنفي

2
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                َأُشـّك

َأَكـاُد َال َأَنا

               ُأوِقـُن  

نفي

من أفعال اِّـقاربـة  

            نفي القرب من الّشّك أبلغ من نفي الّشّك

نفي القرب من الفعل    

أبلغ من نفي الفعـل    

أبلغ من نفي اليق القرب من اليق       نفي

أقُب من الّشّك وال أشّك. ال َأُشـّك     َأَكـاُد َال   َأَنا

أقب من اليق وال أوقن. ال ُأوِقـُن     َأَكـاُد َال   َأَنا

= َشَكْكُت. أي مختلفا مع «َلْم» يكون اِّـعنى َأُشّك: أكْد َلْم - 4

(إذْن َسقْطُت). الّناُس. أسرع حّتى أكْد أْسقُط َلْم - 5

                            حاصل الّتركيب

وأقوى أبلغ ُأوِقُن َأَكاُد َال وأقوى                           َأَنا أبلغ َأُشّك َأَكاُد َأَنا َال

َأُشّك. َأَنا ِإَذْن َأَنا ُأوِقُن َأَنا ُأوِقُن.                              من ِإَذْن َأُشّك َأَنا من

 اليق َكاَد ونفـــي الّشـــّك              نفـــي الفعـــل نفـــي الفعـــل َكاَد ونفـــي

                                           

 

للّشـّك توكيد                                           لليق توكيـد
                  

أْفَعُل. أكاُد َّـ هذه الحالة: َال إّال يكون ال                  فالّتأكيد
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فقال: الحقيقة بحثه عن الغزالي 1    وصف
أشـــّكك أن يمكنني وأنظر هل والّضرورّيات، اِّـحسوســـات أتأّمل بليغ أقبلـــت بجّد
َّـ األمان بتسليم تسمح نفسي لم أن إُّـ الّتشـــكيك طول فيها؟ فانتهى بي نفســـي
حاّسة وأقواها بالحواّس، أين الّثـقة فيها، ويقول: من يّتســـع وأخذ اِّـحسوســـات أيضا،
بالّتجربة الحركة؟ ثّم بنفي وتحكم غ متحّرك، واقفا الّظّل فاه إُّـ تنظر وهي البصر
بل يتحـــّرك دفعة واحدة بغتة، لم وأّنه متحّرك، أّنه تعرف – بعد ســـاعة واِّـشـــاهدة –
مقدار َّـ صغا فاه الكوكب إُّـ وقوف. وتنظر له حالة تكن حّتى لم ذّرة ذّرة بالّتدريج
من وأمثاله هذا اِّـقـــدار. من األرض َّـ أك أّنه علـــى تدّل الهندســـّية األدّلة ثّم دينـــار،
ال ويخّونه تكذيبا العقل حاكم ويكّذبه بأحكامه، الحّس حاكم فيها اِّـحسوسات يحكم
بالعقلّيات إّال ثقة ال فلعّله أيضا، باِّـحسوسات الثِّقة قد بطلت فقلت: مدافعته. إُّـ سبيل
َّـ يجتمعان ال واإلثبات والّنفي الّثالثة من أكثر العشرة كقولنا: األّولّيات، من هي اّلتي

محاال. واجبا معدوما، موجودا، قديما، يكون ال الواحد والّشيء الواحد، الّشيء

الّضالل، من اِّـنقذ الغزالي، حامد أبو
9-7 ص د.ت. بمصر، الجندي مكتبة جابر، محّمد محّمد وتعليق تحقيق

الجاحظ:  وقال 2

«إغتيولس» يحكم  باليونانّية يســـّمى الكب اّلذي الّط أّن اِّـنطق صاحـــب وذكر
هذا  أّن يزعمون أّنهم وروى معمولة. كرة كأّنه مداخال مستديرا ويجعله ويتقنه، عّشـــه
الّشجر أعالي َّـ إّال يعّشش وال عّشه به فيفرش موضعه من الّدارصينّي يجلب الّطائر
ال كنت وإن الّدارصينّي، صاحب عن اِّـنطق صاحب أدفع خ ولست اِّـواضع... اِّـرتفعة
ويعمد فيؤّم باليمن، بفارس، أو أو الجبال، َّـ وكره من ينهض طائرا أّن أعرف الوجه َّـ
الّطائر من هذا يخلو منه. وليس وال قرب موضعه يجاوز لم وهو الّدارصينّي، بالد نحو

وبطون  األملس، الّصحصحان فكيف يقطع القواطع من وإن كان األوابد. من أن يكـــون
ولم  يره لم ما لطلب الّسمت، على وباِّـضّي األجواء، َّـ بالّتدويم الجبال وأهضام األودية
إّال ومهادا، يص فراشا له ما بمنقاره ورجليه يجلب منه فإّنه ال وأخرى يذقه. ولم يشّمه

بطعام. هو له وال الوث بالوطء ليس و[بعد] الّطويل. باالختالف
الجهة. هذه من األمور أنكر فلست [بعينها] العّلة أعرف ال فأنا وإن كنت

هارون، الّسالم عبد وشرح تحقيق الحيوان، كتاب الجاحظ،
518-515 ص.ص 1969 ج 3، لبنان، العربّي، الكتاب دار  ط. 3،

ِإْغَنـاء
 

: الّدارصينّي
هندّي شجر
بتخوم يكون
الّص ينتفع

(ُيْعَرُف بقشره.
ِبالِقْرَفِة)

 الّط : األوابد
بأرض اِّـقيمة

شتاء. صيفا
 : الّصحصَحان
الّية الواسعة
دنا  : ما أهضام
إُّـ الّسهل من

أصلها.
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الخواّص.  من ُشكوًكا                                   الَعواّم  َأقّل
عنه. اُِّـخَبر خ عن الخواصِّ = من أقّل ُشكوًكا / عنه = ُمخَبر                                   العـواّم

بالّصدق أو الكذب. والحكم َّـ اِّـثال    عليه يمكن الُحكم ما الخ      
       األوَّل قّلة الّشّك عند العواّم.

طابق العاَلم الخارجــّي                      تصديٌق                         إن
إن لم يطابق العاَلم الخارجّي                  تكذيٌب                       

ب الجمل الّثالث شكال: الفْرق     الحظ
دة. األدوات اِّـؤكِّ من خالية اليقيــن.            إلــى طريق الّشّك - 1                                 

بأداة. طريــق إُّـ اليقيــن.  ُمؤّكدة الّشّك                                  2 - إّن
ُمؤّكدة بأداتْين. إُّـ اليقيــن.                                             3 - إّن الّشّك َلـطريٌق

أدوات. بثالث اليق.      مؤّكدة إُّـ                                  4 - واهللا إّن الّشّك َلـطريق

áqjƒ¨d ábQh
وأنواعـــُه الخبـــُر

ت
لقا

نط
م

ُشُكوًكا َأَقّل الَعَواّم

ت
يقا

طب
ت

ابتدائٌي ٌخ

اليق إُّـ طريق الّشّك

إنكارٌي خ طلبّي خ

 = اليق إُّـ إّن الّشّك طريق
كون عن والّظّن الّشّك دفع

اليق إُّـ يوصل الّشّك

إُّـ إّن الّشّك َلطريق
عن اإلنكار دفع = اليق
يوصل إُّـ كون الّشّك

اليق

إُّـ إّن الّشّك َلطريق واهللا
اإلنكار دفع تأكيد = اليق
إُّـ طريًقا الّشّك كون عن

اليق
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َّـ اِّـعنى؟ االختالف هذا تفّسر بم -   

الخّية. نوع الجملة َّـ تحديد يساهم اِّـقام

اِّـخاَطب: مقام من وما يناسبها الخّية الجملة ب بسهم اربْط -  

لقد نجح أخوك. واهللا   

   نجح أخوك.

قد نجح أخوك.   

نوعان: وهي عاملة أدوات للخ    •        
الّتوكيد نونا / االبتداء الم + إّن + الَقَسم / االبتداء الم + إّن إّن / اِّـثبت:                تؤّكد

/ الحصر... اِّـاضي + َقْد / والّثقيلة) / الَقْصر بـ «إّنما» (الخفيفة     
العناصر الّنحوّية كاِّـفعول اِّـطلق. ببعض الخ يؤّكد كما   

الَبّتَة، َأَبًدا...) (َقّط، َلْم... / ِمْن... َما / ِبـ َلْيَس... ِبـ / َما... الّنفي:            تؤّكد
الّتاليتْين؟ الجملتْين َّـ اِّـستعملة والوسائل والحروف األدوات تضيفه اّلذي ما

[البهنسي] الّتباهي. وعدم الّتواضع على شّدد كما على األخالق شّدد اإلسالم          1 - َلَقْد
[الحكيم] كثة. أشياء جاهًال َلـيعلم تحسبه اّلذي الّشعب هذا          2 - إّن

أّكدا على قّوتهما الجملتْين بل مضمون يغّيَرا الّالم» لم + إّن «َلَقْد، أّن نالحظ   
     الحجاجّية.

يكون خالي الّذهن خ بمضمون اِّـخاَطب إخبار َّـ يتمّثل غرض رئيسّي للخ  •   
والّنصح... والّترغيب الّسياق كالفخر من تستفاد مقاصد أخرى وللخ  منه،

بوظيفة تفسّية. ليضطلع اإلخبار مجّرد الخ يتجاوز قد  •  
إقناعّية. حجاجّية ذا وظيفة يصبح الخ على اِّـؤّكدات دخلت إذا •  

منهم حيال  واحد كّل فعل رّد الحْظ الباكالوريا: امتحان َّـ أصدقائك خ نجاح بلغك   
ستتوّخاه إلخباره. اّلذي ثّم بّين األسلوب بنجاحه إعالمك له  

مجال فيه لالستغراب. طبيعّيا ال نجاحه َمْن يرى -   
َّـ إمكانّية نجاحه. يشّك َمْن -  

يتوّقع عدم نجاحه.  َمْن -    

أخيه نجاح شّك َّـ

أخيِه َنجاِح َخَبِر َقبوُل

أنكر نجاح أخيه

ت
جا

نتا
ست

ا
ين

مار
ت
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طريقُة البْحث العْلميِّ ِعْنَد ابن الهيثم

تمهيد: َذاَعْت ُبُحوُث اْبن الهيثم الَبَصرّيُة َمْشـــِرًقا َوَمْغِرًبا... وألّن َنَظِرّيَتُه ِفي اإلْبَصاِر َتُحوُز َمْعُلوَماِت 

َعْصِرِه، َوَتْضِبُطَها ِفي ُسَنٍن، َوُتَنّظُمَها ِفي َقَواِعَد، َوتَُُوّحُد َبْيَنَها َوْفَق َمَعاِيَ ُمَعّيَنٍة فَقْد َداَفَع َعْنَها ِفي ُمْجَمِل 

ُكُتِبِه ِمْن َحْيُث اَِّـْنَهُج، َواْمَتَحَنَها ِمْن ِجَهِة الّتْجِريِب.
 فرحات الّدريسي، بالغة الخطاب العلمّي العربّي، أديكوب للّنشر،  تونس 1999 ص ص 27-26

وُكّل َمْذَهَبْيِن ُمْخَتِلَفْيِن إّما َأْن َيُكوَن َأَحُدُهَما َصاِدقًا َواآلَخُر َكاِذبًا، َوِإّما َأْن َيُكوَنا 
َجِميعا َكاِذَبْيِن والَحّق غْيُرهما َجِميعا، وإّما أْن َيُكوَنا َجِميعا ُيَؤّدَياِن إُّـ مْعًنى َواِحٍد 
ُهَو الَحِقيَقُة. وَيُكوَن ُكّل َواِحٍد ِمَن الَفِريَقْيِن الَقاِئَلْين ِبذْيِنَك اَِّـذَهَبْيِن َقْد َقّصَر ِفي 
الَبْحِث َفَلْم َيْقـــِدْر َعَلى الُوُصوِل ِإَلى الَغاَيِة َفَوَقَف ُدون الَغاَيِة، َوَوَصَل َأَحُدُهَما ِإَلى 
الَغاَيِة َوَقّصَر اآلخُر َعْنَها، َفَعَرض الِخَالف ِفي َظاِهر اِّـْذَهَبْيِن، َوَتُكوُن َغاَيُتُهَما ِعْنَد 
اْسِتْقَصاِء الَبْحِث َواِحَدًة. َوَقْد َيْعرُض الِخَالف َأْيضا ِفي اِّـْعَنى اَِّـْبُحوِث َعْنُه ِمْن ِجَهِة 
اْخِتالِف طُرِق اَِّـَباِحِث، وِإَذا ُحّقق الَبْحُث وأْنِعَم الّنَظُر َظَهَر االّتَفاُق واْنَسَفَر الِخالُف.

َراِد الِخَالِف َبْيَن َأْهِل  َوَلّمـــا َكان َذِلـــَك َكَذِلَك، َوَكاَنْت َحِقيَقُة َهَذا اَِّـْعَنى َمـــَع اطِّ
الّنَظـــِر اُِّـَتَحّقِقَ ِبالَبْحِث َعْنُه َعَلى ُطوِل الّدْهِر ُمْلَتِبَســـًة، َوَكْيِفّيـــُة اِإلْبَصاِر َغْيَر 
ُمَتَيّقنة، َرَأْيَنا َأْن َنْصِرَف االْهِتَماَم إُّـ َهَذا اَِّـْعَنى ِبَغاَيِة اإلْمَكاِن، َوُنْخِلص الِعَناَيَة ِبِه، 
َماِتِه*،  َوَنَتَأّمَلُه، َوُنَوقَِّع الِجّد َّـ الَبْحِث َعْن َحِقيَقِتِه، وَنْسَتأِنف الّنَظَر َّـ َمَباِدِئِه َوُمَقدِّ
َوَنْبَتِدُئ ِفي الَبْحِث ِباْسِتْقَراِء* اِّـْوُجوَداِت، َوَتصّفح َأْحَواِل اِّـْبَصَراِت، َوُنَميُِّز َخَواّص 
الُجْزِئّياِت، َوَنْلَتِقُط باالْســـِتْقَراِء َما َيُخّص الَبَصَر ِفـــي َحاِل اِإلْبَصاِر َما ُهَو ُمّطِردُُ َال 
َيَتَغّيُر، َوَظاِهٌر َال َيْشـــَتِبُه ِمْن كْيِفيَِّة اإلحَســـاِس؛ ُثّم َنْرَقى ِفي الَبْحِث َواَِّـَقاِييِس 
َعَلـــى الّتْدِريِج والّتْرِتيِب، َمَع اْنِتَقاِد اِّـَقّدَمـــاِت والّتَحفُّ ِفي النََّتاِئِج. َوَنْجَعُل َغَرَضَنا 
ِفي َجِميِع ما َنْســـَتْقِرُئُه َوَنَتَصفَُّحُه اْســـِتْعَماَل الَعْدِل َال اتَِّباَع الَهَوى، َوَنَتَحرَّى ِفي 
َســـاِئِر َما ُنَمّيُزُه َوَنْنَتِقُدُه َطَلَب الَحقِّ َال اَِّـْيَل َمَع اآلَراِء. َفَلَعلََّنا َنْنَتِهي ِبَهَذا الّطِريِق 
إَلـــى الَحقِّ الِذي ِبِه ُيْثَلُج الّصْدُر، َوَنِصُل ِبالّتْدِريج والّتلّطِف إَلى الغاَيِة اّلتي ِعْندَها 
َيَقُع الَيِقُ، َوَنْظَفُر َمَع الّنْقِد َوالّتَحّفِظ ِبالحِقيَقِة اّلتي َيُزوُل َمعَها الِخَالُف وتْنَحِسُم 
بَها َمَواّد الّشُبَهاِت. َوَما َنْحُن، َمَع َجِميع َذلَك، َبَراٌء ِمّما ُهَو ِفي َطِبيَعِة اِإلْنَساِن ِمْن 
كَدِر الَبَشـــِرّيِة، وَلكّنا َنْجَتِهُد ِبَقْدِر َما هَو َلَنا ِمَن الُقّوِة اِإلْنَساِنّيِة، َوِمن اهللا َنْسَتِمّد 

اَِّـُعونَة ِفي جِميِع األُموِر.
ابن الهيثم، تنقيح اِّـناظر*، جمعه وشرحه كمال الّدين الفارسي، ط. الهند،1347 هـ ج. 1. ص ص 15-14

الَحِقيَقة: الّشْيُء 
الثَّاِبُت َيِقيًنا.

َيْعُرُض الِخَالُف: 
َيْظَهُر.

االّطَراد: 
ُهَو  التََّواُصُل 
َواالْسِتِمَراُر   

ُمْلَتِبَسة: 
مختلطة ال 

تعرف حقيقتها.
ُنَوّقع: ُنْقِبُل َعَلْيِه 

ٍة. ِبِهمَّ

الَعــْدل: الّتَروِّي.     

الّشُبَهات: 
ِاْلِتَباُس اُألُموِر 

َوَتَداُخُلَها.
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أعــالم

 / (354 هـ/ 965 م 430 هـ بالبصرة ولـــد عراقّي، - عالم بن الهيثم الحســـن اِّـؤّلف:
مؤّســـس علم  والفيزيائّية، وهو والفلســـفّية الّطبيعّية عصره علوم 1039 م)، شـــارك َّـ

مؤّلفاته أهّم من (ميكانيك). الحيل وعلـــم الفلك، علم َّـ هاّمة مســـاهمات وله اِّـناظر،

الّضوء». و«مقالة َّـ أصول الحساب» َّـ اِّـناظر»، و«الجامع «كتاب

مصطلحات:

الجزئّية إُّـ نتيجة عاّمة. واالستقراء األمثلة من يِس منطقّي استدالل هو االستقراء:
الجزئّيات مشـــاهدة على قائم ألّنه العلوم الّطبيعّية، َّـ يكثر اســـتعماله

يقينّية. االستقراء ليست ونتيجة العاّمة. القوان إُّـ توّصال بالحّس

.(Optique) الّضوء بِدراسة يختّص علم اِّـناظر:

اّلتي اِّـقّدمات هي فاِّـبادئ أعّم من اِّـبادئ، اِّـقّدمة واِّـقّدمات: اِّـبـــادئ
إُّـ الهان، بخالف تحتـــاج اّلتي ال إليها، وهي والحجـــج األدّلة تنتهـــي

القاطع. فإّنها تثبت بالهان اِّـسائل،

Problème اِّـسألة :                Principe : Axiome            اِّـبدأ : اِّـقّدمة

تعريفات

الّتفصيل. إُّـ اإلجمال من الّتفسّية البنية معيار باعتماد الّنّص أقسام بّين - 1

وأشكاال  لغوّية، أســـاليب العلمّي البحث منهجه َّـ الهيثم لتفســـ ابن 2 - اعتمد

شواهد الّنّص من والّتقرير)، استخرج والوضوح والّشمول منها: (الّتدّرج متنّوعة، تعبّية

ذلك. على

الهيثم  ابن تصـــّور بناء على ســـاعدت علمّية مصطلحات الّنـــّص َّـ تواتـــرت  - 3

عالقات. بينها من ما وادرس اِّـنهجّي: بّوبها

الفهم
والّتحليل

اِّـعاصرين العلماء من تعرف من بطريقة العلمّي البحث َّـ الهيثم ابن طريقة قارن

فيها. رأيك وأبد
الّتفك

وإبداء الّرأي
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نمّيزه ما َّـ سائر ونتحّرى ال اِتباع الهوى، العدل استعمال ...         «ونجعل غرضنا

كما اِّـوضوعّي العالم صفات تحليـــل َّـ اآلراء»: توّســـع مع اِّـيل ال الحّق طلب وننتقده

أسطر. عشرة تتجاوز ال فقرة الهيثم َّـ ابن تصّورها

كتابٌي إنتاج

اُِّـَضارع والِفْعل ِإمـّـا

َيُكوَنا  َوِإّما َأْن َكاِذبًا، َواآلَخُر َصاِدقًا َأَحُدُهَما َيُكوَن ا َأْن ُمْخَتِلَفْيِن ِإمَّ َمْذَهَبْيـــِن - َوُكّل 1

َواِحٍد ُهَو  َمْعًنى ِإَلى َياِن ُيَؤدِّ َجِميعًا َوِإّما َأْن َيُكوَنا َجِميعًا، َغْيرُهَما والَحّق َكاِذَبْيِن َجِميًعـــا

. الَحِقيَقةُُ

أن قبل حّتى عنها واإلجابـــة االفاضات والســـتقصاء للّتفصيل تســـتعمل ِإّما : أداة

اِّـعارضة لديه. إلمكانيات استنفادا اِّـحاّج، يثها

وذاك. ذاك. إذاليمكنأنيكونهذا وإّما هذا إّما للجمع، منطقّيا مانعا تستعمل رابطا إّما و

رابط هنا فهي والـــكاذب، الّصادق ب اســـتعملت للفصل أعاله اِّـذكور وَّـ الّنـــّص

يكون أن ك]، أو [ص قولنا َّـ فيجوز الجمع تمنع ال [أو] إّال أّن [أو]. له معنى منطقـــّي

.أن يكونا صادق أحيانا يجوز كما كاذبا واآلخر صادقا أحدهما

يكونا  الهيثم: «وإّما أن قال ابن ولذلك صادقا، أحدهما أن يكون يجوز فال «إّما» أّمـــا

«إّما». استعمال فيه يجوز ال ما حالة وهي الحقيقة»، هو واحد معنى إُّـ يؤّديان جميعا

الَفقرّيات. من وإّما الّطيور مَن إّما الُعصفوُر -

والفقرّيات  الَفقرّيات، مـــن العصفوَر أّن وهو واحد معنى إُّـ مؤّديـــان   فاالثنـــان

غها. إُّـ وإّما طيور إّما إُّـ بدورها تنقسم

لغوّية نافذة

 [3 اآلية - َكُفورًا» [سورة اإلنسان َوِإّما َشاِكرًا ِإّما ِبيَل السَّ َهَدْيَناُه «إّنا تعاُّـ: قال

الِعَدى. َيِغيُظ وإّما مماٌت الّصديَق... َتُسّر حياٌة               فإّما

.إّما» اّلتيتدّلعلىالّتفصيل و«إّما»اّلتيتدّلعلىالّتخي»ب مّيزَّـاِّـثالْينالّسابق
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مســـتقيم خـــّط واحد على البصـــر يخـــرج مـــن تـــرى [طائفـــة] أّن الّشـــعاع

فتح إذا اِّـبصر وأّن ذلـــك، بخالف األمـــر أّن ترى إُّـ اِّـبصـــر... وطائفـــة إُّـ أن ينتهـــي

محســـوس. زمان واحدة بغ دفعـــة الحال َّـ حـــدث اِّـخـــروط اِّـبصر أجفانـــه قبالـــة

قـــّوة هـــو بـــه اإلبصـــار يكـــون أّن الّشـــعاع اّلـــذي ورأى طائفـــة مـــن جميـــع هـــؤالء

اإلحســـاس. القـــّوة يكون وبتلك اِّـبصـــر، إُّـ وتنتهـــي نورّيـــة تنبعـــث مـــن البصـــر

اِّـناظر. تنقيح الهيثم، بن الحسن

1ِإْغَنــاء
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الّتشريُح والّدْورة الّدموّية الّصغَرى
4

تمهيد: ِإّن َبْعَض الَباِحِثَ اُِّـَعاِصِريَن َيْعَتِقُد ِبأّن األطّباء العرب القدامى َماَرُســـوا الّتْشـــِريَح الَبَشـــِرّي 

َيٍة َوَمْحُدوَدٍة، َوَخاّصًة َتْشـــِريَح ِقْســـم ِمْن أْعَضاِء الِجْســـِم، َكالَقْلِب َوالَعْيِن َوالَكِبِد َوَعَضَالِت  بُصوَرٍة ِســـرِّ

اَألْمَعاِء. َوَيْســـَتِدّلوَن َعَلى َذِلَك ِمْن ِكَتاَباِتِهْم الّدِقيَقِة َوالّصِحيَحِة َعْن َتْشـــِريِح َهِذِه اَألْعَضاِء، َوَكَذِلَك ِمْن 

ُب َذِلَك. ُمَخاَلَفِتِهْم ِلَكِثٍ ِمْن آَراِء الُيوَناِنيَِّ، َوَتْأِكيِد ِقْسٍم ِمْنُهْم َأنَّ الّتْشِريَح ُيَكذِّ

عن محمود الحاج قاسم محّمد، العراق، «مساهمات األطّباء العرب واِّـسلم َّـ علم الّتشريح»

ِإّن َأَهّم َنَظرّيٍة َكّذَب ِفيَها اْبن الّنِفيس َجاِليُنوَس َواْبَن ِسيَنا، 
َوَأَصاَب، ِهَي َنَظرّيُة الّدْوَرِة الّدَمِوّيِة الّصغَرى (الّرَئِوّيِة). َفَقْد َتَفّطَن 
اْبن الّنفيس إُّـ أّن اتَِّجاَه الّدِم ثاِبٌت وأّن َحَرَكَتُه َلْيَســـْت َحَرَكَة 
َمدٍّ َوَجْزٍر َكَما َكاَن ُيَظّن َساِبًقا، وقاَل بأّن الّدَم َيْنُفُذ ِفي َتْجِويِف 
َئِة  الَقْلـــِب اَألْيَمِن ِإَلى الرِّئِة َحْيُث ُيَخاِلُط الَهَواَء، ُثمَّ َيُعوُد ِمَن الرِّ

َعْن َطِريِق الَوِريِد الرِّئوّي ِإَلى الّتجِويِف اَألْيَسِر ِلْلَقْلِب.
َوَلَنا َأْن َنَتَساَءَل َكْيَف ُيْمِكُن الْبن الّنفيس َأْن َيْنُقَض َنَظِرّيَة َجاِليُنوَس- واْبن 
ســـينا ِمْن َبْعِدِه- َّـ الّدْوَرِة الّدَموّيِة الّصْغَرى َبْعَد اْســـِتْقَراٍر ِفـــي َأْذَهاِن الُعَلَماِء َداَم 
َحَواَلْي اْثَنْي َعَشَر َقْرًنا (ِمَن الَقْرِن الّثاِني ِإُّـ الَقْرِن الّثاِلَث َعَشَر اِِّـيَالِدّيْيِن) َلْو َلْم 

َيْعَتِمِد الّتْشِريَح الَحِقيِقّي؟
َأّمــــا ُهَو َنْفُســـُه َفَيَكاُد َيْنِفي َذِلَك ِبَقْوِلِه «َوَقْد َصّدَنا َعْن ُمَباَشَرِة الّتْشريِح َواِزُع 
الّشـــِريَعِة، وما ِفي أْخَالِقَنا ِمَن الّرْحَمـــِة، َفِلَذِلَك َرأْيَنا أْن َنْعَتِمـــَد ِفي َتَعّرِف ُصَوِر 

اَألْعَضاِء الَباِطَنِة على َكَالِم َمْن َتَقّدَمَنا ِمَن اُِّـَباِشِريَن ِلَهَذا اَألْمِر»*.
َوأّمـــا الّداِرُســـوَن اُِّـْحَدُثوَن َفَقْد اْعَتَمُدوا َهَذا الَقْوَل َلـــُه، َوَقاُلوا ِإّنُه َقِد اْنَتَهى إُّـ 
ْهِنيِّ اَِّـْحِض َأِو الُبْرَهاِن اُِّـَجّرِد  َوَلْيَس  َنْقِض الّنظِرّيِة الَجاِليُنوِسّيِة باالْسِتْدَالِل الذِّ

ِبَطِريِق الّتْجِريِب.
َوَأّمـــا َنْحُن َفَنْذَهُب ِإَلى َأّن َما َقاَلُه َعْن ُمَباَشـــَرِة الّتْشـــِريِح ُمَجّرُد َتِقّيٍة*، َوِمَن 
اَألِدّلِة َعَلى َذِلَك َقْوُلُه - ِعْنَد الّتْعِقيِب َعَلى َمْذَهِب اْبِن ِســـيَنا ِفي َأّن لْلقْلِب َثَالَثَة 
ُب َما َقاُلوُه»، َفِإّن اّلذي يْسَتِطيُع الّتْكِذيَب َلْيَس الّنْقَل َأِو  ُبُطوٍن- «َوالّتْشـــِريُح ُيَكذِّ

االْسِتْدَالَل اُِّـَجّرَد، َبِل اُِّـَشاَهَدُة َوالّتْجِريُب.
إبراهيم بن مراد، بحوث َّـ تاريخ الّطّب والّصيدلة عند العرب،

ط.1، دار الغرب اإلسالمّي، بوت 1991 ص ص. 24-22

الّتْجِويف: 
الُبَطْين

الِعْرُق  الَوِريــُد: 
َيْحِمـــُل  اّلـــذي 
ِمَن  اَألْزَرَق  الـــّدم 
َإَلـــى  الَجَســـِد 

الَقْلِب.

اِّـَاِنـــُع. الــَواِزُع: 

الّتعقيُب: الّرّد.
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أعـــالم
21 جانفي 1950  مواليد من وأستاذ جامعّي، باحث أديب مراد- بن إبراهيم اِّـؤّلف:
َّـ وخاّصة العلمّي، والبحث األدبّية، واِّـقالة القصة القّصة (قبّلي)، كتب بمنطقة نفزاوة
«اِّـصطلح مؤّلفاته: من العرب. عند والّصيدلة الّطّب تاريخ وَّـ اِّـعجم) الّلغة (علوم علوم
َّـ «بحوث و اِّـعجم»، لنظرّية والّصيدلة العربّيـــة»، و«مقّدمة الّطّب َّـ كتب األعجمـــّي

عند العرب».  والّصيدلة تاريخ الّطّب
الّدمشقّي  ِبدمشق) مكاٍن إُّـ نْسبًة الَقاِف (ِبفْتِح الَقَرشّي الّدين عالء النَِّفيِس: اْبُن
وظائف  علم رائد يعت العرب، األِطّباء من أشـــهر هـ/1288 م). م687- (607 هــــ/ 1213
القانون“، تشريح ”شرح مؤّلفاته: أهّم من الّصغرى. الّدموّية الّدورة ومكتشـــف األعضاء،

.” الّطّب صناعة َّـ و ”الّشامل
يونانّي له اكتشـــافات م) طبيب 131 َجاِليُنوس:                 (201 م -

العرب. األطّباء عليه جّل الّتشريح، اعتمد َّـ هاّمة
علّي  أبو / 1036 م) 980 م - 428 هـ ِسيَنا:                      (370هـ/ اْبُن
األطّباء والفالسفة من أشـــهر الّشيخ الّرئيس. أو ســـينا، بن الحســـ
من وهو الّطّب“، َّـ ”القانـــون كتاب مؤّلفاته أشـــهر العرب،
القرون مـــن إلينا وصلت اّلتـــي الّطّبّية أكـــِ اِّـوســـوعات
إُّـ إضافة واِّـعاصرين، القدمـــاء معارف فيه دّون الوســـطى،

األوروّبّية الجامعات َّـ جميع كّلّيات الّطـــّب ُدّرس َّـ وقد وآرائه. تجاربـــه
الحديث. العصر مطلع حّتى

مصطلحات: 
يرضي الّناس  بما وتظاهر الحقيقة، إخفاء اإلسالمّية الفرق بعض عند هي التَِّقيَُّة: *

الهالك.  من وخوفا الّتلف من وتحّرزا مصانعة والّشرع، والّساسة

َتْعِريَفاٌت

ابن بأّن القائل الّرّد على الحجاجّي َّـ الكاتب تمّشـــي - قّســـم الّنّص معتمدا 1
الّصغرى. الّدموّية الّدورة إلثبات الّتشريح إُّـ يعمد لم الّنفيس

ابن  حاول ما لدحض تمّشـــيه الحجاجّي َّـ والّنفي بـــ اإلثبات الكاتـــب 2 - راوح
بعض فيه جـــاراه مختلفة وما ألســـباب الّتشـــريح تجّنب من به الّنفيـــس أن يوهـــم

الّنّص. َّـ ورد كما ذلك بّين اِّـعاصرين.
استخرج  إُّـ الّتشريح، عمد أن يكون الّنفيس نفي ابن َّـ مراد بن شّكك ِإبراهيم -3

تبّناها. اّلتي األطروحة إُّـ للوصول ضمانا اّلتي قّدمها الحجج

الفهم
والّتحليل

َجاِليُنوس

اْبُن ِسيَنا

Galien

Avicenne
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اِّـواقف َّـ اختالفا الّنفيس ابن عهد َّـ جديدا علمّيا مبَحثا باعتباره الّتشـــريح واجه

داعما رفضه أو اِّـبحث هذا قبول عن فيها تدافع فقرة حّرر عصرنا، َّـ شـــأن االستنساخ

مقنعة. بحجج إليه تذهب ما

كتابّي إنتاج

الّتفصيِل: الّداّل على الّتركيُب

َفـ... ـا... ...َفـ... َأمَّ ـا َأمَّ

ما أّن إُّـ أّما نحن َفـنذهب له، اعتمدوا هذا القول اِّـحدثون َفـقد 1 - َأّما الّدارســـون

تقّية. مجّرد الّتشريح مباشرة عن قاله

َفـ...، فأكثر: ( َأّما... مّرت تتكّرر وَّـ هذه الحالـــِة غالبا، الّتفصيل تفيد أداة 2 - أّمـــا:

َّـ ما والّتفصيل الّتأكيد أفادت تتكّرر لم وإذا أجزاءه. وتبّين اِّـجمل تفّصل أي َفـ...) َأّما...

ما قبلها. إُّـ بالّنسبة يليها،

«الَفاُء». ِبَها َوَتْرَتِبُط التَّْفِصيَل ُهَنا ا التِّي ُتِفيُد َأمَّ اَألَداُة ُر َتَتَصدَّ

الكاتب من يمّكن َأّما ... َفـ...» وهذا » هو الّسابقة الّثالثة األمثلة َّـ اِّـتكّرر الّتركيب

أطروحته. َّـ إليه يذهب ما إلثبات تمهيدا موقفا موقفا مختلف اِّـواقف استعراض

لغوّية نافذة

وإّن  عليكم حّقا، فإّن لـــي بعد: ”أّما خطبه: بعض َّـ طالب أبـــي بن علّي 1 - قـــال

وتعليمكم كي عليكم فيئكم وتوف لكـــم، فالّنصيحة حّقا: فأّما حّقكم علّي علّي لكـــم

لي َّـ والّنصيحة فالوفـــاء بالبيعة، عليكم حّقي وأّما تعلموا، كيما وتأديبكم ال تجهلـــوا،

.” آمركم ح والّطاعة ح أدعوكم، واإلجابة واِّـغيب، اِّـشهد

الّسابق. اِّـثال َّـ الوارد َفـ... وَأّما َأّما... معنى وّضح

من الّتّع  الّناس بعـــض اختالف مواقف عن فيها تتحّدث قصـــة فقرة 2 - حـــّرْر

َفـ... وَأّما... َفـ...، أّما... فيها: واستعمل باألعضاء
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الكبد. من تخرج واألوردة القلب، مـــن تخرج الّشـــراي أّن يعتقدون اإلغريق ككان

القلب َّـ األيمن البط ومنه ينتقل إُّـ الكبد، َّـ يتوّلد الّدم يقول: ”إّن وكان جالينوس

أعضاء إُّـ العروق َّـ ثّم يســـري القلب، َّـ الّرواســـب وتطهه من تجري تنقيته حيث

إُّـ الّدم منها ينفذ البطين ب الحاجـــز الجدار َّـ ثقوبا هناك وأّن لتغّذيها. الجســـم

جالينوس معموال نظرّية ظّلت ”وقد .الّرئت من القادم األيسر ليمتزج بالهواء البط

بطالنها. فأعلن الّنفيـــس حّتى جاء ابُن ســـينا، ابن أو الّرازي عليها بهـــا، لم يعـــض

وقد البطينان. هما رئيســـّيت غرفت من أساسا يتكّون أّن القلب كذلك واكتشـــف

ابن وقال .تغي رأيهم دون ســـينا غرف، ورّدد ابن من ثالث أّنه يعتقدون اإلغريق كان

بطنان له القلب يصّح، فإّن ال كالم فهذا بطون ثالثة فيه إّن قوله ”أّما ذلك َّـ الّنفيس

بالّدم، الّرئة هي تغذية الّشـــريان الّرئوّي وظيفة أّن يعتقدون اإلغريق كان وقد فقـــط“.

باطل، عندنا الّرأي ذلك: ”وهذا َّـ وقال هذه الّنظرّية... خطأ الّنفيس ابن اكتشـــف وقد

األيسر الّتجويف من إليها يرتفع ألّنه ال الّشريان هذا من إليها يصل ال الّرئة غذاء فإّن

األيمن البط مـــن ينقُل الّدم الّرئوّي الّشـــريان أّن واكتشـــف القلب“. مـــن تجويفي

.(أي األوكسج) ويأخذ الّروح هناك لكي يتنّقى إُّـ الّرئة للقلب

إغنـاء
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م) 201 - 131) جالينوس عند الّدموّية الّدورة
بلندن العلوم متحف من رسم

ابن الّنفيس عند الّدورة الّدموّية
هـ) 1288 - 1213 (607 - 686 هـ /

ابن الّنفيس إلى جالينوس من الّدورة الّدموّية

الوَتنيُ

رُ ُ األَيْسَ البُطنيْ

لْبُ القَ

بِدُ الكَ

يُّ املَعِ

الرِّئَةُ

رِيدُ الوَ

رَيانُ الشَّ

املَرِيءُ



فضُل علِم الّتاريِخ
5

تمهيــــد:  إّن اّلذيَن َقـــَرُؤوا «ُمقّدَمَة» اْبن َخْلدوَن، َوتَدّبُروا َمعاِنيَها، قْد َوجـــُدوا ِفيَها َما ُيَجاِنُس الّتَصّوَر 

الَعْصـــرّي للّتاِريِخ اّلذي ُأْعِجُبوا ِبِه َّـ ُكُتِب اُألُروّباويَِّ. فالّتاريُخ لْم َيْبَق مْقصوًرا َعلى مْدِح اِّـُلوِك واُألَمراِء، 

بْل أْصَبَح َيْهَتّم بُنُموِّ الَحَضاراِت وَتَقْهُقِرَها باإلَضاَفِة إَلى اْهِتماِمِه ِبنْشَأِة الّدَوِل وُسُقوِطها.

الم، الحياة الّثقافّية عدد 9، سنة 1980، ص. 143   أحمد عبد السَّ

ِاْعَلْم أّن َفّن الّتاِريِخ َفٌن َعِزيُز اَِّـْذَهِب، َجّم الَفَواِئِد، َشـــِريُف 
الَغاَيِة، ِإْذ ُهَو ُيوِقُفَنا َعَلى َأْحَواِل اِّـَاِضَ ِمَن األَمِم ِفي َأْخَالِقِهْم، 

َواَألْنِبَياِء ِفي ِسَيِرِهْم َواِّـُُلوِك ِفي ُدَوِلِهْم َوِسَياَساِتِهْم...
َعٍة، َوُحْسِن  َنَظر  َدٍة، َوَمَعاِرَف ُمَتَنوِّ َفْهَو ُمْحَتاٌج ِإُّـ َمآِخَذ ُمَتَعدِّ
َباِن ِبِه َعِن اِّـَزّالِت  ، َوُيَنكِّ َوَتَثّبـــٍت ُيْفِضَياِن ِبَصاِحِبِهَما ِإَلى الَحقِّ

َواَِّـَغاِلـــِط، َألّن اَألْخَباَر ِإَذا اْعُتِمَد ِفيَها ُمَجـــّرُد الّنْقِل َوَلْم ُتَحّكْم ُأُصوُل الَعاَدِة َوَقَواِعُد 
، َوَال ِقيَس الَغاِئُب  َياَســـِة َوَطِبيَعُة الُعْمَراِن* َواَألْحَواِل ِفي االْجِتَماع اِإلْنَســـاِنيِّ السِّ
ِمْنَها ِبالّشـــاِهِد، َوالَحاِضُر ِبالّذاِهِب، َفُرّبَما َلْم ُيْؤَمْن ِفيَها ِمـــَن الُعُثوِر َوَمَزّلِة الَقَدِم 

ْدِق...   َوالَحَيِد َعْن َجاّدِة الصِّ
َياَسِة َوَطَباِئِع اَِّـْوُجوَداِت، َواْخِتَالِف  َيْحَتاُج َصاِحُب َهَذا الَفنِّ ِإَلى الِعْلِم ِبَقَواِعِد السِّ
ـــَيِر َواَألْخَالِق َوالَعَواِئِد َوالنَِّحِل َواَِّـَذاِهِب َوَســـاِئِر  اُألَمـــِم َوالِبَقاِع َواَألْعَصاِر ِفي السِّ
اَألْحـــَواِل، َواِإلَحاَطِة ِبالَحاِضِر ِمْن َذِلَك، َوُمَماَثَلِة َما َبْيَنـــُه َوَبْيَن الَغاِئِب ِمَن الِوَفاِق 
َأْو َبـــْوِن َما َبْيَنُهَما ِمَن الِخَالِف َوَتْعِليِل اُِّـّتِفِق ِمْنَهـــا َواُِّـْخَتِلِف، َوالِقَياِم َعَلى ُأُصوِل 
الّدَوِل َواِّـَِلِل* َوَمَباِدئ ُظُهوِرَها َوَأْسَباِب ُحُدوِثَها، َوَدَواِعي َكْوِنَها َوَأْحَواِل الَقاِئِمَ ِبَها 
َوَأْخَباِرِهْم، َحّتى َيُكوَن ُمْســـَتْوِعًباِ َألْســـَباِب ُكلِّ َحاِدٍث َواِقًفا َعَلى ُأُصوِل ُكلِّ َخَبٍر. 
َوِحيَنِئٍذ َيْعِرُض َخَبَرُه اَِّـْنُقوَل َعَلى َما ِعْنَدُه ِمَن الَقَواِعِد َواُألُصوِل، َفِإْن َواَفَقَها َوَجَرى 

َعَلى ُمْقَتَضاَها َكاَن َصِحيًحا َوإّال َزّيَفُه َواْسَتْغَنى َعْنُه...
َوِمـــَن الَغَلِط الَخِفّي ِفي الّتاِريِخ الّذُهـــوُل َعْن َتَبّدِل اَألْحَواِل ِفي اُألَمِم َواَألْجَياِل 
ِبَتَبّدل اَألْعَصاِر َوُمُروِر األّياِم. َوْهَو َداٌء َدِوّي َشـــِديُد الَخَفاِء، إْذ َال َيَقُع ِإّال َبْعَد َأْحَقاٍب 
ُن ِإَلْيِه ِإّال اآلَحاُد ِمَن الَخِليَقِة. َوَذِلَك أّن َأْحَواَل الَعاَلِم َواُألَمِم  ُمَتَطاِوَلٍة، َفَال َيَكاُد َيَتَفطَّ

الَعِزيــز: َمـــا َقّل 
َوَنُدَر 

َمآِخذ: َمَناِهُل 
َوَمَصاِدُر         

َعــْن:  َبــان  ُيَنكِّ
َيْبَتِعَداِن.

الَحَيد: اَِّـْيُل 
َواالْبِتَعاُد.

اَألْعَصار: األْزماُن.

َتْعِليل: َتْقِديُم 
اَألْسَباِب (الِعَلِل).

. ُأُصول: ُأُسسٌِ

ُمْقَتَضاَها: َما 
ُيَواِفُقُها. 

الّذُهوُل: 
النِّْسَياُن.

َأْحَقاب: َأْزَماٍن.
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ُهَو اْخِتَالٌف  ِإنََّما . ُمْســـَتِقرٍّ َوِمْنَهاج َوِتٍَة َواِحَدٍة َعَلى َتُدوُم َال َوِنَحَلُهْم َوَعَواِئَدُهـــْم
اَألْشـــَخاِص ِفي َذِلك َيُكوُن َوَكَما إُّـ َحاٍل؛ َحاٍل ِمْن َواْنِتَقاٌل َواألْزِمَنِة اَألّيـــاِم َعَلـــى
اّلتي اِهللا «ُسّنُة َوالّدَوِل َواَألْزِمَنِة َواَألْقَطاِر اآلَفاِق ِفي َيَقُع َفَكَذِلَك َواألْمَصاِر، َواَألْوَقاِت

ِعَباِدِه»*. ِفي َخَلْت َقْد
الكتاب الّلبنانّي، دار ،2 اِّـقّدمة، ط. خلدون، ابن

46-42 1979.ص ص بوت

الَوِتَة: الّطِريَقُة
َوالّنَسُق.

م 1402 تعود إُّـ سنة خلدون ابن بخّط اِّـقّدمة من ورقة
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أعـــالم

مؤّرخ  / 1406 م) / 1332 م - 808 هــــ خلدون-(732 هــــ الّرحمان بن اِّـؤّلـــف: عبـــد

عّدة مناصب وتقّلـــب َّـ ومصر...) واألندلس واِّـغـــرب تنّقـــل ب (الجزِائر تونســـّي،

أّيام َّـ ْوالخ وديوان اِّـبتدإ ْالع «كتاب مؤّلفاته: أشـــهر وسياســـة). وقضاء (تدريســـا

أهّمها أجزاء، سبعة األكْ» َّـ الّســـلطان ذوي من عاصرهم ومن والبْر والعجم العرب

خلدون. ابن صيت ذاع وبها اِّـقّدمة اّلذي وردت فيه الجزء األّول

مصطلحات:

تجمع،  إّنها تسّمى: دينا، ومن حيث من حيث إّنها تطاع، الّشريعة الّدين واِّـِّلة: إّن *

واِّـّلة، ب الّدين، الفرق يرجع إليها، تسّمى: مذهبا، وقيل: إّنها حيث ومن مّلة، تسّمى:

منسوب واِّـذهب الّرسول، منسوبة إُّـ واِّـّلة تعاُّـ، اهللا إُّـ منسوب الّدين أّن واِّـذهب:

اِّـجتهد. إُّـ

.105 ص. ،1988 العلمّية، بوت دار الكتب ،3 طبعة الّتعريفات للّشريف الجرجاني، كتاب

الّتســـاكن  بمعنى وهو الخلدوِنّية، اِّـســـتحدثات مـــن * العمـــران: علـــم العمران:

العالقات ومجاله الخارجّي، العاَلم مـــع الّتواصل إُّـ البشـــر حاجة عن ويعّبر واالجتماع

والّطبيعّية. االجتماعّية مظاهرها بمختلف اإلنسانّية

اآليات: توثيق

[85 اآلية [سورة غافر - *

تعريفات

علمّي  مفهوم وتأســـيس ونقده، الّســـائد، عرض محاور ثالثة: على الّنّص 1 -  قام

بّين ذلك. جديد للتاريخ،

خلدون؟ ابن نظر بها َّـ االّتصاف اِّـؤّرخ على يتوّجب اّلتي العلمّية الّشروط هي ما - 2

تراكيب  لتحقيقها الكاتب وّظف (تفســـّية) نزعة تعليمّية من الّنّص يخلو ال - 3

هذا الّنّص. َّـ منها تجده ما اذكْر الحصر، منها متنّوعة وأساليب

الفهم
والّتحليل
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ودراية محيطة. شـــّتى معارف إُّـ صاحبه يحتاج علم الّتاريخ أّن خلـــدون يرى ابن

تضمن علمّية نتائجه. وجاهة من هذا القول َّـ ما وّضح
الّتفك

وإبداء الّرأي

الّتحّول ترّد القرآن من بحّجة وتبّدلها الحضارات تحّول عن فكرته خلدون ابن ختم

هذا انسجام مدى فيها تفّسر سطرا عشر خمسة من فقرة حّرر الخلق. َّـ سّنة اهللا إُّـ

دراسة الّتاريخ. َّـ منهجه عليه يؤّسس أن حاول اّلذي العلمّي الّطرح مع اِّـوقف

كتابّي إنتاج

الحصـِر تركيُب

متطاولة.  أحقاب األحوال) َال يقع إّال بعد 1 - (تبّدل

اآلحاد. األحوال) ِإّال إليه (تبّدل - ال يكاد يتفّطن 2

أخرى... بأدوات إفادة الّنفي ويمكن الّنفي، «ال» تفيد

فتفيد اإلخراج. «إّال» ا أمَّ

(االستثناء) بـ«إّال» أدواته واإلخراج «الّنفي» بأحد ب سلبّيْين هو تأليف الحصر هو

(ِسوى/َعَدا...). غها أو

للحصر يعطي ما وهذا («+» = «-» × «-») إيجاب الّسلبّيْين ب الّتوليف وينتج عن

اِّـؤّكد. اإلثبات صفة

من مجموع  أخرجت علّيا وصالحا إّال علّيـــا وصالحا»   الّتالميُذ «جاَء قلـــَت: إذا

سلٌب. كالهما كالّنفي واإلخراج الّتالميذ.

زيد]. خروُج «-»] لها معنى زيد] يخرْج فـ[لْم

.(3 - 4) ثالثة إّال أربعة «إّال»: معنى وكذا

أزمنة  َّـ الحدث محصورا وقوع خلدون لجعل استعمله ابن األّول: الحصر تركيب

األحوال). عن تبّدل اِّـؤّرخ غفلة بعيدة، (لتير متطاولة

قليل من  عدد َّـ الفطنة لحصـــر خلدون ابن اســـتعمله الّثاني: الحصر     تركيـــب

الّناس). أي الخليقة من األحوال تبّدل إُّـ اِّـنتبه (لتير قّلة الّناس.

لغوّية نافذة

حصرّي تركيٌب إّال... + َال...
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الُعمـْــــــــَراُن
اِّـعجم قبل  َّـ وجد بل خلدون، ابن يبدعه لم «ُعْمـــَران» لفـــظ      
له وِّـعناه وجعل استعماله من أكثر قد خلدون ابن لكّن يولد بقرون أن
من قبل. بها يختـــّص لم بمدلوالت وخّصه مقّدمتـــه َّـ هاّمة منزلـــة
عنه قال بل اِّـعروفة قبله، العلوم ضمن يندرج لم لعلم موضوعا وجعله
وأّدى البحث عليه أعثر الّنـزعة غريب الّصـنعة «مستحدث إّنه صاحبه
لم شـــأن ابن خلدون «مقّدمة» أّلـفت منذ فصار للعمران الغوص» إليه

الخلدونّية. وَّـ اِّـســـتحدثات من – ومعنى لفظا – وكأّنه أصبح حّتى قبل من له يكن
الّتســـاكن معنى الّلفظ إّنما هو اِّـعجمّية لهذا اِّـعاني إُّـ خلدون ابن أضافه ما الحقيقة
إُّـ مظاهرها، واّتجه العالقات اإلنســـانّية بمختلف مجال «العمران» فأصبح واالجتماع،

وتطّورها. وتباينها «أحواله»

من نتائجبحثابنخلدونَّـعلمالّتاريختوّصلهإُّـعلمموضوعه العمرانالبشرّي: 2
العمران البشـــرّي واالجتماع وهو موضوع ذو فإّنه بنفســـه. مســـتقّل علم وكأّن هذا
ألحد منحاه الكالم َّـ على أقف لم ولعمري الّنشأة. مستنبط علم وكأّنه اإلنســـانّي...
هذا َّـ كتبوا أو لعّلهم بهـــم، الّظّن وليس ذلـــك، عن أِلَغفلِتهم أدري مـــا مـــن الخليقة.

إلينا. يصل ولم واستْوَفْوه الغرض
63-61 ص ص ،1979 بوت ط.2، الّلبنانّي، الكتاب دار اِّـقّدمة، خلدون، ابن

 

بتقديم الّلذْين يخدمان الحجاج والّتخصيص الّتأكيد َّـ الّنّص هي: الحصر وظيفة

.للّتفس اِّـفّصل يعتمد الّدليل اّلذي والّتير الّنيجة، إُّـ اِّـعطى من للعبور الّضمان

اِّـنتبهون، الّدرس إّال اِّـنتبهـــون من الّتالميـــذ.   يفهم يفهـــم الـــّدرس َال
فقط. واِّـنتبهون

وغّير و«َعَدا»... «ِسَوى» ثّم «َغْير» الّسابقة، الجملة َّـ الواردة من «إّال»، بدال اسَتعمْل

آخر. معنى إُّـ والّتدقيق اِّـعنى قد تحّول من الّتأكيد كان إن تغيه، ثّم اذكْر يجب مـــا

إغنـاء

اإلسالمي،  العالم َّـ وتأثها خلدون ابن الّسالم، آراء عبد أحمد
عدد 9 سنة 1980 ص 144 الثقافية الحياة

1

الّسالم عبد أحمد
(2007 - 1922)
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اُِّـفاَضلُة َبَ البَالَغِة والِحَساِب
6

تمهيــــد: َيَرى الّتْوِحيِدي َأّن ِفي اُِّـَناَقَشـــِة َوالِحَواِر َثَالَثَة َأْنَماٍط ِهَي: اُِّـَهاَتـــَرُة، َوِهَي الَكَالُم َمَع الَخْصِم، 

اّلِتي َتْنَشُأ ِمَن الّتَناُفِس وإيَثاِر الَغَلَبِة. واِّـَذاَكَرُة، َواَِّـْقُصوُد ِمْنَها َطَلُب الَفاِئَدِة. َواُِّـَناَظَرُة، َفُمَتَوّسٌط َبْيَن اُِّـَهاَتَرِة 

َواُِّـَذاَكَرِة، َقْد ُتْفِضي ِإَلى اُِّـَناَفَسِة، َوَقْد ُتوَجُد ِبَها الَفاِئَدُة.

أحمد عبد الفّتاح الّي، فصول، عدد 3، 1995، ص 95

َقاَل[اْبن َســـْعَدان]: َسِمْعُت ِصَياَحَك الَيْوَم ِفي الّداِر َمَع اْبِن ُعَبْيٍد، َفِفيَم ُكْنُتَما؟ 
ُقْلـــُت: َكاَن َيْذُكُر َأّن ِكَتاَبَة الِحَســـاِب َأْنَفُع َوَأْفَضُل َوَأْعَلُق ِباِّـُْلِك، َوالّســـْلَطاُن ِإَليِه 
َأْحَوُج، َوْهَو ِبَها َأْغَنى ِمْن ِكَتاَبِة الَبَالغِة َواِإلْنَشاِء َوالّتْحِريِر، َفإَذا الِكَتاَبُة اُألوَلى ِجّد 
َواُألْخَرى َهْزٌل؛ َأَال َتَرى َأّن الّتَشـــاُدَق َوالّتَفْيُهَق َوالَكِذَب َوالِخَداَع ِفيَها َأْكَثُر؛ َوَلْيَس 
َكَذِلَك الِحَساُب َوالّتْحِصيُل َواالْســـِتْدَراُك َوالّتْفِصيُل. َقاَل: َوَبْعَد َهَذا َفِتْلَك ِصَناَعٌة 
َمْعُروَفة ِباَِّـْبَدإ، َمْوُصوَلٌة ِبالَغاَيِة، َحاِضَرُة الَجْدَوى، َســـِريَعُة اَِّـْنَفَعِة؛ َوالَبَالَغُة َزْخَرَفٌة 
َوِحيَلٌة، َوِهَي َشـــِبيَهٌة بالّســـَراِب، َكَما َأّن اُألْخَرى َشـــِبيَهٌة ِباِّـَاِء... َقاَل َوَلْو َلْم َيُكْن 
ِمْن َصْنَعِة اِإلْنَشـــاِء ِإّال أّن اَِّـْمَلَكَة الَعِريَضَة الَواِسَعَة ُيْكَتَفى ِفيَها ِبُمْنِشٍئ َواِحٍد َوَال 
ُيْكَتَفى ِفيَها ِبَماَئِة َكاِتِب ِحَساٍب... َوِإذا َكاَنِت الَحاَجُة إُّـ َهَذا َأَمّس َكاَنِت اُألْخَرى 
ِفي َنْفِســـَها أخّس َوَبْعُد، َفَمَصاِلُح َأْحَواِل الَعاّمِة َوالَخاّصِة ُمَعّلَقٌة ِبالِحَســـاِب؛ َعَلى 
ـــْفَلُة، َوَما َزاَل َأْهُل الَحْزِم  َغاُر َوالِكَباُر َوالِعْلَيُة َوالسِّ َهِذِه الَجِديَلِة َوالَوِتَِة َيْجِري الصِّ
والّتَجاِرب َيُحّثون َأْوَالَدُهْم َوَمْن َلُهْم ِبِه ِعَناَيٌة َعَلى تعّلم الِحَساِب، َوَيُقوُلوَن َلُهْم: 
ُهَو َســـّلُة الُخْبِز. َوَهَذا َكَالٌم ُمْســـَتِفيٌض؛ َوَمْن َعّبَر َعّما ِفي َنْفِســـِه ِبَلْفٍظ َمْلُحوٍن 
َأْو ُمَحـــّرٍف َأْو َمْوُضوٍع َغْيَر َمْوِضِعـــِه َوَأْفَهَم َغْيَرُه، َوَبلَََغ ِبِه ِإَراَدَتـــُه، َوَأْبَلَغ َغْيَرُه، َفَقْد 

َكَفى... 
َقاَل: َهِذِه َمْلَحَمٌة ُمْنَكَرٌة؛ َفَما َكاَن ِمَن الَجَواب ؟ ُقْلُت: َما َقاَم ِمْن َمْجِلِسِه ِإّال َبْعَد 
الّذّل َوالَقَماَءِة، َوَهَكَذا َيُكوُن َحاُل َمْن َعاَب الَقَمَر ِبالَكَلِف، َوالّشـــْمَس ِبالُكُســـوِف، 
. ُقْلُت: أّيها الّرُجُل،  َواْنَتَحـــَل الَباِطَل َوَنَصَر اُِّـْبِطَل، َوَأْبَطَل الَحّق َوَزَرى َعَلـــى اُِّـِحقِّ
َقْوُلَك َهَذا َكاَن َيْسَلُم َلْو َكاَن اِإلْنَشاُء َوالّتْحِريُر َوالَبَالَغُة َباِئَنًة ِمْن ِصَناَعِة الِحَساِب 
َوالّتْحِصيِل َواالْسِتْدَراِك َوَعَمِل الَجَماَعِة َوَعْقِد اُِّـَؤاَمَرِة. َفَأّما َوْهَي ُمّتِصَلٌة ِبَها َوَداِخَلٌة 

َتَفْيَهَق: ِاْفَتَخَر 
َم.  َوَفخَّ

ِحـــْذٌق  ِحيَلــة: 
ِدقَِّة  َعَلى  َوُقـــْدَرٌة 
ِفـــي  التََّصـــرُِّف 

الَكَالِم.

الَجِديَلة: 
ِريَقُة. الطَّ

ُتِرَك  َما  َمْلُحون: 
َواُب ِفي  ٍفيـــِه الصَّ

الِقراَءِة.(الخطأ).

َمْعَرَكٌة  َمْلَحَمــٌة 
َكَالِميَّة. 

لَُّة. الذِّ الَقَمــاَءة: 
َســـَواٌد  الَكَلــف: 
ْيِن. دَّ َخِفيٌّ ِفي الخَّ
َر. َزَرى: َعاَب َوَحقَّ
اُِّـَؤاَمَرة: اُِّـَشاَوَرة.
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َأَال َدْعَواَك؟ ُحْكُمَك َوَتْســـَلُم َيّطِرُد َفَكْيَف َلَها، َوَحاِوَيٌة َوُمْشـــَتِمَلٌة َعَلْيَها ِفي ُجْمَلِتَها
ِإْنَشاِء ِفي الِحَساِب َفِقٌَة ِفيَها ِبَعَمِل َأْصَحاُبَها اّلتي َيْنَفِرُد َأّن َأْعَماَل الّدَواِويِن َتْعَلُم
َبْعَد الَعَمِل ِإّال ِإَلـــى َلُهْم َســـِبيَل َال َبْل َوَيَتَعاَطْوَنُه؛ َيِصُفوَنُه َما ُفُنوِن ِفـــي الُكُتـــِب
َواالْحِتَجاِج اَِّـْكُشـــوِف َوالَبَياِن الَبِليِغ َعَلى اِإلْفَهاِم َمَداُرَها الِتي الُكُتِب َهِذِه َتْقِدَمـــِة

الَواِضِح.
98-96 ص ص الّسابعة، الّليلة ،1 ج واِّـؤانسة، اإلمتاع الّتوحيدي،
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أعــالم

الحّسّية». اِّـعرفة «نسبّية تعريفات َّـ ترجمته انظْر الّتوحيدي- اِّـؤّلف:

«اإلمتاع كتاب: َّـ مثبتة أربع ليلة الّتوحيدي ســـامره بويهّي وزير ابن ســـعدان:

هـ. 373 سنة الوزارة توّلى واِّـؤانسة»،

مصطلحات

الِحَجاج

فموضوع ذلك َّـ غرابة يتنـــّوع. وال وتعريفه يختلف الِحجاج مفهـــوم إّن تحديد
محّددان يوجد أّنه إّال عديدة. الحجاج إنتاج َّـ تساهم اّلتي والعوامل واســـع البحث
أي «إقناعّي» خطاب هو درس الحجاج. فالِحجـــاج من كّل علْيهما اّتفق أساســـّيان
جديد، موقف فتبّني رأيه، لتغي وإّما موقفـــه لتدعيم إّما اِّـتلّقي َّـ الّتأث هدفـــه إّن
مثلما يفعلونه ما فعال يقتضي أو الّذاتّي على اإلقنـــاع يقتصر اِّـوقف كان هذا ســـواء
يعّرف أن يمكن ال فالّنّص الحجاجّي والّسرد. األخرى كالوصف الخطابّية باألشكال
إّن األخرى. الخطابّية باألشـــكال يفعلونه مثلما لغوّية، شـــكلّية خصائص من خالل
مع الوصف يتواجد يمكن أن أّنه إذ الخطابّية األشكال من ليس شكال إذن الحجاج

أو غها. أو مع الّشعر مع الّسرد أو
الحجاج منّظرو فيختلف عليه، اِّـّتفق الحجاج األساسّي محّدد كان أّما اإلقناع وإن
ذلك َّـ يلتزم هل أم الغاية إُّـ بالوصول إّال يهتّم ال إقناع هو هل َّـ: من ناحية أخرى
من يأتي اّلذي (اإلقناع (Persuader) ب اِّـصطلحْين مقابلة [هناك] ؟ معّينة بقيم

ذاتّي). اقتناع عنه ينتج اّلذي (اإلقناع (Convaincre) و غنا)
اِّـقام اِّـدرسّي، الحجاج َّـ كتاب عن صّكوحي، راد - فون كورنيليا

14-13 ص ص صّمود، حّمادي برئاسة والحجاج البالغة البحث َّـ فريق إشراف

تعريفات

عبيد والّتوحيدي. ابن أطروحتْي ب الّتقابل فيه تقسيما تز الّنّص قّسم - 1

عن هذه اِّـّتبة الّنتائـــج حـــّدد جّد» «صناعة الحســـاب عبيد أّن: يذكـــر ابـــن - 2

الّنّص. من مؤّيداتها واستخرج األطروحة،

أطروحته لدعم من الّطرفـــ كّل وّظفها اّلتـــي الحجاجّية مـــا هي األســـاليب - 3

؟ نقيضها ودحض

وبّين نوعها: الّتالي اِّـثال لكّل متناظر وفق حجج ثالث َّـ جدول استخرج - 4

الفهم
والّتحليل
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الِعلم قيمة مثّمنة أصوات الحاضر، فتتعاُّـ َّـ عصرنا اِّـناظرة يّدد هذه صدى مازال

بما رأيك مدّعما اِّـوقفْين أحد فيها تتبّنى فقرة حّرر الفّن واألدب. ضرورة مؤّكدة واخرى

الحجج. من مناسبا تراه

على األولياء بعض يحرص لذلك الحديثة العلم فروع كّل عماد الّرياضّيات أصبحت

سطرا عشر من خمســـة حّرْر فقرة اِّـســـلك. هذا اختيار إُّـ أبنائهم من العلم دفع طلبة

األخرى. فروع اِّـعرفِة حساب على الّتوّجه وجاهة هذا مدى تز

كتابّي إنتاج

الّتوحيدي عبيد ابن

الّنوعالحجج الّنوعالحجج

مشتملة صناعة البالغة

الحساب صناعة على

....................
...................

.........................................

.........................................

واقعّية

.........................................

.........................................
...................
...................

.........................................

.........................................
...................
...................

.........................................

.........................................
نفعّيـة الخبز سّلة ..................هو

..................

الّتضـاّد

َهْزُل واألخرى األوُّـ ِجّد، الكتابُة فِإذا - 1

ْفَلُة َغاُر والِكَباُر والِعْلَيُة والسِّ يجري الصِّ والوتة هذه الَجِديلة على - 2

الكلمة. مستوى على          تضاّد
هزل

الكبار

الّسفلة

جّد

الّصغار

العلية

≠

≠

≠
اِّـعنى مستوى على  تضاّد

لغوّية نافذة

الّتفك
وإبداء الّرأي
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اإلنسان  قضايا وتحليل للّتعليل الفلســـفة مســـائل َّـ الّنظر [الّتوحيدي] 1     أمعن

العلوم، مصّنفات اختالف على اِّـعارف من واغف البصة... وصدق باِّـنطق مستضيئا

تتصّدى متشّعبة مباحث وتلَك والفلسفة اِّـنطق وب والبالغة الحساب ب فهو يوّفق

الحديثة. الّدراساِت أعمق اليوم لها

  35 ص ،1999 تونس للّنشر، دار الجنوب حّيان وشهرزاد، أبو لوقا: أنور

إغنـاء

اِّـعنى  بلوغ َّـ مفيًدا الّلغِة اســـتعماًال اســـتعمال قواعد هي األصل َّـ البالغـــة     2

(أي لغة رمزّية القرون الحديثة َّـ الّرياضّيات تصبح أن وقبل بياٍن. أحسن على اِّـقصود

ب والّنَســـب العالقاِت بياِن بليغ َّـ كالٍم مجّرد كانت مخصوصٍة)، رموٍز على قائمـــًة

للبالغِة. تابًعا اعت الحساُب الّسبب وِلهذا رموز، بدون ويقال األعداد يكتب

بالغّية األوُّـ أّن الحديثِة والكتابـــة الّرياضّيِة القديمة الّرياضّية الكتابة ب فالفـــرق

صورّية. رمزّية والّثانية

اإليجاب والّسلب تقابل متقابلْين معنيْين عن الّتعب َّـ كلمتْين اشاك هو الّتضاّد

[«+»       «-»] [عدل      ظلم]، [خ      شّر].

استعمله كما فالّتعب والّشـــمول. الّتعميم يفيد الّنّص هذا َّـ اِّـتضاّدْين ب الجمُع

أقصاها (الكبار، إُّـ الّســـفلة) (الّصغار، أدناها من طرفيها: من اِّـجموعة يأخذ الّتوحيـــدي

القاعدة العاّمة. من رأيه ويقّرب والّشواّذ االستثناءات فيغّيب بذلك العلية)،

ونفي شـــيٍء وإبرازها، إلثبات الفوارق إلظهار واِّـقارنة اِّـفاضلة َّـ يســـتعمل والّتضاّد

والّتعميم. الّشمول مفهوم لسيخ وَأحياًنا آخر،

الّلباس َّـ األذواق اختالف وعن والفقر، الّثـــراء فيها عن (تتحّدث جمل ثالث رّكـــب

على (تضاّدا) يدّل طباقا فيها تســـتعمل الحاضر) العصر َّـ القيم انقالب عن أو األكل، أو

والّتعميم. الّشمول

≠≠≠
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الّسحرّيُة 3    اِّـَرّبعاُت

اّلتي اِّـرّبعات رسائلهم َّـ وأثبتوا الّســـْحرّيِة باِّـرّبعات أنفَسهم الّصَفا إخواُن شـــغل
ثّم الّضلِع، َّـ الخاناِت الّرباعيَّ اِّـرّبَع أّوًال وســـأثبُت .9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 أضالِعها خانات
ُكلِّ مْجموع الّضلع: َّـ الخاناِت اِّـرّبع الّرباعّي الحْظ َّـ الّضْلع. َّـ الَخاناِت اِّـرّبَع الّثماِنيَّ

ومْجموُع .34 وتوتًا وعرًضا طوًال أْعداٍد أربعة
.34 الّزواَيا األرَبِع َّـ األعداِد

صغة ُمرّبعاٍت اِّـرّبَع ْأربعة هذا اقسْم ثّم
صغ مرّبع كّل َّـ األعداد مجموع تجد

الّصغ اِّـرّبِع األعداِد َّـ ومجموع .34

األعليْين العددين وَمجموُع .34 األوسط
...34 األسفل والعددْين األدَنيْين َّـ الوسط َّـ

طوًال صّف َّـ كّل األعـــداِد أّن مجموع نجد الّضْلِع َّـ الخانـــاِت الّتســـاِعي وَّـ اِّـَرّبِع
هذا 369. اقســـم يبلُغ الّشـــماِل) أو ذات اليم (ذات تْوتًا ثّم وعمودّيا) (أفقّيا وعرضـــا
تتبع مرّبع صغ كّل َّـ األعـــداِد تْرتيَب أّن تجْد األعداِد مرّبعاٍت صغاًرا تســـاعّيَة اِّـَرّبـــَع
اِّـرّبع أّن ثّم الحْظ الّضلع، َّـ الَخانات الّثالثّي األصغر َّـ اِّـرّبع األعداد تواليهـــا توالي َّـ
َّـ الجانب األوســـط الّتســـاعّي اِّـرّبع الّصغ الكب اِّـرّبع هذا َّـ َيحَتّل الّثالثّي األصغَر

األيمن.

34  4  14  15  1

34  9  7  6  12

34  5  11  10  8

34  16  2  3  13

34  34  34  34  34

ْحريَُّة اُِّـَربَّعاُت السِّ

369  11  16  15  56  61  60  47  52  51
369  18  14  10  63  59  55  54  50  46
369  13  12  17  58  57  62  49  48  53
369  74  79  78  38  43  42  2  7  6
369  81  77  73  45  41  37  9  5  1
369  76  75  80  40  39  44  4  3  8
369  29  34  33  20  25  24  65  70  69
369  36  33  28  27  23  19  72  68  64
369  31  30  35  22  21  26  67  66  71
369  369  369  369  369  369  369  369  369  369

 152-147 ص ص. ،1970 بوت، ،العلم للمالي دار فّروخ، عمر العرب»، عند «تاريخ العلوم كتاب عن
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.« النَّصِّ آخر ... أّن َتْعلْم «أَال قوله :            يْدعُمه َّـ الّنّص
وتحيُل على الَواِقِع الّنصِّ واردٌة َّـ الحّجُة   

 

والخاّصة ِة الَعامَّ أْحواِل «َفَمصاِلُح قوله :                              َيْدَعُمه َّـ الّنّص
وتحيل الّنّص ِفي َواِرَدٌة ُة الُحجَّ                   ُمعلَّقٌة بالِحَساِب»

                      َعَلى الَواِقِع.

أفضُل البالغة إَذْن الّنتيَجُة: على ُمشتملة البالغُة اُِّـعطى:
لَها حاوية الحساِب صناعِة

أْفَضُل الِحَساُب الّنتيَجُة : َراِب بالسَّ َشبيَهٌة الَبالَغُة اُِّـعَطى :
َشبيٌه ِباِّـَاِء الِحَساُب  

الّسياق) هذا (َّـ عليه اِّـشتَمل أفضُل من اِّـشتِمُل اِّـوضع :

مَن اِّـَأُموِل الَحاصُل أفضُل اِّـوِضُع :

والحساب» البالغة بين المفاضلة «نّص على الحجاجّية الخطاطة تطبيق

áq«é¡æe ábQh
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الَبالَغِة.  ِكتاَبِة ِمْن إليها أْحَوُج وِبَها أْغَنى وأْعَلُق والّسلطان وأفَضُل الحساِب أْنفُع كتابَة إّن - 1

                   أْنفعُ 

الحساِب. شأًنا من أقّل أْفَضُل ِمَن الَبالغِة           الَبالغُة الِحساُب

                   أْغَنى  

>           الَبالغُة الِحساُب  

اِّـجّرد الّثالثّي بالفعل الّتصالها «َأْفَعـــُل» وْزن على و«َأْعَلُق» و«َأْفَضُل» «َأْنَفُع» الكاتُب صـــاَغ

عبيد وابن فاِّـفاضلة، للمقارنة حجاج مقام َّـ اِّـخاِطب َوّظفها الّتْفضيل» «َأْفَعل الّصيغة فُسّميْت

البالغة. على الحساب بأفضلّية خصمه إقناع حاول الّسابق اِّـثال َّـ

[الحبيب بيدة] عالماٍت. مجّرد كونه ِمْن إّن الخّط أْعَمُق - 2

والعالمات. اِّـقارنَة ب الَخّط تفيد من                                  َأْفَعُل

عدّوه. من الّرجل َأَشـّد استكبـاًرا هذا - 3

 

َأْفَعُل + مصدر + ِمْن     

الّتالي. الّرسم َّـ إجماًال حصرها ُيْمكن ُبًنى إَطاِر َّـ الّتفضيل اسم يرد

الّتفِضيـُل

الّتفضيِل ِبنية

علْيه اُِّـفّضل الّتْفضيل صيغة

+ ِمْن اسُم تْفضيل + مصدر

[الَجاحظ] . الخواصِّ من شكوًكا أقّل والعواّم اَألْفَعُل ُهَو

الُفْعَلى ِهَي

ِمْن َأْفَعُل

اِّـَفّضل

وإمساك وعّلة ضيق عْيشه َّـ كان وَمْن
منه. أحيى فاِّـقبوُر وذويه على نفســـه

اِّـقّفع] [ابن

129 اآلية عمران، (قرآن)، آل “َمؤمن كنُتْم األْعلْون إْن وأنتْم َتْحَزُنوا وَال ”َوَال َتهُنوا

ت:
لقا

نط
م

ت:
يقا

طب
ت

áqjƒ¨d ábQh
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بالُعبور من اِّـعطى إُّـ الّنتيجة: الّتفضيل ِبْنيِة عالقة     

عليه فتســـاهم بنية ل اِّـفضَّ ِل على اإلطـــالق للمَفضَّ أو باِّـقارنـــة ترجيـــح الّتفضيـــل           

باألطروحِة اِّـدعومة. على الّتسليم وحمل اِّـخاَطب اِّـخاِطب ُحّجة تقوية   الّتفضيل َّـ

األْمثلة الّتاليِة: منطلًقا من باِّـطلوب الجدول الّتالي امْأل  

زيادة] [فضل االّتجاه. ذلك خَ تمثيل ُيمّثُل اّلذي الواسطي إّنُه - 1               

الكهف] سورة [قرآن، جدال. شيء أكثَر اإلنسان وكان - 2               

سورة الكهف] [قرآن، أعماال؟ هل ننبئكم باألخسِرين قْل - 3               

بَأْمَثِل.  مْنك األْصباُح ِبصْبح وما * * * اْنَجِل أال ويل الطَّ الّليُل أّيها أال - 4               

                                                                                [امرؤ القيس]

اِِّـثاُل 1  اِِّـثاُل 2  اِِّـثاُل 3  اِِّـثاُل 4 اِّـطلوُب                        

ُل     اُِّـَفضَّ    

ُل َعلْيهِ     اُِّـَفضَّ     

الّتْفضيِل     َتركيُب     

     معنى الّتفضيل    

اِّـثـال
ت

جا
نتا

ست
ا

ت
جا

نتا
ست

ا
ين

مار
ت

األفضُل هي إذْن إّن كتابة الحساب أْنَفُع                            الّنتيجة: اُِّـعطى: 

من كتابة البالغة   للّسلطاِن

والبالغة» الحساب ب «اِّـفاضلة بُحجج نّص الّدعم:
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َأْرَكاُنُه [علم اّللســـان العربـــّي] َأْرَبَعٌة، َوِهـــَي: الّلَغُة َوالنَّْحُو 
َوالَبَياُن َواَألَدُب، َوَمْعِرَفُتَهـــا َضُروِرّيٌة... فَال ُبّد ِمْن َمْعِرَفِة الُعُلوِم 
اُِّـَتَعّلَقِة ِبَهَذا اللَِّساِن... وتتَفاَوُت ِفي الّتْأِكيِد ِبَتَفاُوِت َمَراِتِبَها ِفي 
الّتْوِفَيِة ِبَمْقُصوِد الَكَالم... واّلذي َيَتَحّصُل َأّن اَألَهّم اُِّـَقّدَم ِمْنَها 
ُهَو الّنْحُو إْذ ِبِه ُتَتَبّيُن ُأُصوُل اِّـَقاِصِد بالّدَاللـِة َفُيْعَرُف الَفاِعـــُل 

ِمَن اِّـْفُعوِل َواُِّـْبَتـــَدأ ِمَن الَخَبر ولْوَاله َلُجِهل َأْصُل اإلَفاَدِة... فلَذلَك َكاَن ِعْلُم الّنْحِو 
َأَهّم ِمَن الّلَغة إْذ ِفي َجْهِلِه اِإلْخَالُل ِبالّتَفاُهِم ُجْمَلًة...

َواْعَلـــْم َأّن الّلغَة ِفي اُِّـَتَعاَرِف ِهَي ِعَباَرُة اُِّـَتَكلِّم َعْن َمْقُصوِدِه. َوِتْلَك الِعَباَرُة ِفْعٌل 
ِلَســـاِنّي. َفَال ُبّد َأْن َتِصَ َمَلَكًة ُمَتَقّرَرًة ِفي الُعْضِو الَفاِعِل َلَها، َوُهَو اللَِّســـاُن. َوُهَو 
َّـ ُكلِّ أّمة ِبَحَســـِب اْصِطَالَحاِتِهْم. وكاَنت اِّـََلَكُة الَحاِصَلُة ِلْلَعَرِب ِمْن َذِلَك َأْحَسَن 
اِّـَلكاِت َوَأْوَضَحَها إَباَنًة َعِن اَِّـَقاِصِد ِلَدَالَلِة َغْيِر الَكِلَماِت  ِفيَها َعَلى َكِثٍ ِمَن اَِّـَعاِني... 

ِمْثل الُحُروِف.
َفَلّما َجاَء اإلْســـالم... َوَخاَلُطوا الَعَجَم َتَغّيَرْت ِتْلَك اِّـََلَكُة ِبَما َأْلَقى إَلْيَها الّســـْمُع 
ِمَن اِّـَخاَلَفاِت اّلتي للمْســـَتْعِربَ. والّسْمُع أُبو اِّـَلَكاِت اللَِّساِنّيِة (...) َوَخِشَي َأْهُل 
 َالُعُلوِم ِمْنُهْم أْن َتفُســـَد تْلك اِّـَلكُة َرأًسا... فاْسَتْنبُطوا من َمجاِري َكالِمهْم قَوان
لِتْلك اِّـَلَكة ُمّطِرَدًة ِشـــْبَه الُكلِّّيات والَقواعِد، َيقيُســـون َعليَها َسائَر أنواِع الكالِم... 

واْصطَلحوا على َتْسِمَيِتَها ِبِعْلِم الّنْحِو.

عبد الّرحمان ابن خلدون، اِّـقّدمة، ط.2، دار الكتاب الّلبناني،
 بوت، 1979، ص 1057-1055

في عـلـوِم الّلـسـاِن
7

تمهيـد: ِفي ِنَطاِق االْهِتَماِم ِبالُعْمَراِن الَبَشـــِريِّ َوَما َيُقوُم َعَلْيِه ِمْن َتَعاُمٍل َوَتَفاُعٍل َبْيَن الَبَشـــِر َال ُيْمِكُن 

َمِة َأْن َيْغَفَل َعْن ُرْكٍن ِمْن َأْرَكاِن االْجِتَماِع الَبَشـــِريِّ َوَعاِمٍل ِمَن الَعَواِمِل الِتي َال َيِتمُّ ِبُدوِنَها  ِلَصاِحِب اُِّـَقدِّ

َنْعِني اللَُّغَة َواللَِّساَن.
عبد القادر اِّـهي، حولّيات الجامعة الّتونسّية،

 ابن خلدون وعلوم الّلسان، عدد 24، سنة 1985، ص 7

الَبَيان : ِفي النَّصِّ 

ُهَو ِعْلُم الَبَالَغِة 

ِبَجِميِع َأْقَساِمِه.

 ُالتَّْوِفَيِة : التَّْعِب

      . التَّامُّ

َأْصُل اِإلَفاَدة : 
اَِّـْعَنى ِفي َوْضِعِه 

اَألوَِّل.
ِعَباَرة : َكَالٌم 
ُيَتَبيَُّن ِبِه َما 

ِفي النَّْفِس ِمَن 
اَِّـَعاِني.

َمَلَكة : ِاْسِتْعَداٌد 
َطِبيِعيٌّ ِلْلِقَياِم 
ِبَعَمٍل ِبِحْذٍق 

َوَمَهاَرٍة.

اُِّـَخاَلَفات : 
اِدَرُة  اَألْخَطاُء الصَّ

َعِن الِذيَن َأْصَبُحوا 
َيَتَكلَُّموَن    

الَعَرِبيََّة ِمْن َغْيِر 
الَعَرِب.

 : َاْلُمْسَتْعِرِب
َخَالُء َعَلى  الدُّ

الَعَرِب.
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 : أعـــالم
الّتاريخ». علم «فضل نّص: تعريفات انظْر خلدون- بن الّرحمان عبد : اِّـؤّلف

 

: مصطلحات
مشـــاعر اإلنســـان  إُّـ شـــفوّي ترجع موضوعاُته أو مكتوب ثقاَّّـ : كّل إنتـــاج األدب

بالحياة واألحياء. عالقته َّـ تخّص الفرد من أفكار َّـ ذهِنه يعتمل وما وإحساساته

مْعنَيْين مختلفْين: القديم َّـ َّـ ُلَغة عبارة ُتستعَمل : الّلغة

أّما الّتواُصل الّلفظّي من اإلنســـان ُتَمّكن اّلتي الِفطرّية اِّـََلكة هو عاّم بمعًنـــى األّوُل

للمعَجم. اِّـكّونة اِّـفَردات فهو الّثاني

واألفعاُل. األسماُء اِّـقصود به : الكالم

[عالقة اإلضافة...]. والعالقات الحروُف هي : الكلمات غ

الّدماغ  وظيفة يعرفون عشَر الّتاسع القرن أواخر إُّـ يكن القدماء لم : الفاِعل العضو

عضلة وهو اِّـنجز لّلغة العضو إُّـ أو القلب إُّـ الوظيفة تســـند هذه لذلك كانت الّلغة، َّـ

الّلساِن.

بالّلغِة. اليوَم عنه نعّبر ما وهو قوم، عند الّتواصل أداة : الّلساُن

اّلتي تكون َّـ كّل لساٍن. العاّمة الخصائُص هي     : الُكّلّيات

تعريفات

الفهم
والّتحليل

إُّـالوصف  أقرَب وأحياًنا الِحجاجّي أقربإُّـالّتعليل يكونأحيانا - الّتفسَّـ عمومه 1

الّتصّوَر. هذا يراِعي تقسيًما الّنّص هذا قّســـْم اِّـفّصل. إُّـ الّســـرد أقرب وأحياًنا ح اِّـوضِّ

تفسّيا. نّصا الّنّص هذا اعتباَر تّر اّلتي 2 - استخرْج األدواِت

وبّوْبها الّنحو علم إنشاِء دفَع العرب إُّـ بها ابن خلدون ما بّرر اّلتي الحجج 3 - حّدْد

اإلقناِع. قّوة معيار حَسَب

الّتفك
وإبداء الّرأي

اكتساب َّـ الّرأي هذا حداثة مدى ما الّلسانّيِة». اِّـلكاِت أبو «والّسمُع خلدون: ابن قال

اليوِم. الّلغات تعّلم واقع من بحجج رأيَك دّعْم الّلغات.
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علم الّنحو أهّمية فيها تفّسر كلمًة، َوأربع َثالث ب كلماتها فقرة، تاوح حّرْر -

خلدون. ابن عند
كتابّي إنتاج

بـ: الّتعريُف: تحديد اِّـاهية

و   ُهَو ِهَي

واألدُب. والبياُن والّنحُو الّلغُة وِهَي: ، الّلسان] أربعة أركانه [علم - 1

مقصوِده.  عن اِّـتكلِّم عبارُة اِّـتعاَرف ِهَي َّـ إّن الّلغَة - 2

معًنى والخ للّربط بينهما اِّـبتدإ ب ما لفًظا يفصل الّضمُ [ُهـــَو] أو [ِهَي] •

وجودّيا. ربطا

على تحديِد اِّـاهيات. ويتوّجب ويســـاهمان َّـ الّتعريف من ُهَو: يمّكنان ِهَي، •

اِّـعّرف بالّشـــيء رابطة منطقّية عالقٍة على يكونا «ُهـــَو» أو «ِهَي» أن الغيبة َضمـــْي

تفسَه. َنروم اّلذي

به. اِّـفّسر والّلفظ ر اِّـفسِّ الّلْفظ ب وتربط وتفّسره اِّـعّرف تقّوي َقرينة ُهَو: •

ِهـَي» ؟ «َمـا أو ؟ ُهـَو» االستفهام «مـا من مشتّق صناعّي مصدر اِّـاهية: •

لغوّية نافذة

و«ِهَي». «ُهَو» ضمْي واستعمْل الّتالية، للمصطلحات موجًزا تعريًفا قّدْم

......................................................................................................... العلم

......................................................................................................... الّلغة

............................................................................................................ اِّـاء

......................................................................................................... اِّـّريخ
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إغنـاء

Broca «ُبُروَكا» حّيز
بوظيفة يضطلع

الكلمات الّربط ب

الّسياق سليمة حسب بصورة وتأويلها اِّـقروءة اِّـسموعة أو على الكلمة الّتعّرف يقع

إُّـ حّيز تصل أن الواجـــب من اِّـعلومة فإّن كلمـــة ُنْطق من ولنتمّكن فيـــه. اّلـــذي ترد

اِّـكّلفة القشرة تبلغ حّتى طريقها الكلمة تواصل ثّم الّنطق، لعملّية تخّطط اّلتي «ْبُروَكا»

الّنطق. على تساعد اّلتي العضالت بحركة
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بحركة العضالت اِّـكّلف الحّيز
بروكا حّيز

حّيز
وارنيك



إضافُة العاِلم العربّي
8

تمهيــــد: إّن اَِّـْحُصوَل اّلذي اّطَلَع َعَلْيِه الَعَرُب ِمْن ُتَراِث اُألَمِم الّســـاِبَقِة َكاَن َعِظيًما. َفِفي ُحُدوِد الَقْرِن 

الّتاِســـِع َأْصَبَح َتْحـــَت َيِد الَعَرِب ُمْخَتِلُف الُعُلوِم، َوَلْم َيْمِض َقْرٌن َحّتى اْســـَتْوَعُبوا َهِذِه الُعُلوَم اْســـِتيَعاًبا، 

َوَعَمُدوا ِفي الَوْقِت َنْفِسِه ِإَلى َتْصِحيِحَها، ُثّم إُّـ ِإَضاَفِة َمَعاِرَف َجِديَدٍة َلْم يْسبْقُهْم ِإَلْيَها َأَحٌد.
الّسيد نفادي، الحضارة العربّية اإلسالمّية مجّلة الفكر العربّي،

عدد 63، بوت، 1991، ص106

َيَرى َبْعُض اُِّـْسَتْشِرِقَ َأّن الِعْلَم الَعَرِبّي َتَقّيَد ِبالّنْقِل َوالّتْقِليِد، 
.َِم َواْقَتَصَر َعَمُل الُعَلَماِء الَعَرب َعَلى ِحْفِظ َأْقَواِل اُِّـَتَقدِّ

َنَعْم، ِإّنُهْم َكاُنوا ُيجّلـــوَن َمَصاِدَرُهْم اّلِتي ِمْن َمَناِهِلَها َكَرُعوا 
ُروَن للعلَماِء َما َقاُموا بِه ِمْن  َمَبـــادَئ الُعُلوم َوأُصوَلَها، وَكاُنوا ُيَقـــدِّ
ُهوَن  ُجُهود الْســـِتْقراِء َما َتَجّمَع َلَدْيِهْم ِفـــي َمْيَداِن اِّـَعاِرِف، َوُيَنوِّ

ِبَما َتَحّلْوا به ِمْن ُروح ِعْلِمّيٍة َزِكّيٍة َنِزيَهٍة.
َوَلِكّن ُعَلَماَء الَعَرِب اْعَتَبُروا َهِذِه الِخَصاَل بالّذاِت َلُهْم أَساًسا، َوِلِعْلِمِهْم ُمْنَطَلًقا، 
فَألَزُموا الّنْفَس باْســـِتْقَراِء الَكاِئَناِت َوتَعّقب أْحَوالَهـــا، والَبْحِث َعّما َيُلوُح َبْيَنَها ِمَن 
األُمـــوِر اُِّـّطـــِردِة اّلتي ال تْختِلُف وال َتتغّيُر... « َفَما َثَبَت َلَدْيِهـــْم ِبالِخْبَرِة َال الَخَبِر، 
َوَصّح ِعنَدهم باِّـشـــاهَدة َوالّنَظِر ِاّدَخروُه َكْنًزا َســـرّيا... وَمـــا كاَن ُمخاِلًفا َّـ الُقَوى 

والكْيفّيِة، واُِّـَشاهَدِة الِحّسّيِة َّـ اِّـنفعِة واِّـاِهّيِة... نبُذوه ِظْهرّيا» 1. 
وَيُقـــوُل ابن الهيثـــم َكذلَك: «الحّق مْطُلوب لذاِتـــه، وُكّل َمْطُلوب لذاِته فَلْيس 
 ،م َيْعنـــي َطالَبه غُ وجـــوِده... َفَطاِلُب الَحـــّق َلْيَس ُهَو الّناِظـــُر َّـ ُكُتب اِّـتَقدِّ
اِّـْسِســـل مع َطْبِعه َّـ ُحْسِن الّظّن بهم، َبْل َطاِلُب الَحقِّ ُهَو اُِّـّتِهُم ِلَظنِِّه ِفيِهْم، 
اُِّـَتوقُِّف فيما يفَهُمه َعْنُهْم، اِّـّتِبُع الُحّجة والُبْرَهاَن، ال َقْوَل القائِل اّلِذي ُهَو إنساٌن، 

اِّـْخُصوص َّـ جِبّلِتِه ِبُضروِب الَخَلِل والّنْقَصاِن» 2.
أَلـــْم يُكْن َموقـــُف الِعلم الَعَرِبّي ُهَو َمْوِقُف الَعاَلم الَحِديـــِث َذاُته منُذ أْن َجَعَل 
«َبْيُكْن» َو«ِديَكاِرْت» الّشـــّك َبْيَن قَدَمْي الَحقيقِة؟ وَصاَر الّســـؤاُل اُِّـهّم إذْن َيَتعّلُق 
ِبَمـــا َصَنَع ُعلَََماُء الَعَرِب بَما اْعَتَمـــُدوا ِمْن أُصوٍل َوَمَصاِدَر، وِبالكْيِفّية اّلِتي َأّلُفوا َبْيَن 
ُمْخَتِلـــِف الّثَقاَفاِت الّســـاِبَقِة وَصهروها َّـ َبْوَتَقِة َحَضـــاَرٍة َطِريَفٍة َطَلَعْت على بِني 

. اِه الَحقِّ اإلنَساِن ِبسُبلٍِ نيَِّرٍة الستكشاِف أْسَراِر الَكْوِن َواْسِتْكنََ
محّمد الّسويسي، من أعمال محّمد الّسويسي،، ط. 1،

اِّـجمع الّتونسّي للعلوم واآلداب والفنون، قرطاج 2005، .ص ص 363-361

 : ن ُقو ُِّـْسَتْشــِر ا
َدَرُســـوا  الَِّذيـــَن 
ْرقّيَة  الَحَضاَراِت الشَّ

َوِمْنَها الَعَرِبيَّة.
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أعـــالم

وتوّفي  نابل)، بدارشعبان( منوالية 21 فيفِري 1915 ولدَّـ اِّـؤّلف: محّمد الّسويسي-

الّتيز  وعلى الّرياضّيات، َّـ والّديبلوم العالي اإلجازة على حائز بتونس، 24 أوت 2007 َّـ

البحث مجال َّـ الحديث رّواد الفكر من وهو العربّية. واآلداب َّـ الّلغة ودكتـــوراه الّدولة

والّطّبّية والفلكّية الّرياضّيـــة والفيزيائّية اِّـؤّلفات مختلف على انكّب والّتربية. العلمـــّي

َّـ اِّـغربّي الّتراث ِّـعالم الّتراث العلمّي العربّي وآثاره والسّيما إحياء ِّـخطوطاتها بالّتحقيق

العربّية»... َّـ الّرياضّيات و«لغة جزأين)، (َّـ العلماء» مؤّلفاته: «أدب أشهر اِّـيادين. من هذه

.32 ص العلمّي البحث تعريفات نّص طريقة َّـ ترجمته انظر الهيثم: ابن

نقد  إنجليـزّي، فرنســـيس                        (1561-1621 م) فيلســـوف َبْيُكْن

الّتجربة عصر يالئم اّلذي منهجه عن ة وكشـــف واألرسططاليســـيّ األفالطونّية اِّـناهج

الجديدة. العلمّية والّروح

فرنسّي  ورياضـّي فيلسوف ريني                                    (1596 - 1650 م) ديكارت

«حديث كتابه َّـ بّشر واِّـتمّيزة. الواضحة الحقيقة ليصل إُّـ اِّـنهجّي من الّشّك انطلق

سّيدا اإلنسان يجعل ثابتة ومستمّرة، لكي على أسس تأسيس العلم بإعادة الّطريقة»

لها. ومالكا للّطبيعة

مصطلحات:
البن خلدون. الّلسان علوم نّص: َّـ َّـ الواردة الّلغوّية الّنافذة انظْر : اِّـاهّية

الّشواهد: توثيق
البْيطار. البن واألغذية» األدوية «الجامع ِّـفردات عن مقّدمة - 1

َبْطَلْمُيوْس). كذلك (وُيقرأ َبْطَلْيُموْس على الّشكوك مقالة الهيثم: ابن - 2

القاهرة 1971. صة، الحميد عبد د. تحقيق

تعريفات

الفهم
والّتحليل

بُحجج ثـــّم دحضها اِّـستشـــرق أطروحة عرض على نّصه 1 - بنى الّسويســـي

الّثالثّية الخّطة هذه على باالعتماد الّنّص قّطع جلّية: نتيجة منتهيا إُّـ متنّوعة اِّـصادر،

قسم كّل حدود مبّينا

BACON Francis

DESCARTES René
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على الّداّلَة نقدّي: استخرْج القرائن بفكر اِّـَجم الّتراث مع العرب العلماء 2 - تعامل

عنَدهم. العلمّي الّتفك خصائص ووّضْح ذلك،

على حجاجّية غايتها حمـــل اِّـخاَطب طاقـــة ذات قولّية أعماال ـــف الكاتـــب 3 - وظَّ

الّنّص. َّـ منها ثالثًة اذكْر الّتسليم بأطروحته:

الّتفك
وإبداء الّرأي

اِّـتقّدم أقوال حفظ يقتصـــر على دور العرب اعتبار إُّـ دفع اِّـستشـــرق اّلذي ما

رأيك؟ حسب ونقلها

مطلوٌب إنتـاج كتابّي «الَحّق الهيثم: ابن قول تحّلل فيها ســـطرا من خمســـة عشـــر    حّرْر فقرة

هذا موضوعّية على مرّكزا وجـــوده» يعني طالَبه غ فليس مطلوٍب ِلذاِته وكّل لذاِتـــه،

العالم.

لغوّية بالهمـزةنافذة االستفهـاُم
    

الحديِث ذاُته. العالم موقُف هو العرِبّي الِعلم َموقُف َأَلْم يكْن

َأ          أداة استفهام

الّصيغة إقرار وإثبات. نفي جازمة            حاصل أداة َلــْم  

اإلجابة   أي الّتصديق، الجملِة فتفيد طلب مضموِن - يستفهم بالهمزة عن:

                           بـ«َنَعْم» أو اإلجابة بـ«َال».

الّتصّور. طلب فتفيد اُِّـْفَرَدِة                            - الَكِلَمِة

العلم بموقف تذكـــ هو وإّنما الجواب، ِّـعرفـــة الّســـياق هذا َّـ وليس االســـتفهام

العربّي.          

يقـّر أن على بالحجاج) إليه اِّـخاطب (اِّـتوّجه يحّث            االستفهـــام بالهمــــزة

الّسؤال ويثبته. بمحتوى  

إّني أْعَلُم  لكم أقْل ألم قال بَأسمائهْم أنبأُهم فلّما بَأْسمائهْم أنبْئُهم آَدُم َقاَل َيا - 1  

[33 البقرة اآلية [سورة تْكتُمون كنتم ما ُتْبدون وما وَأْعَلُم واألرض الّسماواِت غْيَب

الّسابقـة؟  اآلية َّـ «َأَلـْم» تفيـد ماذا
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الّتصديق. طلب -

الّتصّور. طلب -

وعّلْل جوابك. الخاطئة اإلجابة ُاشطْب

تغيه. يجب ما وغّيْر الّتقرير، معنى عن االستفهام بأسلوب عّبْر - 2

له. وحّبك عليه بفضلك لك زميل إقرار -

إُّـ مراجعة درِوسك. بدعوتك أستاذك إقرار -

عند ويقصرهم العرب العلماء ذكاء اليونانّي لم يحـــّد من العلمّي العمل إّن احـــام

وعملوا األقدم َّـ كتب ورد ما كّل من بدّقة الّتثّبت حاولوا فقد ســـلبّي. احام موقف

وأخا على الّتخفيف... ثّم الّتصحيح، وعلى والّتثّبـــت اِّـاهّية تحديد تعب على بـــدون

االستكمال... على
ط.1، والوسيط)، القديم (العلم العاّم العلوم تاريخ تاتون، رنيه

452 ص اِّـجّلد األّول، ،1988 بوت، والّتوزيع، والّنشر للّدراسات الجامعّية اِّـؤّسسة

إغنــاء
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مضّخُة الجزري
9

تمهيــــد: َعَرَف الَعـــَرُب ِعْلَم اِِّـيَكاِنيَكا اّلذي َكاُنـــوا ُيْطِلُقوَن َعَلْيِه ِعْلَم الِحَيِل. َوَقـــْد َنَقُلوُه َعِن اِإلْغِريِق 

ْحِر. ِلَهَذا َأْطَلَق الُعَلَماُء  يِنيَِّ، َوَجَعُلوُه ِعْلًما َتْطِبيِقّيا َبْعَدَما َكاَن ِعْلًما ِللّتْسِلَيِة َوالسِّ والّروَماِن َوالُفْرِس َوالصِّ

الَعَرُب َعَلْيِه ِعْلَم الِحَيِل الّناِفَعِة... 
عن كتاب «كيف واجهت الحضارة اإلسالمّية مشكلة اِّـياه»،
خالد عزب، اِّـنظمة اإلسالمية للبية والثقافة والعلوم 2006

[ِمَضّخُة الجزري] هَي ِعَباَرٌة َعْن آَلة ُتَداُر ِبُقّوة الّريح أْو ِبَواِســـَطِة 
َحَيَواٍن َيُدوُر َّـ َحَركٍة َداِئرّيٍة. وكاَن الَهَدُف ِمْنَها َأْن َتْرَفَع اِِّـَياَه من اآلبار 
الَعِميَقِة إَلى ســـْطح األْرض، وكاَنْت ُتْسَتْعَمُل َكَذِلَك ِفي َرْفِع اِِّـَياِه ِمْن 
َمْنُسوِب الّنْهِر إذا كاَن ُمْنَخفضا إُّـ األَماِكِن الُعْلَيا، ِمْثل َجبل اُِّـَقّطـــم

 َّـ ِمْصَر. وقد َوَرَد َّـ اِّـَصاِدِر الّتاريخّيِة أّنَها تْسَتطيُع ضّخ اِّـياه إُّـ أْن تبلَغ ثالثة وثالث
قدًما، أي ما يعاِدُل ارتفاَع مبًنى يتأّلُف ِمْن ثالثِة أْو أْرَبَعِة طَواِبَق. 

ُتْنَصُب اِّـَضّخُة َفْوَق ســـْطح اِّـَاِء ُمَباَشـــَرًة، بحيُث يكون عموُد الّشـــْفِط َمْغُموًرا فيه، 
وهي تتكّوُن ِمْن َماُســـوَرَتْيِن ُمَتَقاِبَلَتْيِن ِفي ُكّل ِمْنُهَما ِذَراٌع َتْحِمُل ِمْكَبًســـا أْسطَوانّيا. 
 ِفإذا َكاَنْت إْحَدى اِّـَاُسوَرَتْين ِفي َحالِة َكْبس، َفإّن الّثاِنَيَة َتُكوُن َّـ َحالِة َشْفٍط. ولَتأِم
هذه الَحَرَكِة اِّـَتَقاِبَلِة اُِّـَضاّدِة ِفي الَوْقِت َنْفِسِه، ُيوَجُد ُقْرٌص َداِئِرّي ُمَسّنن ُثـّبَت ِفيِه ُكّل 
َراَعْيِن َبِعيدًا َعِن اَِّـْرَكِز، وُيَداُر َهَذا الُقْرُص ِبَواِسَطِة ُتُروٍس ُمّتِصَلة ِبَعُمود الَحَرَكِة  ِمَن الذِّ
اَِّـْركـــِزّي. َوُهَنـــاَك َثَالَثُة َصّماَماٍت َعَلى ُكّل ِمَضّخٍة َتْدَفُع اِِّـَياَه ِمْن َأْســـَفَل إَلى َأْعَلى، َوَال 

َتْسَمُح بَعْوَدِتَها َعْكِسّيا. 
هذا الّتْصِميُم الَعْبَقرّي َلْم َيُكْن َمْعُروفا َلَدى الّروَمان واإلْغريق، َوُهَو اْخِتَراٌع إْسَالِمّي 
َصِميٌم، َوَال َيَزاُل َمْبَدأ ِمَضّخِة اِِّـْكَبِس ُمْسَتْعمًال َحّتى الَوْقِت الَحاِضِر... وُتَعدُّ هذه اِّـَضّخة 
األْصـــَل اّلذي ُبنَيْت َعلْيِه َجِميُع اِِّـَضّخاِت اُِّـَتَطـــّوَرُة َّـ َعْصِرَنا الحاضِر، واُِّـَحّركاِت اآلِلّيِة 

كلِّها، اْبتداًء من اُِّـَحّرك الُبخاريِّ إُّـ ُمحرِِّك االْحاِق الّداخلّي اّلذي يعمُل بالبْنزيِن. 
والِفكَرُة الّرائَدُة اّلتي أْدخلَها الجزرّي هي اســـِتْعماُلُه ِمْكَبسْيِن وأْسُطَواَنتْيِن َيْعَمَالن 
بَشْكٍل ُمَتقاِبل وِبُصوَرٍة ُمَتَوازيٍة، ثّم َنْقُل الحركِة الّناِتجِة وَتْحِويُلَها ِمْن َحركٍة َخّطّية إُّـ 
َحركٍة َداِئرّيٍة بَواِســـطِة ِنَظاٍم َيْعَتِمُد اســـِتْعماَل الّتروِس اُِّـَسّنَنِة، وُهَو َما ُيطّبُق حالّيا َّـ 

َجِميِع اُِّـَحّرَكاِت الَعْصِرّيِة.
خالد عزب، كيف واجهت الحضارة اإلسالمّية مشكلة اِّـياه، اِّـنّظمة اإلسالمية للبية والثقافة والعلوم 2006

اَِّـْنُسوب: اُِّـْسَتَوى 
ِإَلْيِه  الـــِذي َيِصـــُل 
اْرِتَفـــاُع اِّـَـــاِء ِفـــي 

النَّْهِر.
ُه      اْمَتصَّ ـاَء:  اِّــَ َضّخ 
آَلـــٍة  ِبَواِســـَطِة 
َدَفَعُه. ُثّم  (ِمَضّخة) 

ْفط:  الشَّ
االْمِتَصاِص

 :ماسورت
   قنات
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15
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أعـــالم
اإلعالم مديـــر العمـــارة، َّـ اختـــّص معاصر كاتـــب مصـــرّي عزب خالـــد اِّـؤّلـــف:
والّتحّوالت و«العمارة والّصولجـــان» «الحجر مؤّلفاته: من حالّيـــا، اإلســـكندرّية بمكتبة

الّسياسّية».
اِّـسلم علماء شـــيخ اِّـهندس، العالم، -هو الجزري
القرن (من علماء الجـــزري الّزمان بديع الحَيل َّـ علـــم
الحيل «كتاب من مؤّلفاتـــــــه للهجرة)، والّسابع الّسادس

هـ   603 ســـنـــــة تأليفه أتــّم والعمل» العلم ب الجامع
طلب  الخليفة أّن القديمة الكتب بعـــض َّـ ورد 1206 م. /

على آلة فصنع له للّصـــالة، الوضوء كّلما رغب َّـ الخدم عـــن آلة تغنيه يصنع منـــه أن
عمامته وعلى األخرى منشـــفة، اليد إبريق ماء، وَّـ يده وَّـ القامة منتصب غالم هيئة
اِّـاء ويصّب سّيده نحو الخادم يتقّدم ثّم الّطائر يصّفر الّصالة وقت حان فإذا طائر. يقف
مكانه إُّـ يعود ثّم له اِّـنشـــفة، من وضوئه يقّدم فإذا انتهى معّين، بمقدار اإلبريق من

يغّرد. والعصفور

تعريفات

الّتعريف َّـ الكاتب اعتمدها اّلتي الّتفســـ مراحل الّنّص تقسيما يز 1 - قّســـْم

الجزري. بمضّخة

إفهام َّـ مساهمتها وبّين حّدْدها ،الّتفســـ خدمة َّـ بعض الّتراكيب 2 - ســـاهمت

الجزري. مضّخة خصوصّيات تبّين على ومساعدته اِّـتلّقي

والحضارّية. العلمّية دالالتها وبّين الحَيل بعلم الخاّصة اِّـصطلحات 3 - استخرْج

الفهم
والّتحليل

حّدْد الحيل، علم ميدان الجزري َّـ إنجاز إُّـ الّتعليِق علـــى الّتفســـ الكاتب تجاوز

فيه. رأيك وأبد الّتعليق هذا

الّتفك
وإبداء الّرأي

إُّـ العجز من ما ينســـب كان إن فيها توّضح عشـــرَة أســـطر تتجاوز ال    حّرْر فقرة

مستعمليها. عن أو عنها ناتجا العلمّية اِّـعاني َّـ الّتعب عن العربّية
كتابّي إنتاج
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والّتقسيُم الّتعريُف

1-االنتقال منالغموضإُّـ الوضوحعالّتعريفوذلكبتقريبالّصورةمنذهناِّـتلّقي:

بقّوة الّريح. آلة تدار عن ِعَباَرٌة ِهَي •

َعْن... ِعَباَرٌة       ِهَي

(استعمال األعداد): والّتفكيك بالّتقسيم وذلك الّتفصيل إُّـ اإلجمال من 2 - االنتقال

ُمَتَقاِبَلَتْين.  َماُسوَرَتْيِن ِمْن َتَتَكّوُن ... •

أْسُطَواِنّيا. ِمْكَبًسا َتْحِمُل ِذَراٌع ِمْنُهَما ُكلٍّ ِفي •

َصّماَماٍت. َثَالَثُة َوُهَناَك •

َصّماَماٍت... َثَالَثُة ُهَناَك ِمْنُهَما... ُكلٍّ ِفي ... ِمْن َتَتَكّوُن

واالّتجاه: (اِّـكان) بتحديد اِّـوضع إُّـ الّتفصيل اإلجمال من 3 - االنتقال

َأْعَلى. ِإَلى َأْسَفٍل اِّـياه ِمْن تدفع ِمَضّخة ُكلِّ َعَلى صّمامات وهناك ثالثة •
َأْعَلى... ِإَلى َأْسَفَل ِمْن ِمَضّخٍة... ُكلِّ َعَلى

لغوّية نافذة

غرفة كّل وظيفة فيها وتحّدد الغرف من عدد من يتكّون منزال فيها تصف جملة رّكْب

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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قرص:  
Disque
مسّنن: 

  Edenté
منسوب اِّـاء:

Le débit d’eau
اِّـضّخة:

La pompe 

ُمسّنن دائرّي قرص

تدور ناعورة هذه اِّـضّخة وَّـ أيًضا. اِّـاء بقّوة تعمل وهي الجزري، ابتكرها ماء رفع آلة

مّتصلة األفقّية الّناعورة ثالثـــة. أفقّية ناعورًة بدوِرها تدّور أخـــرى عمودّية ناعورة لتـــدّور

الّلتان األْسطواَنتان أّما دورّيًة. حركة مستقيمة يتحّركان متقابلْين نحاسّيْين بكّباسْين

تشـــفط اِّـّص أنابيب صّبه. ثّم اِّـاء ِّـّص بأنابيب فمّتصلتان فيهما الكّباســـان يتحّرك

عن  مًا 12 ترتفع نقطة عند اِّـاء تصّب فيما أنابيب الّصّب أســـفلها، اِّـاء مصدر من اِّـاء

وهو إنجاز مث للعجب. اآللة،
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عرفته مـــّص أنبوب أقـــدم باســـتخدام الجـــزري: واحـــدة مـــن مضّخـــات

تحويل وتقنّيـــة اِّــــزدوج الفعل الجزري مبـــدأ وّظـــف البشـــرّية َّـ مضّخـــة،

الّتقنّية لعبـــت هـــذه وقـــد دورّيـــة. مســـتقيمة حركـــة الحركـــة الّدائرّيـــة إُّـ

الحديثـــة. الّتبادلّيـــة البخـــارّي واِّـضّخـــات دورا جوهرّيـــا َّـ تطويـــر اِّـحـــّرك

الّشفط:
L aspiration

مكبس: 
 Piston

أسطوانّي:
Cylindrique
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بهمذان، وتوّفي بخـــارى ضواحي بإحدى ُولـــد
َّـ و«الّشفاء» الّطّب» َّـ «القانون كتبه أشـــهر من

الجراحة  أثناء الّتخدير استعمل من أّوُل 18 مجّلًدا.

عن طريق عدوى األوبئة بتنّقل قال اإلبصار. الّشبكّية َّـ وظيفة إُّـ و لفت
الّســـكتة والّنفســـّية. وصف العصبّية األمراض عن تحّدث اِّــــاء والّتراب.

اليونانّية. من كثرة الّدم وخالف بذلك الّتعاليم الّناتجة الّدماغّية

قرطبة. ضواحي من بالّزهـــراء ُولد
العرب األطّباء نوابـــغ من ثالثة ثالث
«الّتصريف أّلف سينا. وابن الّرازي بعد
الّلغات، عديد إُّـ كتابه وُترجـــم جزًءا َثالث َّـ يقع الّتأليف» عن عجز ِّــــن
دقيقًة فصوًال ويتضّمـــن وفرنســـا. بإيطاليا الجراحة َّـ ُيعتمد وظـــّل مرجعـــا
الغّدة عملّية أجرى من أّوُل بالّشّق والّتفتيت، اِّـثانة َحَصى استخراِج لعملّيات

اِّـثانة. لغسل األوروبّيون قرون أجراها وبعده بتسعة (الّتيُفِويْد) الّدرقّية

الّطّبّية الّثقافـــة أعـــالم ُولـــد بالقـــوان. من
كتبه: مـــن أهّم اإلســـالمّية. العربّية والّصيدلّية
األدوية َّـ «االعتماد الحاضر»، وقوت اِّـســـافر «زاد
األطفال وطّب واِّـرّكـبة اِّـفـــردة باألدوية اهتّم وتدبهم». الّصبيان اُِّـفـــردة» و«سياســـة

اِّـشائخ وطّب

وانتقل نشـــأ وبها طهران جنوب ُولد بالـــّرّي
األطّباء، َدّوَن ُمشاهداته أعظم من بغداد. إُّـ الحًقا
الجمع َّـ رائًدا حالٍة عالجها. ُيعتَبر كّل َّـ الّسريرّية
موسوعة وهو أشهرها كتاب «الحاوي»، كتاب مائتْي من والكيمياء. أّلف أكثر الّطّب ب
والّرئة وفّرق األعضاء التهاب تشـــخيًصا دقيًقا عن أّوُل من وضع اإلغريق. أّيام منذ طّبّية

عالج َّـ بالّنفس من معرفٍة له ما كان والحصبة. َوّظَف بـــ الُجدرّي
الحيوان. من مصارين الجراحة خيوط من استعمل أّوُل مرضاه.

والمسلمـوَن العرُب العلمـاُء

الجراحة  أدوات
 للزهراوي
نسخة  َّـ

لكتابه  التينية
 التعريف

14 القرن  َّـ
اِّـيالدي

الّطّب
الّصيدلـة
الجراحـة
األعشاب

?±ô©J πg

بكر الّرازي - أبو
م] هـ/925 م313- هـ/865 251]

أحمد – الجّزار ابن
م] هـ/980 هـ/898 م – 369 285]

القاسم أبو – الّزهراوي
م] / 936 م- 404 هـ/ 1013 [325 هـ

الرئيس) (الشيخ الحسين علي سينا–أبو ابن
م] هـ/1036 هـ/980 م - 428 370]
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حّران نواحي مـــن َبّتان ُولَدَّـ
يطلق الفـــرات. نهـــر أحـــد روافد
من العرب. بطليموس اسم عليه
مشـــهورة. أنشـــأ فلكّيٍة جداوَل عن عبارٌة وهو الّصابي» «الّزيج مؤّلفاتـــه

كوبرنيك. باسم «مرصد البّتاني». تأّثر به مرصًدا

بعنوان كتاًبا أّلـف بأشـــبيلية (األندلس). ُولد
من أّوُل .«الّتســـي» باســـم وآخـــر «االقتصـــاد»
الّشرجّية الِحقبة اكتشف اإلهاب. التهاب شّخص

األوروّبّي. العلم َّـ أثر لكتبه اِّـغّذية. كان

ُســـّمي بالّنباتّي األندلـــس َّـ ُولـــد بمالقـــة
طويلة. علمّية رحلة َّـ و«الَعّشاب». غادر األندلس
واألغذية». األدويـــة ِّـفردات «الجامـــع مـــن ُكتبه:

نباًتا طّبّيا جديًدا. 300 اكتشف

بضواحي َقـــرْش بقريـــة  ُولـــد 
البن كتاب «القانون» حفظ دمشق.
العالج على َّـ طريقته وتعتمد سينا
أهّمها من والفلسفة، والّلغة َّـ الّطّب ترك مؤّلفات األدوية. من أكثر الغذاء
اكتشف الّطّب». صناعة و«الّشامل َّـ البن سينا» القانون «شرح تشريح

تغيا جذرّيا. والعالج الّطّب نظرّيات غّيرت اّلتي الّدموّية الّدورة

الدمشقّي الَقَرشّي الدين النفيس–عالء ابن
م] هـ/1288 هـ/1213 م - 687 607]

العالء أبي بن مروان أبو – ُزهر ابن
م] هـ/1168 [488 هـ/ 1094 م 564-

أحمد بن اهللا عبد – البيطار ابن
م] 646 هـ – 1248 [ت

الدموية الّدورة
الصغرى

ابن الّنفيس حسب

الحديثة. الكيمياء رائد بغداد. َّـ الّرشيد عاصر
القّوة َّـ «إخراج ما «األحجار»، كتاب مؤّلفاته: مـــن
بتقط اهتّم كتاب الّذهب». «الّشمس فعل»، من

اِّـوازين «علم سّماه وأدخل ما الكيمياء علم الكث من ابتكر الّسوائل.
والّسحر الّشعوذة من بالكيمياء خرج طبائع»، من اِّـعادن َّـ ما ِّـعادلة

العلمّية. الّدّقة إُّـ

حّيان بن جابر
م] هـ/810 م200- هـ/721 120]

الفيزيـــاء
الكيميـــاء
الفلـك علم

جابر بن محمد – البّتاني
م] هـ/929 هـ/850 م- 317 240]

يشرح البتـّاني
حركة َّـ نظريته

السماء أجرام
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القرن من الّنصف األّول َّـ الّشـــرق علماء من
مدن أشـــهر مْرو َّـ نشـــأ للميالد، الّثاني عشـــر
الفلكّية»، «ميزان «الجداول كتبه: خراســـان. من
صانع الوســـيطة. الحقبة َّـ والفيزياء اِّـيكانيـــك َّـ األساســـّية الكتب أحد الحكمـــة»،
الحكمة» و«ميزان اِّـاء، وَّـ َّـ الهواء األجســـام لوزن ميزاًنا خاّصا اخع اإلســـطرالبات.

الهيدروستاتيكا. نوعه َّـ من األّول

الّديار إُّـ وانتقـــل ببغداد حّل أصيل البصـــرة،
آخـــر إُّـ بهـــا اِّـصرّيـــة وأقـــام
كتب على متهافتا كان عمره.
مؤّلفا أربعون له «اِّـناظر». كتبه: أهّم من البصرّيات. ورائدا َّـ األّول
أهل مرجع آثاره ظّلـــت واإللهّيات...) واألخالق واِّـنطق الفلســـفة (َّـ

عشر اِّـيالدّي. الّسابع إُّـ القرن الّضوء َّـ علم الّصناعة

الحسن – الهيثم ابن
م] هـ/1039 م430- هـ/965 354]

عصره بمعـــارف واســـع إِّـام له ُولـــد بخوارزم.
«اآلثار كتبه: من أهّم والفلكّية والفلسفّية. العلمّية
من للهند ما «تحقيق الخالية»، القرون عن الباقية
األرضّية. سطح الكرة على الّرسم أصول واضع يعت مرذولة». أو العقل َّـ مقبولة مقولة
نيوتن مسافات. سبق من بينها بما ثمَّ بالكسوفات البلدان أطوال َّـ تصحيح بحوث له

الجيوب. َّـ متساوية تغّيرات تقابلها ال الّزوايا ب اِّـتساوية الفات أّن َّـ معرفة

الخوارزمي (أبو الّريحان) البيروني–محّمد
م] هـ/1051 هـ/973 م - 443 362]

القـــرن  منتصـــف َّـ باألندلـــس ُولـــد   
إمـــام كان للميـــالد. العاشـــر
علماء أشـــهر ومن الّرياضّيـــ
الكواكب. بأرصاد اهتّم اإلسطرالب». َّـ «رسالة مؤّلفاته: من الفلك.

القاسم – أبو المجريطي
م] هـ/1007 [341هـ/950 م 398-

الرحمــان عبــد الفتــح أبــو  – الخــازن 
(الخازنّي)

الّســـادس القرن من علماء
ومهندس عالم للهجرة. والّسابع
َّـ علم اِّـســـلم وشـــيخ علماء
خالل كتابه تأليف أتّم واألشـــكال». مؤّلفاته كتاب «الهيئة الحيـــل. من
اآلالت  َّـ صناعة ســـاهم 1204 م و 1206 م. بـــ عامْي اِّـمتّدة الفـــة

الّتكنولوجيا الحديثة. بلغته ما َّـ واألجهزة

العّز الّزمان أبو - بديع الجزرّي

صنع من آلي  جهاز
.الجزري
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اِّـأمون الخليفة أّيام بغداد عاش َّـ خوارزم، من
 كتاب الج» وأهّمها كتبه هـ)، أشهر هـ/218 198)
وعلم الحســـاب بعلم العالم له وَيدين واِّـقابلة».

والكمبيوتر. واِّـحاسبة الّرياضّيات علوم تطّور َّـ له الفضل .الج

موسى ابن محمد – الخوارزمي
م] هـ/846 232 [ت

يتقن صفّيا وَحّســـاًبا بارًعا وكان بحّران، ُولد
تغي على وقف من أّول أّنه عديد الّلغات واألرجح
االستواء. على خّط الوج فلك أي ميل الكّلّي اِّـيل

الج بالاه الهندسّية». اِّـتحاّبة» و«تصحيح مسائل األعداد «َّـ كتبه من

ثابت بن قّرة
م] هـ/901 هـ/834 م - 288 219]

حريًصا على كان ُولد بنيسابور،
على العلم طلب الحقيقة، استطالع
منزلة عن وتســـاءل قيونه مختلف
«الج «رســـالة َّـ الّرياضيات َّـ مؤّلفاته مـــن الكون. هذا َّـ البشـــرّية

هندسّية». مصادرات من أشكل ما َّـ و«رسالة

عمر - الخّيام
م] هـ/1132 [427هـ/1036م526-

الج علم
والحساب

وَّـ غرناطة إُّـ انتقل ُولد بَبْســـطة باألندلس،
فانتفع العلماء مـــن لقي الكث الّشـــرق إُّـ رحلته
علم كّل وأخذ من متنّوع، تكوين كان ذا بعلمهـــم.

األلباب». ذوي الحساِب وغنية «قانون والج الحساب َّـ مصّنفاته بنصيب. من

الحسن أبو – القلصادي
م] هـ/1486 م891- هـ/1413 815]

واِّـغرب الجزائـــر ب تنّقل اِّـولـــد. تونســـّي
ومنصب توُّّـ مناصب سياسّيًة ومصر. واألندُلس
وديـــــوان ْالِع «كتاب من أبرز مؤّلفاته: القضاء.

ذوي عاصرهم من ومن والبْر والَعجم العرب أّيام والَخْ َّـ اِّـبتدإ
شـــرًقا وغرًبا» ورحلته خلدون بابن و«الّتعريف ،«ْاألك الّســـلطان
علم االجتماع َّـ تحـــّدث من أّول عّرف فيه بنفســـه. وهـــو كتاب
َّـ علم خالل بحثه تنّبه إليه البشـــرّي» «العمران وكان يســـّميه

الّتاريخ.

الّرحمان عبد - خلدون ابن
م] هـ/1406 هـ/1332 م - 808 732]

التاريخ
االجتماع علم
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شـــطًرا قّضى باألندلس، ُولـــد بمدينة ِســـبَتة
خريطة رْســـم أّول من حياته َّـ
القواعـــد علـــى للعالـــم بناهـــا
رســـم الخاطئة حول اِّـفاهيم بعَض صّحَح كما العصر ذلك َّـ العلمّية
اآلفاق» و«خريطة اخـــاق اِّـشـــتاق َّـ «نزهة مؤّلفاته من الخرائط.

من األرض». اِّـعموِر العالِم

الشريف اإلدريسي -
م] هـ/1166 هـ/1100 م - 560 493]

كان البحـــر. بأســـد ُيلّقـــب 
«اَِّـالنـــِدي» يســـّمونه التغالّيـــون
البحر، أمـــ ومعناها أو «اِّـَانِتـــي»
الّصالح الّرجاء حول رأس الّشهة رحلته َّـ قاما» دي «فاْسكو اســـتعان به

البحرّية»  العلوم ضبط اِّـهرّية َّـ مؤّلفاته «العمدة من م. 1498 سنة الهند إُّـ
الّزاخر». البحر علم الفاخر َّـ و«اِّـنهاج

الدين – شهاب ماجد ابن
م] 1498 / 904 هـ [ت

العالم خريطة
اإلدريسي تصورها كما

وعلوم الجغرافيا
البحار

أم البحر، ابن
ماجد

العلمّية. ومنجزاتهم بخصائص تفكهم وعّرْف ومسلم آخرين عرب علماء عن ابحْث
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خالل من اإلسالمّيِة العربّيِة الحضارِة مَن الّنّيرُة الّلحظاُت َتكمُن أين
الّنصوص؟

الّثقافات ب َهْمزُة وصل العربّية واإلســـالمّية الَحضارة الّتْفك العلمّي َّـ
ب الّتواُصل من مظاهر جـــدول َّـ حّدْد الَحديثِة. العلمّية والّنْهضـــة الّســـابقة 

والحديث. القديم

وجوَه وأبرْز وبّوْبها حّدْدها ُمتعـــّددٌة: َمجاالٌت العْلِمّي الّتفك َّـ محـــوِر
بينها. الّتماثل

الّتالية: البحث مناهج وفق الّنصوص ترتيب أعْد
(اِّـعاينة). اِّـْيدانّي -البحث

.َاِّـاض كتب -استقراء
التَـّجرَبة. أْصحاِب باالسِتَماع إُّـ -اعتماُد اُِّـَشافـََهة

االْحِتجاِج على َواُِّـْسلم الَعرب الُعلماِء ُقْدرِة عْن اِّـْحوُر هذا َكشـــَف
ذِلك. ُيُّر َعّما اِِّـحور ُنصوِص َّـ َمناِهِجِهْم. ابحْث ِوتْفس آلرائِهم

وأَساليُبُه ِبْنَيُتُه حْيُث من الِحجاج عن اَِّـْدروســـِة الّنصوِص َّـ اْبحْث
وَمقاِصُدُه.

•É°ûf
وتأليفّي تقييمّي
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الّرياضيـّات وَمنطِق الِحجاِج َّـ الّرَوابُط األَساسّيُة

به يكون ما وأدنى خطابا. قوله كان ســـامًعا به فأفاد قْوال من قال
كلمة كان أم اِّـلفوظ جملة أكان ســـواء  الجملة، الخطـــاُب خطاًبا هو
معنى هو عند الّتخاُطب بالكلمات إذ اِّـقصود الجملة، لفظ أو بعـــض
و«َال» كـقولك «َنَعْم» وذلك منها. به الجزء اِّـنطوق معنى ال الجملة،

الّدْهَن!». «الّدْهَن! ُمحّذًرا وكقولك سائل، جواب َّـ
على أكثَر الجملة تشتمل وقد قضّيًة والّرياضّيات اِّـنطق َّـ الجملة معنى ويســـّمى
بسيطًة الجملة تكون وقد َيْضحُك»، «َخرَج َزْيٌد وهو كقولك مرّكبة كانت إذا قضّية من
معنى عن تختلف ال ا» َضاحكًَ «َخرَج زيد الجملَة أّن ترى أال قضّيٍة. من أكثُر وفيها نحوّيا،
َّـ والِعْبرة َّـ معناها. فهي مرّكبة لفظها، َّـ بســـيطًة وإن كانت فهي الجملة الّســـابقة.
الحرفّية. بالّرموز األلفاظ ما ُتعّوض بالّلفظ. لذلك كثًا ال باِّـْعنى، واِّـنطق الّرياضّيات

ســـواء مابطة فيه فهي بعض. بعُضها عن منعزًال الخطاب الُجمل َّـ ُتلَقى وال هذا
ذلك اُِّـحِدث للفهم. ولوال وهو للمعاني. اُِّـحِدث هو فالّربط أم ال. الّربط بأدوات َأُوِصلْت

الّربط. هو العْقل َّـ األصل إذ العقل عقال، سّمي ِّـا
فقّلما «الَواُو». هـــي الجْمع الّداّلة على األلفاظ وأهـــّم الَجْمع. مْعنى وأهـــّم الّروابط
كقولك اِّـاضي اِّـثال «ضاحًكا» َّـ فقولك الجمع. أساســـه ربط وليس اِّـتكّلم من يكون

على الجمع. الّلفظ الّداّل يظهر وإن لم «وْهَو َيضحُك»
«هْند زوَجة زْيد قلت فإذا للجمع. نفي الفصل فكأنَّ بـ«أْو»، الفصل وضديد الجمع هو

اآلخر». زوَجة وليست أحدهَما زوَجُة «هي قلَت فكأّنك عمرو» أْو
أّن هذا معنى وليس .« و«ثمَّ «الَفـــاِء» من و«أْو» أهّم «الَواُو» كانت األســـباب ولهذه
بقليل وُتْغنيك َســـْبَكُه، تقّوي الخطاب َّـ وظيفة لها. فلكّل رابط ال قيمة الّروابط بقّيـــة
بـ«َلكْن» ومعنى االستدراك و«ثّم»، بـ«الَفاِء» الّترتيب مْعنى حذْفَت ولو كثه. عن الّلفظ

كثة. ألفاظ إُّـ للّتعويض الْحتْجت
وأسماء اإلَشارة واِّـوصوالت، للّربط، كالّضمائر كثة ألفاظ األدبّي أو العادّي الكالم وَّـ
من بـ«أْو» أهّم الفاصل واِّـنع بـ«الَواِو» أّن الجمع إّال معانيها. أو بتكرار األلفاظ تربط وقد
اّلتي وكذلك «إّال» أغلبه. لذهب الحساب، من بـ«الَواِو» الجمع معنى فلو حذفت البقّية.

«أْو». أخوات من هي
ما الحجاج والســـيّ فإّن الّروابط، من كث َّـ معاني متضّمـًنا كان وإن الجمع ومعنى
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«إَذا». فقولك «إَذا الّظرَّّـ الّشـــرط رابط إُّـ يحتاج عليه الهان، يقوم االســـتدالل اّلذي
«هذا الّشكل ذو قولك من وأدّق معنى حكًما، أعّم فهو مثّلث» زوايا ثالث ذا الّشكل كان

مثّلث». «فهو أو مثّلٌث» وهو زوايا ثالث
«الَواو» بمعاني القديـــم، منذ والفالســـفة، واِّـناطقة والّرياضّيون الّنحاة اهتّم ولهـــذا
الّتاســـع القرن الّروابط َّـ بهذه االهتمام وازداد ثانًيا. الّشـــرط الّظرَّّـ وبمعنى أّوًال، و«أْو»
واِّـنع بـ«الَواو» الجمـــع فصار إُّـ الّرياضّيات. احتياجهـــا وبمزيد الفيزياء، عشـــر، بازدهار
االهتمام بهذه وازداد الحديث، الّرياضّي اِّـنطق أســـاس بـ«إَذا» بـ«أْو»، والّشـــرط الفاصل
مرور الّتعب عن يمكن أّنه مثًال العلماء الحظ فقد الّتطبيقّية. الّرياضّيات بتقّدم الّروابط
الّرمز أّن الحظوا ثّم و«أْو»، وباستعمال «الَواو» وغلقها الّدارة بفتح مرورها عدم الَكَهاِرب أو

والواحد  الّصفر على (Calcul Binaire) القائم الّثنائّي بالحساب والفصِل الجمع إمكان إُّـ
باإلعالمّية. سّمي جديد علم لتكوين والّرياضّيات اِّـنطق الّربط ب على يع ،(0 ،1)

 الّرياضّي يهّم الّنحاة بها اّلتي يهتّم األدوات البسيط من منكم أّن من كان يتصّور
العلماِء من الكبار يعرُف القديم ومنذ يعرفون هذا، القديم منُذ كان الفالســـفة قْد أيًضا؟
واِّـناِطقُة الّلغوّيون وضع فقـــد اليوَم أّما مخُصوٍص. نْحو على قائمٌة الّرياضّيـــاِت أّن لغـــَة
ال لدراســـِة الّروابط، والفالســـفة البيولوجّي مع َّـ اليِد اليَد واإلعالمّيون والّرياضّيون

َحقيقة الّدماِغ اِّـفّكِر َّـ مـــاّدة َّـ اِّـوجوِد الّذهِن لفهم بل الّلغوّية فقط، خصاِئِصهـــا لفهـــِم

الَكْون.

الّرابط (بتصرف) ، صالح الدين الشريف محمد
(مخطوط بكلية اآلداب)

24 فيفري  من مواليد الّتونسّية، بالجامعة أستاذ الّلسانّيات الّشــريف: الّدين صالح محّمد
من  جيًال وكـــّون الّنحو العربّي، لتدريـــس الّنحوّيـــة ونّظر الّدراســـات 1949 بتونـــس. اختّص َّـ
بمّنوبة اآلداب كّلّية للكون» – الّنحوّي «اإلنشـــاء مؤّلفاته: أهّم من الّدراســـات الّلغوّية، َّـ الجامعّي

مختّصة. مجّالت َّـ مقاالت منشورة وله ،2002

االهتمام: محاوُر

تعريف الخطاب. -
اِّـعنى. َضماِن َّـ والّشرط) والفصل (الّربط الّروابط أهّمّية -

قيقة. الدَّ إُّـ العلوم الّلغوّي البحث من بالّروابط امتداد االهتمام -
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العْلمّي الّتراث

نّص دراَسة

تمجيدّي موقف أّولها : ثالثة مواقـــَف اليوم َتتنازُعه اإلســـالمّي... إّن الّتـــراث العلمّي
الغربّية والّتـقنية العلمّية الحضـــارة كانت ِّـا لوالهما الّلـذْين والّدعامة األســـاس يرى فيه
اِّـصادر تجميعا من جّمعـــت مجّرد ماّدة فيه يـــرى تحقّي موقف وثانيهما الحديثتـــان؛
وَينزُع األوُّـ. اإلسالم قرون َّـ اإلنشـــاء العلمّية اإلْسالمّية إّبان حركة األعجمّية اِّـجمة
الِعلِم؛ مجاالت مـــْن كث َّـ واإلضافـَِة الّســـبق اِّـْســـلم فضل عن اِّـوقف هذا أْصحاب
أن نظـرهم َّـ يعُدو ألّنه ال تحقـــ تمجيد أْو أصحاَبُه ... يعني موقف ال اِّـواقـــِف وثالـــُث

اِّـاضي. من أحاديِث حديًثا يكون
آثار الهَوى من ينجـــوا الّشـــطط ولم الّثالثة قْد ركُنوا إُّـ اِّـواقِف أْصحـــاَب أّن والَحـــّق
من هي الّتمجيد َّـ اِّـغاالة أّن شّك فال اِّـْحِض. العلمّية للحقيقة ُيخِلصوا والعصبيـّة ولم
اإلسالمّي من العلمّي القول بُخلّو الّتراث َّـ أّن أيًضا شّك ال ثّم الَعاطفيـّة... اِّـواقِف باب
بـِصالِت الّتأّثر َبْين َصريح َجْهٍل على ُمتـَجنٍّ قاِئٌم ظاِلم مذهٌب واالبتكار الّطرافة عناصـــِر
الّتراِث اْعتباَر أّن َّـ أخًا شّك ال األخَرى؛ ثّم والّثـقافاِت اإلسالمّية العلمّية الَعربّية الّثـقاَفة
الّتراِث ُجملًة لذلك ُمنكـر اِّـَاضي قد انَطوْت إنـــكاَر مَن َصفَحٍة َد ُمجرَّ اإلســـالمّي العلمـــّي

العربّية اإلسالمّية... العلميَّة الحْقبة على الّتجّني مَن فيه َما وَّـ ذلك وتفصيال
نبالغ بْل وال ُنِشـــّط فـَال مذَهبا ُمعتِدًال وأن نذهب وســـًطا َموِقفا نقف أن أَرْدنا لذلـــك
َموضوعيَّة مْن معطياٍت – وحديًثا قديًما – اإلسالميِّ العلميِّ الّتراِث أهّمّية ِتْبياِن َّـ َننطلُق

علِمّيٍة. وأدّلٍة
العرب عند والصيدلة الطب تاريخ َّـ بحوث مراد، بن إبراهيم

ط1 1991، ص ص12-11 بوت اإلسالمي، الغرب دار

الّنصِّ فهم
وصّنْفها. العْلمّي الّتراث من اِّـختلفة بّوب اِّـواقف - 1

......................................................................................................................

......................................................................................................................
هذه اِّـواقف؟ اختالف الّنّص صاحب فّسر 2 - بم

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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الّنّص. َّـ سياقها حسب اِّـسّطرة الكلمات معاني 3 - حّدد
............................................................................................ الّشطط إُّـ ركنوا
......................................................................................... متجّن ظالم مذهب

على  متجّنًيا اِّـتكّلم كان لو الّنّص عليها ينغلق أن اِّـمكن من اّلتي الّنتيجة هي - ما 4
الّتراث؟

......................................................................................................................

......................................................................................................................

الِحجاجّية: قيمتها على مؤّكًدا اِّـسّطرة الّروابط معاني اذكْر - 5
اِّـَاضي». أحاِديث من َحديثا َيُكون أن نظرهم َّـ َيعُدو ال ألّنه ... أصحابه «ال يعنـــي أ –
............................................................................................................... : ألّنُه

وسطا». موقفا نقف أن أردنا «لذلك – ب
............................................................................................................. لذلك:

العلميِّ اإلسالمّي». التُّراِث أهّمّيِة تْبيان َّـ ننطلُق بل ُنباِلغ ُنشطُّ وال «فال - ج
............................................................................................................. بـــل:

الِحجاج: توجيه َّـ غايته وأبرْز ( إنكاريّّ (طلبّي، الّتالية الُجملة َّـ نوع الخ حّدد - 6
مواقَف ثالثة اليوم تتنازعه اإلْسالمّي العلمّي الّتراث إّن -

...................................................................................................................... 
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مجاالت واإلضافة َّـ الّسبق فضل اِّـسلم عن ينزع اّلذي اِّـوقف َّـ 7 - أبد رأيك
العلمّي. البحث

.......................................................................................................................
......................................................................................................................

كتابّي: إنتاج
عند العرب العلمّي ِالّتفك مزايا عن فيها تدافع ســـطرا من خمســـة عشر فقرًة ُاكتْب

متنّوعة. ُحجًجا معتمًدا الغرب على اِّـْسلم
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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يغيُب؟ فماذا يحضُر، وماذا ِمن َحَضَر َيْحُضُر. «َحضارة»

يهّيئ  بذلك ويَؤْنِسَن محيطه. َيتأْنَسَن مع اآلخرين لكي الّشـــخص ليعمل يحضر

ويجّسدها الكرامة كّل مجتمع يحم فمتحّضر لديه. الّشروط الّالزمة اّلتي توّفر الكرامة

بالّتســـاوي، مواطن الكرامة لدى لوجود الّشـــروط تحّققت وكّلما أفراده. َّـ معامـــالت

اِّـحّرك هو اِّـبدُأ هذا بانعدامها. وتنعدم بوجودها، توجد أبعاد وللكرامـــة اِّـجتمع. تحّضر

اِّـبادئ، اإلنسانّية. وككّل أجل من أجيال، بعد أجياال اإلنسان، يصنعها كحضارة للحضارة

على ويهيمن كّل فرد َّـ ثّم َيتذّوَت جماعّيا، إرثا حّتى يغدَو والّتدريب بالّتربية يكتسب

اآلن... نفس َّـ والوجدان، الّضم

مبادالتها َّـ الّشعوب بمختلف الخاّصة الّثقافات هي اإلنســـانّية الحضارة فأســـمدة

إرث إّنها وحديثها. قديمها الّشـــعوب، جميع ب مشـــك تراث فالحضارة وتالقحها...

عديدة روافُد وله واألمواج، باِّـياه بحر زاخر مَثُلها كمثل ينقطع. ال نمّو َّـ حّي، إنســـانّي

الفردّي الكيان هي الّثقافة القومّية. الّثقافـــات هي الّروافد. الّدوام تلك على فيه تنصـــُب

باُِّـثاَقفات الّثقافات وتنمو الخاّص. والّتاريخ القومّي الجغرافية تحّدده للحياة، والجماعّي

العاِّـّيِة/ الحضارة لخصوبة الّضرورّية الّتربة يمّثل الّثقافات مجموع إّن بحيث بينها، ما َّـ

والعقلّية البدنّية الوســـائل بأفضل األشـــخاص تجهيز هو ثقافة كّل فهدف اإلنســـانّية.

الجغراَّّـ الوســـط ِّـعطيات طبقا وجه أحســـن على الّرقّي من تمّكنهم اّلتي والّروحّيـــة

وتكّيفهم واِّـعنوّية، اِّـعطيات اِّـادّيـــة تلـــك قوم يرث «الفكرلوجّي» الّســـائد. وللمنـــاخ

غها. ثقافاتهم عن وتختلف غهم وبها، فيختلفون عن فيها مبتكرين معها فيتكّيفون

أصغرها من ابتداء عشائر َّـ االندماج إُّـ يضطّر فإّنه مجتمعّي كائن اإلنســـان أّن وبما

(الّشعب/األّمة)... أكها إُّـ الضّيقة) (األسرة

جاذبة، تارة قوى، تنتـــج االحتكاك هذا وعن بمجتمعات أخرى، يحتـــّك كّل مجتمـــع

َّـ اإلســـهام يتجاوزه: هدف نحو متوّتر حيوّي تّيار إّنه اِّـثاقفات. تفاعالت َّـ دافعة وتارة

كّل أعّم من أّمة من أّنه شعب وكّل كّل إنسان يشعر بفضلها اّلتي اإلنســـانّية الحضارة

وكّلما خاّصة. وحدة من وجزء كّل، جزء من آٍن واحد َّـ فهو اإلنســـانّية. هي الخاّصيات

ثقافات قومّية أخرى، وعلى على أكثر الّتفّتح بضرورة شعرت أدركت ثقافة قومّية أصالتها

اإلنسانّية... الحضارة جميًعا، ومصّبها العاّم اِّـلتقى

اإلنساُن حضارّي بالّطْبع

ُنقل وتأْنَسَن: أْنَسَن:
الوجود من وانتقل

اإلنسان الّطبيعّي إُّـ

الّتحّول : الفكرلوجيِّ
لإليديولوجيا الفكرّي

األفكار) (علم

1

5

10

15

20

25

149



150

30

35

فكث من شـــعوب لوحدها. عّدة أو شـــعب أن يحتكرها من أضخم إّن الحضـــارة

مضى. فيما وجود تاريخّي يكن لها لم الّتصنيع َّـ حضارة حديثا تسهم اّلتي الّشعوب

معدودة. قرون قبل َّـ الحضارة حضور وإســـهام له يكن لم بمفهومه اِّـعاصر فالغـــرب

من هذه اِّـرحلَة يحّقق لم الغـــرب ولكّن ،مدينة للغرب بالكث الّتصنيع حضارة حّقـــا،

من العصوِر ع علمّيا تجّمـــع وتراثا زاخرة خـــات ورث ألّنه إّال الحضارة اإلنســـانّية

وأخرى تجّمدت (الفرس...). والفينيقّيون...) وشـــعوب انقرضت (الّسومرّيون عطاءات

فتستسيغه. مســـارها ما تجد َّـ تحّركها َّـ تلتقط الّثلِج كرة اإلنســـانّية مثل الحضارة

للجميع، الحضارة شرقّية. أجزاء عن بانعزال غربّيا جزءا يحّدد أن أحد فلن يســـتطيع

طول على الّثقافات تفاعل إّنهـــا روســـّية. وال صينّية هي ال عربّية، وال غربّية فـــال هي

إُّـ ينزع أي بالّطبع» حضارّي «اإلنســـان بأّن الّتأكيد يمكن الوجهة من هذه العصـــور.

األحسن. إُّـ واألوضاع الّذات تجاوز وإُّـ الّتطّور

4 سنة 1985 ص ص 7 - 15 الوحدة عدد لحبابي – مجلة محمد عزيز

االهتمام: محاور

اإلنسانّية. الحضارة َّـ الّشعوب مساهمة -

ب الحضارات. العالقة -

والّتثاقف. الحضارة اإلنسانّية -

بالّلســـانْين  نشـــر فاس، من مواليد 25 ديســـم 1922 بمدينة كاتب مغربّي َلْحَباِبي - العزيز محمد
23 أوت 1993. يوم توّفي الّلغات، عديد إُّـ ترجمت وقد واألدبّية، الفلسفّيِة اِّـؤّلفات العديد من والفرنسّي العربّي 



151

الّترجَمُة سبيٌل إُّـ ِحواِر الحضاراِت
18

ٍة  تمهيد: ُنِقلْت ُكتُب الهنِد، وُترِجمْت ِحَكُم اليوناِنّيِة، وُحّولْت آداُب الفرِس... وُنقلْت هذه الُكُتُب مْن أمَّ

إُّـ ُأّمٍة. ومْن َقرٍن إُّـ قْرٍن ومْن لســـاٍن إَلى ِلســـاٍن، حّتى اْنتهْت إلْينا، وُكّنا آِخَر َمْن َوِرثها وَنَظَر فيها، َفقْد 

عِر». َصّح أّن الُكُتَب أْبلُغ َّـ َتقِييِد اِّـآِثِر مَن الُبنياِن والشِّ
الجاحظ، الحيوان ج 1، ص 75

الّتْرجمـــُة هَي َنْقُل َنصٍّ ِمـــْن ُلَغٍة إَلى أْخـــَرى، وهذا الّنْقُل 
َيْفـــِرُض أْن َيُكوَن اُِّـِْجُم ُمتِقًنا لّلَغِة اَِّـْصَدِر، وُمتِقنا لّلغِة اَِّـنقوِل 
ْرُط اّلذي إذا لْم َيتوّفْر فال َترجَمَة ! إّال إذا َقِبلنا  إليها. هذا ُهَو الشَّ
أْن تكـــوَن الّترجمُة أمًرا َهيًِّنا. واِّـهّم أّن الّنّص اُِّـَجَم يّتجُه إُّـ 
«ُمتلقٍّ َجديٍد» «بتلّفٍظ َجديٍد» وَيْنَصِهُر َّـ ِسياٍق َحضاريٍّ َجديٍد.

فال ُبـــّد للُمِجِم العربيِّ ِمْن أْن َيكوَن ذا ِدرايٍة بالّنصـــوِص العربّيِة، َبْدًءا ِمَن 
الّتراِث الَجيِِّد حّتى الِكتابة الحديثة الَجيِّدة، ُيحِســـُن التَّصّرَف َّـ األلفاِظ واِّـعاِني 

والّتراكيِب، وَيْبتِدُع تلّفظا أصيال َجديًدا َحديثا. 
وإنِّـــي على ِمثِل الَيقِ بأّن أْمَر الّترجمِة َقِضّيٌة وأّي قِضّيٍة: بها ينَشـــأ الّتفاُهُم 
ب الّشـــعوِب والّتعاُضُد الّثقاَّّـ، وبها كذلك تنَشأ «َعاِّـّيُة األدِب» كَما قال الكاتب 
األِّـانّي «غوتة»، وبها َينَجُح ِحواُر الَحضاراِت، فيِشـــيُع الّســـالُم الَحّق، والّتَســـاُمُح 
الحّق، واألخّوُة الحّق ب البشـــر، والّناظُر َّـ تاريخ الّثقافِة الَعاِّـّيِة يالحُظ َّـ ُيْسٍر 
ْر إّال بالّترجمِة. هكذا كان ُنهوُض الّشـــْرِق العربيِّ َّـ  أّن ِفْكَر الّشـــعوِب لـــم يتطوَّ

العْصِر الحديِث كنُهوِضِه َّـ الَعصِر القديِم.
ّيِة كتاِب ألِف ليلٍة وليلٍة ِعندما  وال َيغيُب َعِن اِّـثّقِف الَحِصيِف ما كان ِمْن أهمِّ
 ٍُترِجـــَم إُّـ الّلغاِت األجنبّيِة ُمنُذ بداياِت القرِن الّثاِمَن َعَشـــَر، وما كان لُه ِمْن تأث
 ٍوما كان لألَدِب الَعربيِّ عاّمًة ِمْن تأث ،«فولت» ِخاّصًة َّـ الكاتِب الفرنسيِّ الكب
َّـ الحركِة الّرومنطيقّيِة الفرنســـّية، فلْوَال الّترَجَمُة َهْل كان ُيوَجُد َّـ األدِب الَعربيِّ 
الحديـــِث أبو الِقّصِة العربّيِة الحديثِة «محمود تيمـــور» َبْل وَهْل كان ُيوجُد بيننا 

.ِالرِّوائّي «نجيب محفوظ»؟ أْسئلٌة ُنلِقيها ِلكْي َتكوَن َمْدعاًة إُّـ الّتفك

منجي الّشملي، «طه حس َّـ مرآة العصر»، أبحاث مجمة من الفرنسّية إُّـ العربّية 
بقلم منجي الّشملي وعمر مقداد الجمني، بيت الحكمة، قرطاج 2001 (بتصرف منه) ص ص17-16 

الّتعاُضد: الّتعاون 
والّتناصر

َجّيـــد  الَحِصيــِف: 
الّرأي، ُمحّكم العقل
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أعــالم:

أوت  من الّثالث َّـ الّتونســـّية، ُولد بالجامعة الّشـــملي أستاذ متمّيز اِّـنجي اِّـؤّلف:

باِّـدرسة  ثّم التحق االبتدائّي وبها تلّقى تعّلمه (اِّـنســـت والية (من هالل بقصر 1931

نال شهادات الّدراسات وهناك الفرنسّية، الجامعات إُّـ انتسب ومنها بتونس، الّصادقّية

الّلغة وشـــهادة الّتيز َّـ واألدب اِّـقاَرن، والّتاريخ األدب وَّـ والحضارة الفلســـفة العليا َّـ

الغربّي بـــاألدب عالقته العربـــّي وقضّية الّنقد بموضوعـــات اشـــتغل واألدب العربـــّي.

الّثقافة «َّـ ،«(1985) والّنقـــد الّتنظـــ ضوء َّـ واألدب «الفكـــر مؤّلفاته الحديـــث. مـــن

العديد وله ومذّكرات الّشاّبي. باّجة» عن «ابن كتب (1985)» وبالفرنســـّية الّتونســـّية

واألدب. والحضارة الّنقد َّـ مجاالت الّدراسات من

فرانكفورت. َّـ ُولد أِّـانيا، كّتاب من كبار وسياسّي أديب (1832 ُغوَتة             ،      (1749 -

لجأ األنوار، عصر مـــن فالســـفة ُفوْلِتـــ               ، (1694 - 1778)، كاتـــب فرنســـّي،

«ألف أعجب بكتاب ســـنوات. ثالث بها وبقي الكنيســـة ســـلطة من هروبا إُّـ إنقلا

األمم عادات َّـ «محاوالت مؤّلفاته: من قصصه، َّـ جّل وقّلـــده إعجاب أّيما وليلة» ليلـــة

وفكرها».

جّل واستلهمه َّـ به وفتن «موبّسان» قرأ أديب مصرّي، ،(1973 - 1894) تيمور: محمود

خاّصة، عاّمة والفرنسّي الغربّي األدب على هناك واّطلع فرنسا إُّـ ســـافر األوُّـ. قصصه

الّرواية كتب ،(...الخف ونّبوت متوّلي، العّم جمعة، (الّشيخ القصة القّصة رّواد من وهو

الّريح...) مهّب َّـ (سلوى الحديثة العربّية

تعريفات

من بالجّمالّية ولد ،(2006 - 1912) محفـــوظ: نجيـــب
حّتى نال الفلســـفة درس الّشـــعبّية. أعرق أحياء القاهرة

لـ«ُتولســـُتوْي»  1930، قرأ القاهرة ســـنة اإلجازة بجامعة
هذه ساهمت و«ِبيكْت»، و«إبَسْن» و«َكاْفَكا» و«ْبروْسْت»
بنية الّروائّية الكتابـــة دائرة َّـ توســـيع الّثقافات اِّـتنّوعة
«الّطريق»، «الّشّحاذ»، آثاره: «الّثالثّية»، من عنده. وداللة

 13 يوم لآلداب نوبل جائزة على وأحرز «أوالد حارتنـــا»...
بستوكهولم. 1988 أكتوبر

Goethe
Voltaire
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الّتاســـع  القرن من األّول الّنصف َّـ ظهر بأوروّبا والفكر الفّن َّـ الّرومنطيقّية: مذهب
والكتابة الوجود إُّـ نظرتها َّـ الكالسيكّية على ثورة ويعّد وفرنسا)، أِّـانيا (إنقلا، عشر
طريق عن من القرن العشـــرين األّول الّنصـــف َّـ العربـــّي األدب إُّـ انتقـــل األدبّيـــة،

الّشاّبي... نعيمة، جان، العرب: رّواده الّترجمات، من

الفهم
والّتحليل

وشروطها وانتهى ذاكرا  الّترجمة بتعريف صاحبه بدأه تفسّيا، بناء الّنّص بني - 1

الّنّص مقاطع حّدْد وعطاء. أخذا والّشرق الغرب ب الحضارّي األدبّي الحوار نماذج من

للمحاور. العرض الخّطّي هذا ضوء َّـ

الحضارات.  ب َّـ الّتفاعل الّترجمة فضل تؤّكد متنّوعة أساليب توّخى الكاتب - 2

صاحبها. رؤية توضيح نماذج أسلوبّية وبّين دورها َّـ ْاخ

الّتواصل مع اآلخر؟ اِّـجم اِّـؤّلف ليضمن اّلتي حّددها الّشروط - ما هي 3

من الّنّص  استخرْج الّثقافات: حوار تسهيل هو الّترجمة من الّرئيسّي إنَّ الهدف - 4

ذلك. على يدّل ما

الّتفك
وإبداء الّرأي

بالّترجمِة»؟ إّال َيتطّوْر لْم الّشعوِب ِفْكَر «إّن القول: يمكن هل

لغوّية بالّتكراِرنافذة الّتوكيِد أسلوُب

ُمتلقٍّ جديٍد بتلّفٍظ جديٍد. إُّـ َيّتجُه - 1

واألخّوُة الحّق. الّسالُم الحّق والّتساُمح الحّق َيشيُع - 2

القديِم. العصِر َّـ كُنهوضِه الحديِث الَعصِر ُنهوُض الّشرِق َّـ كاَن هكذا - 3

اِّـعنى نفس َّـ مّرات ثالث الّلفظ تارة مّرت وطورا الكاتب كـــّرر الّثالثة َّـ األمثلـــة

تلفت موسيقى وترديده وإحداث تكثيف اِّـعنى ضرب غايتها عملّية هو والّتكرار الّلغوّي.

وكّل الّسابقة، األمثلة َّـ والّنهوض والّصدق الجّدة يؤّكد بهذا األســـلوب فاِّـؤّلف االنتباه.

ب األمم. للّتواصل كأداة الّترجمة وقيمة تنسجم اِّـعاني هذه

اِّـعنى. َّـ الّزيادة وداللّيا بالغّيا الخّي تحصل بفضله إُّـ اإلسناد يضاف تكرار   كّل
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تفاعل،إغنـاء عالقة نوجد أن يعني نجم وأن وتبادل، الّثقافات ب تمازج فالّترجمـــة ...

واآلخر األنا أّن ذلك اآلخر، مع الحوارّية العالقة خارج أن نتصّور وجودنا اليوم وال يمكن

لكّل منهما، نفسه، ويمكن العاَلم إُّـ ينتميان فهما صاحبه، عن فصل أحدهما يمكن ال

اآلخر إّن بل موضوعّية، أو ذاتّيـــة من هو به يّتســـم ما يتبّين أن إُّـ اآلخر عـــ الّنظـــر

مع تســـاو إقامة نقصد بالحوار ولســـنا الزم، - كان شـــكل بأّي - معه ضرورّي والحوار

الّثقافّية وعلى الفـــوارق على يبقي نعني حوارا بل معه، تماهيا فيـــه أو ذوبانا اآلخـــر أو

طرف. اِّـمّيزة لكّل الخصوصيات

األعراف َّـ واالختالف، الّتنّوع على تقوم الّثقافـــات إّن نقول أن أيضا البديهّي ومـــن

بها، الّناطق احتياجات تزخر، حســـب قوم كّل وإّن لغة العيـــش. وأســـاليب والّتقاليد

له مّما ليس الخاّصة، والّتعاب والّلْســـنّيات والّضمنّيات والعبارات اِّـفردات بفيـــض من

أو األفراد لحياة الّطبيعّيـــة اِّـاّدّية باألســـس تّتصل هي إذ الّلغات، ســـائر َّـ دومـــا نظ

ذلك أّن غ أخرى. إُّـ بشـــرّية مجموعة من اِّـختلف والعَقدّي الّرمزّي بالّرصيد تّتصل

اإلنسانّي. الّتواصل يقوم حائال دون ال الّلغات، وب الّثقافات ب االختالف

الّثقافات» وتفاعل «الّترجمة كتاب ضمن الّثقاَّّـ، والّتفاعل الّترجمة قوبعة، محّمد
931-930 ص ص القاهرة ، للّثقافة، األعلى اِّـجلس

ونقال. ترجمة الحضارّي الحوار َّـ ٌكب إسهاٌم بقرطاج الحكمة) (بيت والفنون لآلداب الّتونسّي اِّـجمع
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اِّـكتبة نفائس من
الوطنّية «كتاب القانون
سينا البن الّطّب» َّـ
الّالتينّية وترجمته

عشر - الّسابع - القرن

األورّبّي] اآلخر إُّـ الفلك وعلم رشد ابن فلسفة [نقلت بإيطاليا بادوفا جامعة الغربّية] الحضارة العربّية إُّـ الّرياضّيات مْعَبُر بإيطاليا [هَي بيتزا جامعة

[1274-1225] : األكويني توماس القّديس
Saint Thomas D’Aquin

له. وناقد ألفكاره عارض ابن رشد، قارئ

أرسطو

ألرسطو شارح أك رشد: ابن
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خياٌر حتمّي        مسلك ضرورّي

أطرافه

الحـــوار

- أنــا - اآلخر
- الّشمال - الجنوب

... / ... -

الحــــــوار

الِحَوار الَحَضاِرّي
áq«é¡æe ábQh

شروطه

- االعاف باآلخر.
- مسايرة ثقافة العصر
- تجّنب مبدإ اِّـفاضلة.

- تحقيق قاعدة الّتواصل

وسائله

- الّترجمة
- شبكات االّتصال اِّـختلفة 

[الّثقافة الّرقمّية]
- اِّـؤّسسات العلمّية

- تبادل الخات 

مجاالته

- فّك الّنزاعات ب الّدول.
- الحوار حول قضايا اِّـستقبل.

- شواغل اإلنسان اِّـعاصر [طاقة/
معرفة/مخاطر/أمراض...]

عراقيله

- الهيمنة االقتصادّية والّسياسّية 
والّثقافّية...

- نزعات الّتعّصب العرقّي/الّدينّي.
- نشر ثقافة عدائّية ع وسائل اإلعالم.

- تصّورات خاّصة مغلوطة عن اآلخر

مقاصده

- محاربة الّنزعات األنانّية 
اِّـدّمرة.

- نشر قيم الحّق والحّرّية والعدل.
- بناء عالقات متكافئة. 

- الّتعايش الّسلمّي.
- تبادل اِّـنافع وتحقيق الّتقّدم 

للبشرّية
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َحّتى نْدُخَله آِمن
19

هنّيَة  ُع اآلفاَق الذِّ تمهيد: إّن وســـاِئَل اإلعالِم، ِبما ُتقّدُمُه من معلوماٍت، ُتتيُح االنِفتاَح على اآلَخِر، وُتوسِّ

ُل الكوَن إُّـ «قْريٍة ُمطّوقٍة» نرحُل عْبرها ونحن أمام جهاٍز ثاِبٍت لذلَك: لألفراِد، وُتثُ طموحاِتهم، وُتحوِّ

يعتِبُر كثٌ من اُِّـالحظَ أّن تكاُثَف شـــبكاِت اإلرساِل 
واتِّســـاَع ُرقعِتها ســـيفَتُح عهًدا جديًدا يكـــوُن فيه اإلعالُم 
لخدمِة الجميِع، وتســـتفيُد من وســـاِئِلِه جميُع القطاعاِت، 
وتتأّثُر به األرضّيُة الّثقافّيُة َّـ مختِلِف اِّـجتمعاِت من خالِل 
حواٍر ثقاَّّـ خّالق يّتِسُم بالّتوّجِه الَكْونيِّ للّثقافِة، ويتيُح َّـ 

الوقِت ذاِتِه الحّق َّـ الخصوصّيِة الّثقافّيِة، والّتعّددّيَة الّلغوّيَة، وإمكانّيات اُِّـَســـاَهمِة 
. َّـ اإلبداِع الفكريِِّ

ومن األكيـــِد أنَّ الّثقافـــَة العربّيَة ستكســـُب الكثَ من هذه الّشـــَبكاِت التي 
َسُتَســـاِعُد على َتَفّتـــِق الّطاقاِت الَخّالَقِة وإحياِء الّذاكرِة مـــن خالِل تطّوِر تقنَياِت 
»، وتنميِة شخصّيِة اِّـواطِن العربيِّ وتمكيِنِه من مواَكَبِة الّتَحّوالِت  «الواقِع االفاضيِّ
التي َيشَهُدها العاَلُم اِّـحيُط به على أنَّ انتشاَر شبكاِت االتِّصاِل بالكثافِة اُِّـنَتظرِة 
لْن يخُلَو من بعِض الّســـلبّياِت التي قْد تِصُل إُّـ حدِّ اإلجراِم. فجراِئُم الكمبيوتر 
تّتِصـــُل بمظاِهَر متعّددٍة، وتتفاوُت من حيُث الّضـــرُر والخطورُة باألمِن االقتصاديِّ 
واألمـــن االجتماعيِّ واألمِن الّثقاَّـِّ... والخطـــُر يكمُن َّـ أن تعوَد إلينا صورُة تراِثنا 
ُمشّوهًة وأن ُترَســـَم لوحاٌت من تاريخنا اِّـجيِد بأيِدي غِنا ومن كان خْصًما لنا 
فمظاِهـــُر الّتحريِف كثٌة ومتنّوعٌة منها ما يّتِصُل بالعقيدِة والّديِن ومنها ما يّتِصُل 

بالّتاريِخ والّتراِث...
كيف ُيْمكُن َتجّنُب َخطِر الهْيمنِة من جانِب كباِر اِّـنِتجَ للامِج الّســـمعّيِة، 
ِد  اِّـرئّيِة والّرقِمّيِة؟ وكيف ُيْمكُن الحّد من اآلثاِر الّسلبّيِة للَمضاِمِ التي ُتنَتُج ُِّـجرَّ
تحقيِق اِّـردودّيِة واألرباِح الّســـريعِة؟ إّن هذه الّتساؤالِت تتعّلُق بمصِ اإلنسانّيِة. 
ومن اِّـعلوِم أنَّ دوَر وسائِل االتِّصاِل ما فتَئ َيْحَتّل صدارَة اِّـداوالِت اِّـَتعّلقِة بكْيفّيِة 
الحفـــاِظ على الُخصوصّيـــِة الّثَقافّيِة َّـ َوْضٍع غِ متَكافٍئ مـــن الُقْدرِة على اإلنتاِج 
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الَعَرب نْحُن لنا ُبّد وال الّتوزيِع وقنواِت وسائِل اإلْنتاِج بمختلِف ويّتِصُل والّتسويِق،
اإلشكاِل... هذا َّـ وشاملٍة ُمعّمَقٍة الّتفكِ بِصفٍة مَن

تقنَياِت مْن أن َتجنَيُه ما يمكـــُن البدايِة اُِّـتقّدمُة منذ اِّـجتمعاُت لقد أدَركـــْت
باألمِن واُِّـّتِصلِة اليوَم ُتواِجُههـــا التي القضايا اِّـُلّحِة معالجِة االتِّصاِل الَحديثـــِة َّـ
اإلنسانّيُة َستواِجُهها التي الّتحّدياِت الكى إُّـ َفِطَنْت وباِّـحيِط، كما وبالّشـــْغِل

اِّـستوياِت. ُمختلِف على ذلك لتحقيِق االجتماعيِّ الّصعيِد على
الحضاراِت على فالّتفّتُح الّذاِت، على االنكماُش أو لنا االنغالُق يمكُن ال إّنُه ثّم
ونِشّع من خالِل إسهاماِتنا تراَثنا ُنْغِنَي حّتى الّتاريِخ َحتمّياِت معها هو من والّتالُقُح

ب الّشعوِب. اِّـتكافِئ والّتفاعِل اإلقليميِّ والّتضاُمِن الّتعاُوِن العربيِّ َكَنِف َّـ

اإلعالمّي، اِّـجتمع َّـ اِّـصمودي، العرب مصطفى
.97-85 ص ص ،1997 دبي ط.1، والبحوث، للّدراسات اِّـعلومات مركز
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(بش بن ليلى (رسم ،2007 اِّـعرفة"، تونس "مدن كتاب عن اِّـْعلومات ُمجتمع َّـ العرب
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أعـــالم:

علوم  َّـ أستاذ جامعّي بصفاقس، سنة 1937 مواليد اِّـصمودي من مصطفى اِّـؤّلف:

ة، الّسياســـيّ العلوم َّـ باريس جامعة من دولة دكتوراه على متحّصل واالّتصال، اإلعالم

الّدولّي»، َّـ اِّـجتمع «العـــرب مـــن مؤّلفاته: الّدولّي، والقانون اإلعـــالم َّـ ومتخّصـــص

الّثـــورة الّرقمّية» (بالعربّية زمن َّـ اِّـدنّي «اِّـجتمع ،(1985) الجديد» العاَلمـــّي «الّنظام

(2005 - والفرنسّية واإلنقليزّية

تعريفات

الفهم
والّتحليل

الّتالية: َّـ ضوء الوحدات الّنّص قّطع - 1
وتوظيفها الكونّي. االّتصال شبكات اّتساع -

الحضارات. حوار دون عائق الّشركات هيمنة -
اإلعالمّية. للّثورة اِّـشرق الوجه -

الّطلبّية:  والخّية االبتدائّية الخّيـــة الجمل توظيف َّـ الّنّص صاحب 2 - أطنـــب
رؤية الكاتب. نوٍع فّسَرا من كّل استخرْج نموذجْين

اإلنســـان  لشـــواغل حلول إيجاد َّـ الحديثة االّتصال تقنيـــات 3 - كيـــف تســـاهم
العربّي؟

الّتمّســـك  على فإّنه ألّح اإلعالمّي اِّـجتمـــع َّـ االنخراط إُّـ الكاتـــب دعا 4 - لئـــن
(تفاعًال ومحافظة انفتاحـــا الّتزاوج هذا مظاهر وّضـــْح الّثقافّية العربّية: بالخصوصّيـــات

وخصوصّية).
بالّنّص؟ العنوان عالقة ما - 5

الّتفك
وإبداء الّرأي

ُنْغِنَي  الّتاريِخ حّتى َحتمّياِت مـــْن مَعها ُهما والّتالقُح الحضاراِت عَلى «الّتَفّتـــُح  - 1
أسطر. عشرِة َّـ رأيك أبِد ُتراَثنا.»

عّلْل رأيك. لها؟ أم مثّبتة للهوّية الّرقمّية ماحية هل الّثورة - 2

ووصلته  الجغـــراَّّـ أفقه اِّـعاصر من اإلنســـان االّتصال أخرجت شـــبكات 1 - لئـــن
فقرة اكتْب بجذورهم. اِّـغلوبة الّثقافات أصحاب عالقة أربكت فإّنها األخرى بالحضارات

االّتصال. لوسائل اِّـزدوجة الوظيفة على فيها ترّكز قصة

كتابّي إنتاج
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أّن َعَلـى

سُتَساِعُد  التي الّشَبكاِت هذه من َالكث ستكسُب العربّيَة الّثقافَة أّن األكيِد ومن - 1

االفاضّي»... تقنّياِت «الواقِع تطّوِر خالِل من الّذاكرِة وإحياِء الَخّالَقِة الّطاقاِت َتَفّتِق على

اّلتي  الّسلبّياِت بعِض من يخُلَو اُِّـنَتظرِة لْن بالكثافِة شبكاِت االتِّصاِل على أّن انِتشـــاَر

اإلجراِم. إُّـ حدِّ تِصُل قْد

هذه َّـ ويفيد الجّر «عَلى» والّناسخ «أّن». حرف من مكّون حجاجّي على أّن: رابط

الّسياق: هذا غ َّـ أخرى معاٍن ولها االستدراك واإلضراب، الحالة

تفيد الحالّية (باعتبار أّنه). أّن: َعـَلى

(رغمّية). الحالّية تفيد أّن: َعـَلى

الّتاليْين: الّسياقْين َّـ أّن» «َعـَلى تفيده اّلذي اِّـعنى حّدْد

َصديِقي............................................................. أّنـَك َعـَلى ِسّري أودْعُتك - 1

..................................................................................................................

ذلَك..................................................  يْسَتحّق َال أّنُه َعـَلى ِضيافَتُه أْحَسَن - 2

..................................................................................................................

لغوّية نافذة

استثماره  طرق نطّور أن بنا َيحُسن لذا مفروضا، واقعا عصرنا َّـ الحاسوب أصبح - 2
بمعّية فّكْر مفرط ومتشـــائم محبـــط؟ ب متفائل األجوف الجـــدل بدل به واالنتفـــاع

الحاسوب. مع الّتعامل اإليجابّي َّـ مجدية تراها اّلتي الّطرق َّـ بعض أصحابك
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اِّـتفائلـــــــون

إلحداث الوحيد األمـــل هو الكمبيوتـــر
العربّية اّلتي الّتربية منظومة قلب َّـ الهّزة

تأّزمْت...

يمكـــن أن يكون وســـيلة الكمبيوتـــر
وتوصيلها أفضل، تعليمّية خدمـــات لتوف

الّنائية... الّريفّية للمناطق

الّطابع الّتعليم سيكســـب الكمبيوتـــر
وقتـــا للمـــدّرس... وســـيتيح االنفـــرادّي
مواهبهم واكتشـــاف لتوجيه طلبته أطول

ضعفهم... على نقاط والّتعّرف

الّذهنّية اِّـهـــارات ســـينّمي الكمبيوتر
على قدرتهم مـــن ويزيُد لدى الّتالميـــذ
على ويُحّثُهم اُِّـنّظـــم، الّتفك اِّـنهجـــّي

اِّـجّرد... الّتفك

اِّـتشائمـــــــون

الحّل يكون هو يمكن أن ال الكمبيوتر
اُِّـزمنة... الّتربوّية ِّـشاكلنا األمثل

ســـيؤّدي - العكس على - الكمبيوتر
من الّطبقّية الّتعليمّية مزيد إُّـ

بمشـــاكله اِّـهموم العربـــّي، اِّــــدّرس
َّـ الكمبيوتر إدخال مـــن يّتخذ أن يمكن
اِّـهاّم من للّتهـــّرب الّدرس، ذريعة قاعـــات

اِّـوكلة إليه...

اِّـهارات ضمور ســـيؤّدي إُّـ الكمبيوتر
والكتابـــة، القـــراءة الحســـابّية ومهـــارات

ميكانيكّيا... الّطالب تفك وسيجعل

425-423 ص ص عدد 184 سنة 1994، اِّـعرفة اِّـعلومات، عالم وعصر علي، العرب نبيل

،ومتشائم متفائل فريقْين: إُّـ القوم انقسم
نظره على أســـاس وجهة الفريق من كّل أقام وقد
ومع تجاهلها، ال يمكن لنـــا وافاضـــات، مـــن حجج
َّـ حاســـم دور له ســـيكون اقتناعنا بأّن الكمبيوتر
بالّتربية ســـتزداد وثوقا عالقته وأّن الّتعليم، عملّيـــة

واِّـتشـــائم اِّـتفائل اســـتعراضا آلراء للقارئ أقّدم أن رأيت أّنني قد إّال يوم، بعد يوما
نقطًة: نقطًة بينهما أقابل وجهتْي الّنظر أن عرض أسلوب َّـ رأيت وقد

الَحاُسوب من َمواِقٌف 1 إغناء
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واالتَِّصاِل2 اإلْعَالِم تْقنَياِت أْحدُث

أّولها  كانت االّتصال تقنيات مجموعة من سنة 500 اإلنسانّية طيلة شهدْت لقد -
األدوات ثّم حّلت الورق، علـــى الكتابة اّلتي يّســـرت آلة الّطباعة الحجرّية األدوات بعـــد
وموجات الكهرومغناطيسّية على الّذبذبات اإلنسان بسيطرة وتنّوعت فتعّددت اِّـعدنّية
االصطناعّية واألقمـــار الّســـلكّي اإلذاعـــّي وظهور الّتلْغراف وخطوط اإلرســـال اإلرســـال
واإلشارات واالستقبال مســـتوى اإلرســـال الّتلفزيون َّـ كب تطّور حّد خدمت إُّـ اّلتي

الّضوئّية.

نحو  موّجه واحد لنامج بـــّث جهاز يتمّثل َّـ االّتجاه أحـــادّي الّتلفزيـــون جهاز -
للّتلفزيون أك مجاًال الكابل ع والّصورة الّصوت إرســـال فتح ثّم اِّـشـــاهدين. مالي

الّتعليم  قطاعات لتطوير جديـــًدا تطبيقا الفيديو ألعاب (Interactif) فمّثلت الّتفاعلـــّي
والّترفيه. والّثقافة

الّربط والّتصّرف  وخدمات والّليزر البصرّية إنتاج اِّـعّدات فروع تشمل اِّـعلوماتّية: -
والّصيانة.

الخاّصة باِّـعالجة  واألجهزة الّدقيقة واِّـكّونات الّرقاقات كّل اإللكونّيات: تعنـــي -
الحاسوبّية والّذاكرة.

واإلشارات الّصوتّية،  والّالسلكّي الّســـلكّي شبكات اإلرسال االّتصاالت: تشمل  -
الّتبليغ. أدوات وغها من والّصوت الّصورة أي

على  باالعتماِد اِّـدمجة واألقراص الفيديو ومسّجالت الّتلفزيون والهاتف ألْجهزِة -
اإللكونّي احتّل اليد فقد قبل. من اإلنسان يعرفها لم جديدة أدواٌر واإلننت الحاسوب

وسيســـاعد  والفاكس والّتلغراف الّتقليدّي اليد قّدمه مـــا يتجاوز كّل (e-mail) مكانـــا
(Vidéo conférences) بعـــد عن الحوار نظـــام كب. كما أّن حـــّد إُّـ الّنظـــام اإلدارّي

اِّـتحاورين  ب الّشاشة باقتسام والجماعّية الّثنائّية للمواعيد جديدة فضاءات ســـيتيح
اإلبداع. وَّـ الحوار َّـ واِّـشاركة اِّـعلومات لتبادل

جغرافّية خرائط اإلنسان أمام ووضعت جميعا البشر ب قّربْت اإلننت: مواقع -
على مدّونة واحد اكتساب كّل متناول َّـ وأصبح األرض من كبة نســـبة تغّطي محّلّية

2006 ما يزيد عن 31 مليون وهي تساعد  نهاية َّـ عددها تجاوز (Blog) الّشـــبكة هذه
والبحث العلمّي. اإلنسانّي باإلبداع الّتعريف على بذلك
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ورسم الجّوّي، الّرصد منها: كثة بعملّيات تقوم اّتصال أجهزة تحمل اصطناعّية أقمار تراقبها قرية أصبح الكون
والّشعوب... األفراد فيها من ومن يعيش مختلف القاّرات ب الّصالت الخرائط، وربط
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20
أّمٌة ُتواجُه َعْصًرا َجديًدا

تمهيد:  الَعاَلُم َيْسأُلَنا: َمْن أْنُتْم؟ َما أْنُتْم؟ َما ِهَي ِرَساَلُتكْم اّلتي ُتريُدوَن أْن ُتَبّلُغوَها إُّـ الَعاَلِم؟ َما ُهَو 

اإلْنَســـاُن اّلذي ُتريُدوَن أْن َتْنحُتوُه وِوْفًقا َألّي َمَثٍل َأْعَلى أْو َأّي ِمَثاٍل؟ َما ِهَي أُســـُس َثَقاَفِتكْم وُمقّوَماتَها؟ 

أهـــَي ُروحّيٌة أْم َعْقلّيٌة؟ إيَمانّيٌة أْم َعْلماِنّيٌة؟ َمـــا ُهَو اَِّـِصُ اّلذي َتُروُموَن ُصْنَعُه ِلُمْجَتَمعاِتكْم؟ َما َوظيَفُتكْم 

وَما َمْعناُكْم؟ وَتَتَعّدُد األْسِئَلُة، وَتْخَتِلُف أْلَفاُظَها وَمْعَناَها َواِحٌد.
محمود اِّـسعدي، األعمال الكاملة، مج. 2 ص 121 

مْنُذ الِقَدم، َكاَن اإلْنَســـاُن َيْحُلُم ِبعْهٍد َيْجَتِمُع ِفيِه الَبَشُر 
َعلى َكِلمٍة سَواٍء، ِفي َتْصريِف ُشؤوِنهْم وُمعاَلَجِة َمشاِكِلهْم. 
َفلّما أْشـــَرَفْت اإلْنســـاِنّيُة على َما ُيْشـــِبُه َهذا الَعْهَد، إَذا ِهَي 
َتَتَوّجـــُس ِمْنه ِخيَفًة، ذِلَك أّن الَواِقَع، َدْوًمـــا، أكَثُر تْعِقيًدا ِمَن 
الُحْلِم. فاّلذي ُيَسّمى الَيْوَم بالَعْوَلَمِة َيُقوُم، ِفْعًال، َعلى ُجْمَلٍة 
ِمـــَن الَعَواِمِل، َبْعضَها ُمْنِعٌش للُحْلـــِم، وَبْعضها ُمْربٌك لْلواِقِع؛ 

َتَضاَفرْت َهِذِه وتْلَك، َفَغّيَرْت َنْهَج اُِّـَعامَالِت بْيَن الّدَوِل، وَنَمَط الَعالَقاِت بْيَن األَمِم، 
وَوَساِئَل االتَِّصاِل بْيَن األْقطاِر.

َوِمْن َهِذِه الَعواِمِل، آِنّيُة اْنِتشار اَِّـْعلوَماِت، وُخُضوُع أْحواِل الَبَشِر، َجميًعا، ِلسْيَطَرِة 
الّشَهاَدِة اِّـباَشَرِة، َسْمعّيًة َكانْت أْو َبَصرّيًة. َهِذِه الَعواِمُل الّتْقِنَيُة، وَغْيُرَها، ِهَي اّلتي 
َسّهَلْت َتراُبَط االْقِتَصاَداِت الَوَطنّيِة، وَجَعَلْت َقواِنَ الّسوِق َيْنَتِشُر مْفُعوُلها، َحّتى 
َشـــِمَل الَعاَلَم أْجَمَع... وإّن َهـــِذِه الّتطّوراِت الّتْقِنَيَة، وَهِذِه الّتَحـــّوَالِت االْقِتصاِدّيَة، 
هـــَي اّلتي َمّهَدْت ِلِقياِم َمْرِجعّيـــٍة َعاِّـّيٍة، إلْيَها َيْرجُع الَبـــّت َّـ االْخِتياَراِت الُكْبَرى 
اِّـَتَعلَِّقِة ِبُشـــؤوِن االْقِتصاِد واِّــــاِل. َولكّن ُنُفوَذَها أَخَذ َيّتِســـُع َعاًما بْعَد َعام، إُّـ أْن 
ـــْلِم، وَما َيَتَوّلُد َعْن ذِلَك ِمْن  أْصَبَح َيْمَتّد إُّـ مشـــاِكِل األْمِن، وقَضاَيا الَحْرِب والسِّ
ُمَضاَعفاٍت، َيْرَغُب َّـ الّتَحّكم َّـ َمساَراِتَها، إْعَالًنا ِلَمباِدئ ُمْعَلَنٍة، وَلكْن أْيًضا ِحَماَيًة 
ِلَمصاِلَح َخاّصٍة، أْو َطَلًبا َِّـكاِسَب َال ُيْجَهُر ِبَها... إّنَنا نْنُظُر إُّـ الَعْوَلَمِة نْظَرًة ُشُمولّيًة. 
َد أّن الَعْوَلَمَة ُفْرَصٌة َتاريخّيٌة َأماَم ُشـــعوِبَنا، َقْد  ومْن َواِجِب األماَنِة الفْكرّيِة أْن ُنؤكِّ
ُتساِعُدَها َعلى الَقْفِز َعَلى الُهّوِة الّشاِسَعِة اّلتي َتْفِصُلها عْن َكْوَكَبِة اُألَمم اِّـصّنعة. 
ولِكّنَها، أْيًضا، َتْنطِوي َعَلى َمَخاطَر َجّمٍة، لْيَس أْيَسرَها َذَوَبان الّشْخِصيَّة، واْنِحالِل 

ِرَباِط األّمِة، اّلذي ُهَو الّلَغُة والّثَقاَفُة.
اذلي القليبي، أّمة تواجه عصرا جديدا، دار البستان للّنشر – تونس 2000، ص ص 67-66 الشَّ

تتوّجس منه: 
تتخّوف
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أعــــالم:
قفا كتابه سته الّذاتّية َّـ أوجز سنة 1925، بتونس اِّـؤّلف: الّشاذلي القليبي: ُولد

وألهمتني  وثقافتها جديـــدا» فقال: «عّلمتنـــي «الّصادقّية» العَربّيـــَة عصرا «أّمـــة تواجه
الّتعّلم أّما  «األســـتاذّية» فرصة مزيد بالدي وأّمتي وأعطتني باث االعتزاز «الّصربون»
الّثقافّية» فقد  «الّشؤون اآلخرين. وأّما إُّـ منفذا فيهما وجدت فقد و«اإلعالم» «اإلذاعة»
من  العاّمة» فمّكنتني «األمانة وأّما ثقافة تونس وتراثها. لخدمة عديدة أعطتني وسائل
رهان «الّثقافة مؤّلفاته: من واألمل، ب الواقع الّشـــّقة بعد مدى فريدة أفهمتني تجربة

...(1979) والعصر» الّدين قضايا و«من حضارّي»(1978)

تعريفات

الفهم
والّتحليل

الّتفك
وإبداء الّرأي

للعوِّـة. الّسلبّي الّتطّور من موقفك فيها تبدي فقرة حّرْر

الّنْعُت

اُِّـَصّنَعِة. األَمِم كْوَكَبِة عْن َتْفِصُلَنا اّلتي الّشاِسَعِة الُهّوِة عَلى الَقْفِز َعلى ُتَساِعُدَنا َقْد - 1
تْفِصُلَنا عْن َكْوَكَبِة...] [اّلتي [الّشاِسَعُة]                 الُهّوُة  

منعوت           نعت مفرد                  نعت مرّكب موصولّي

فالكاتب الّسابق، اِّـثال َّـ الحال كما هو ورد معرفة إذا اِّـنعوت توضيح وظيفة الّنعت
اِّـصّنعة. األمم وكوكبة العربّي الواقع ب الهّوة موّضحا شساعتها وكونها تفصل يفّصل

الّتاليْين: اِّـعيارْين أحد وفق الّنّص قّسْم - 1
الّتعميم – الّتخصيص / الّتركيب – الّتفكيك

مزا  اســـتخرْجهما ومأمولها: األّمة راهن يمّثالن معجم بـــ 2 - قابـــل الكاتب
القليبي. رؤية تأكيد َّـ دورهما

الكاتب  عرض طريقة َّـ دورها وبّين حّدْدها الّنـــّص: َّـ الّتفســـ أدوات 3 - اّطردت
خاّصة. العربّي والواقع عاّمة اِّـجتمعات على الّطارئة للّتحّوالت

الّتواصل  َّـ الّرغبة فكرة مـــن اإلنســـانّية عبور دون تحول العوائق اّلتي هي 4 - ما
اقتصادّيا؟ اِّـهيمن اآلخِر َّـ ذوبانها وانحاللها إُّـ بينها الحضارّي والحوار

لغوّية نافذة
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غمرت عارمة موجة َّـ العربّية العصرّية مجتمعاتنا الحياة مقتضيات داهمت فقد ...
وتجديد جذرّي بعضها تغيات جوهرّية، كرها أو طوعا عليها وأدخلت مقّوماتها، جميـــع
على تاريخّي رأســـا انتكاس َّـ الحقيقة وهو ثـــورة َّـ الّظاهر وبعضها ثـــورّي حقيقـــّي
وأنشطته وأنظمته ومؤّسســـاته وأوضاعه االقتصاد ميدان َّـ مثال ذلك تأّمل بل عقب.
أصبحت مجاراة بلداننا وكيـــف َّـ كانت كيـــف وصناعاته وحرفه وحركاتـــه ومســـالكه
ونوعّيتها االجتماعّية والّطبقات االجتماع ميدان َّـ وتأّمل معه. وتفاعال العاِّـّي لالقتصاد
فيها وما اِّـؤّثرة الّتّيارات الحياتّية وفعل وتفاعلها تراكبهـــا وكيفّية بينها الّروابط وجنـــس
والعاطفّية والقانونّية األخالقّيـــة والّروابط الّضوابط األســـرة وعلى نظام على مثال طرأ
جّددنا قد أّننا ظنّنا الّنســـق هذا وعلى األســـرة... هيكل عليها ينبني واالقتصادّية اّلتي
االقتصادّي واالجتماعّي نظامنا – كياننا الّثقاَّّـ بصميم الّتجديد مّتصل من شكل َّـ –
أوضاعنا طّورنا وأّننا واالشاكّية، والّتكنولوجيا الّتصنيع حضارة الغرب من اقتبسنا ح
ابتكرتها، اّلتي العلمّي البحـــث طرق الحضارة تلك أخذنا عن ح الفكرّية ومناهجنـــا
مّحصتها. ووصفتها، وبفلسفتها بأدبها أحّستها البشرّية كما تصّورها للمنزلة عنها ونقلنا

ونستهلك. نستورد ونحن وتصنع تبتكر الحضارة فتلك
،1 ط. ،2 مج الكاملة، األعمال اِّـسعدي، محمود

119-118 ص ص ،2002 تونس للّنشر، الجنوب دار

إغناء

بـ: للّتفس اِّـحّققة الوظائف من الّنعت
معّرفا. اِّـنعوت كان متى الّتوضيح -

اِّـنعوت نكرة. ورد - التخصيص كّلما
إضاَّّـ، (مرّكب اسمّي، مرّكب أشكالها مفرد، مرّكب حرَّّـ، تنّوعت الّنعوت مهما إّن *
الّتوكيد أدوات مـــن فهي إســـنادّي... مرّكب شـــبه إســـنادّي)، مرّكب مرّكب موصولّي،

األصلّي. اِّـعنى َّـ بالّزيادة

الّتفسّية: وظيفته الّتاليت وبّين الجملت َّـ الّنعت سّطْر
َسواٍء. َكِلَمٍة َعلى الَبَشُر ِبعْهٍد َيْجتِمُع فيِه َيْحُلُم اإلْنساُن َكاَن - 1

ُشمولّيًة. نْظرًة الَعْوَلَمِة إَلى نْنُظُر إّننا - 2
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والّتفسيرّيِة الِحجاجّيِة الفقرة ُمواصفاُت

إُّـ: وقائع...) يمكنتصنيفها حسبدورها (معطيات، معلومات، حقائق، تتكّونالفقرةمنمجموعةمناألفكار
َّـ الّتوّسع أّن الهدف من بنائها ذلك الفقرة، اّلتي من أجلها تبنى الفكرة وهي (ناظمة): رئيسّية 1 - فكرة
هذا على يطرأ تغّير وكّل واحدة؛ فكرة رئيســـّية الواحدة ســـوى الفقرة تتضّمن ال لذلك وبلورتها. هذه الفكرة

فقرة جديدة. إُّـ انتقاال يقتضي الّصنف
أو الّتفسّي) الّنّص َّـ (الســـّيَما لإلفهام إّما وتبلورها الّرئيســـّية الفكرة : وهي توّســـع حجج – 2 - أفكار
أجوف. مجّرد تقرير الّرئيسّية الفكرة تكون األفكار من الّضرب هذا غياب وَّـ الحجاجّي). الّنّص (َّـ لإلقناع
الّرئيسّي دوره كون َّـ حّجة) ُيعتمد بذاته أحيانا أّنه الحّجة (رغم – الفكرة اِّـثال عن يختلف 3 - األمثلة:
ويمكن الّتفسّي. أو الحجاجّي واِّـسار األدّلة تقّوي ملموسة واقعة صيغة مجّردة، فهو َّـ الواردة األفكار دعم
أّن الفقرة منتج ارتأى مـــا تماما إذا األمثلة عن االســـتغناء يجوز كما – حّجة، فكرة عن كّل أن يســـاق مثـــال

.الّتفس أو للهنة كافية اِّـجّردة الحجج األفكار

إّنبناءالفقرةهذايقتضيالّتنويعَّـاألفكارالحججواألمثلة، فمناِّـفروض أنتقّدم كّلجملةمعطىجديدايزيد
استنتاجا، الّتمطيط. ويمكنأن تكونالجملةاألخةمن الفقرة دونالوقوعَّـ الّتكرار أو الّرئيسّية توضيحا الفكرة
الّتمّشي هذا بيد أّن األجزاء. االّتساقب كّل إُّـأخرى، معوجوب مراعاة رئيسّية يمكن أنتخلصمنفكرة كما
اِّـراحلفيتغّيرترتيبمكّوناتالفقرة فتكون: ألّنمنتجيالّنصوص قداليحمونهذه نموذجّيا إليهيظّل اِّـشار
تكون اِّـفّصلة الفكرة وبعد الهانّي، للمســـار الّداعمة، فهي اســـتنتاج الفكرة بعد الّرئيســـّية 1 - الفكرة

الّتفسي. للمسار نتيجة
قّوة  الّداعمة ذات األفـــكار – تكون الحـــال يجب أن هذه وَّـ معلنة، غ ضمنّيـــة 2 - الفكـــرة الّرئيســـّية

استنباطها. من القارئ لتمّكن كافية وبرهانّية تفسّية

الّرئيسّيُة الفكرة

داعمة فكرة - حّجةفكرة
مفّسرة فكرة

ر  مثـال مفسِّ مثـال 
داعم مثـال

áq«é¡æe ábQh
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(1) أطروحة

ُحجج

أمثلةأمثلة

ُحجج

(2) أطروحة

قضّية
خالفّية

يكون اِّـثال: أن يمكن إذ على األمثلة ذاته األمر وينطبق
الفكرة  إُّـ حّتى ُيفضَي بتحليله فائقة عناية ويقتضي الفكرة قبل فد أو الهنة الّتفســـ منطلق - 1

واضحة. سالسة َّـ
بعدها. فد مجّردة صيغة َّـ الفكرة قّررته وتوضيحا ِّـا دعما - 2

األفكار ب العالقات
أن يكون فيمكن تفســـّية...) (حجاجّية، وطبيعتها الفقرة منتج مقاصد حســـب هذه العالقات تختلف
اِّـتكّلم يعّبر أن يمكن كما معا؛ أو تجاوزهما ترجيح أحدهما إُّـ يؤّدي مّما طرف الّتقابل ب على بناؤها
العس من كان إذا مجديا ذلك (يكون عنها اِّـدافع َّـ الفكرة الّتوّسع َّـ قبل االنطالق ما أمرا قبوله وتبّنيه عن
األفكار تبنى ويمكن أن ظرَّّـ). ع تنازل لذلك تهيئته عندها يجب الفكرة الّرئيســـّية، قبول القارئ على
تنتهي معّينة معطيات مراكمة إُّـ الفقرة منتج فيعمد «استقرائّيا» بناء أو نتيجة) (سبب – «منطقّيا» بناء
تتابع من مكّونة – الّنّص وحدات من بوصفها وحدة - الفقرة الّرئيســـّية. وِّـّا كانت الفكرة عاّمة هي بفكرة
وتحفظ اّتســـاقها. جمل الفقرة مختلف ب العالقات تنّظم روابط وأدوات توّفر الّضرورّي من فإّنه الجمل،

نتيجة:
إقناًعا/اقتناًعا
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حتمّيُة الِحواِر َّـ َعْصِر الَعْوَِّـِة

تمهيد: الِحواُر بَ حضارٍة وأْخرى َضرورٌة ُقصَوى من َضروراِت الَحياِة تقَتضي معِرَفَة اآلَخِر َّـ ُجزئّياِت 

َثقافِتِه حّتى َيســـتْوِعَب اُِّـحاِوُر جْوَهَر َحضارِة اآلَخِر، ذلَك أّن الّتفاُعَل اإلنســـاِنّي َمْســـؤولّيُة الَجميِع ُدَوًال 

وُمؤّسسات وأْفراًدا.

َتقّلصِت اِّـســـافاُت بْين األَمم والّشـــُعوِب وأْضَحِت الَعالقاُت 
بَ األَنا واآلَخِر َعالَقاٍت يومّيًة َوشـــيجًة ُتمّهد ِّـزيٍد من الّتَعاُرِف 
وتَبـــادِل اَِّـصاِلِح والعمِل اِّـْشـــِك. َولذِلَك َال َمجـــاَل لالْنزواِء َّـ 
َهذا الَعاَلِم اِّـفُتوحِِ َعَلى ِمصَراعْيِه ألّن األْضواَء الَكاِشـــفَة أْضَحْت 
َتَتَســـّلُل إُّـ ُكلِّ الّزَواَيا َواألْرَكاِن َّـ أْقَصى أْنَحاِء اِّـْعُمورِة. إّنُه إَذْن 
خَياٌر َحْتمّي َال َبديَل عْنُه وَتزَداُد َحْتِمّيُتُه َتأّكًدا لألْسباب الّتالَية: 

أّوًال ِّـا َتْشـــَهُده اِّـْجتَمعاُت الَبشـــرّيُة مْن َتنّوٍع َوَتعّدٍد َّـ الّثقاَفاِت أْفَرزُه َواِقُعها 
عْبـــَر أْحَقاٍب ُمتَتاليٍة مَن الّتاريخ َوَّـ َمناطَق مختلفة من العاَلِم وع أُطٍر َحَضاريٍَّة 
َعـــٍة. َفال ُيْمكُن الَحديُث إذْن عْن ِوْحَدانّيـــٍة َثقافيٍَّة كما َيَرى أْعداُء  دٍة وُمَتنوِّ ُمَتَعـــدِّ
الِحـــواِر َوال َعْن َتفاُضـــٍل بَ الّثَقاَفاِت بَقدِر َما َيتعّيُن الّنَظـــُر إُّـ َما َّـ الّتَعّدِد من 

َتكاُمٍل بْيَن أْجزاِء الّتْجربِة الّثَقافّيِة اإلْنسانّيِة... 
َوثانًيا: ِلَما َذكْرناُه مْن أّن َطبيَعَة اِّـْرَحلِة الّراهَنِة اّلِتي َيعيُشها الَعالُم َتْسَتْوجُبُه 
وَتقَتِضيِه والســـّيَما بْعد قَيـــاِم الّثْوَرَتْيِن الّتكُنولوجّيِة واالتِّصالّيـــِة واْرتَفاِع الُحُدوِد 
ّياِت  اّلتـــي َكانْت َتْفِرُضها األيدُيوُلوِجّيات والّسياَســـات، واْنفَتاُح اآلفـــاِق أَماَم الُحرِّ

وَتأّكِد الَحاجِة إُّـ َعْوِّـِة االْقِتصاِد...
وَثالًثا: ألّن الِحواَر الَحقيقّي بْين األَمِم والّشـــُعوِب َال َيْكَتسي أْبعاَدُه الَكاِملَة إّال 
ناِت َشـــْخصّيتِه  َعْبَر اِّـْعطى الّثَقاَّـِّ ألّن َثقاَفَة َشـــعٍب َما، هَي اِّـمثِّلة لُهوّيتِه َوِّـكوِّ
وألْســـلوِب َتْفكِه ولَتقاِليدِه وأْعراِفِه ولنْظَرتِه إُّـ الوُجوِد. وُيعتَبُر الّتَعّرُف على كلِّ 
ي الّسُبِل اِّـالِئمِة للّتَفاُعل والّتَعاُمِل  ذلَك خْيَر ُمنَطلٍق لَتَفّهِمِه وَتْقديِر أْوَضاعِه وَتَوخِّ
ياســـّية  مَعـــُه. ونْحـــُن وإْن كّنا َال نْنِفي ِقيـــاَم الِحواِر ِضْمَن أُطٍر أخَرى َكاألُطِر السِّ

واإلْعالمّيِة إّال أّنَها تْبَقى مْهَما اّتَسَع ِنطاُقها ضيِّقًة... 

َوشيجًة:
ُمتشابكة، 

متداخلة
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َعْبَر والِحواِر َراِع الصِّ مَن بأْطواٍر َمّرْت َقْد الّثَقاَفات بأّن َعّلَمَنا الّتاِريَخ ألّن وَرابًعا:
اّلِتي راَعاِت الصِّ َتْجِن من َلْم أّنَها الّتَجارِب تْلك ِخالِل مْن واّتَضَح اِّـَتعاِقبِة األْزمَنِة
بَمكاســـَب َوالِحواُر الّتَفاُعُل عاَد علْيها والّدَماِر، بْينَما ِســـَوى اَِّـوِت ِغماَرها َخاَضْت
َيشَهُد َكثٌة ذلَك َعَلى واألْمثلُة ِنتاجَها عْبر الّتاريِخ وأزهَر ثَمارَها أْينعْت إذ مْوُفوَرٍة

اِّـخَتلَفِة. الَحضاراِت َتاريُخ َعلْيها
الّتَخاُطِب إُّـ َمَضى وْقٍت أيِّ مْن أْكثَر ِفيه َنْحتاُج اّلذي َحاضُرنا ُهَو ُهَنا َيُهّمَنا وَما
ْلِم السِّ إُّـ الَحاجِة أَشـــدِّ َّـ إّنَنا الُحروِب. َّـ إُّـ الّتَراُشـــِق فيِه َنْحتاُج بالَكِلماِت وال
ِسَوى إُّـ ذلَك َســـبيٍل ِمْن وأْمنُه َوَما واْســـتْقراَرُه الَعالِم َتَواُزَن َتْحفُظ الَعاِّـّيِة اّلتي

الِحواِر. بَمْبدِإ االْلِتزاِم
42 ص ،2006/171 عدد الّثقافّية الحياة عامر، بن توفيق

25

30

الّتوني حلمي ريشة ،2006 الكويت ،1 ط. ،65 عدد العربّي كتاب عن

إّياُه. معّلًال لّلوحة اقْح عنوانا
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أعـــالم:

مواليـــِد 27 جانفي 1946 بالقلعة  تعليم عال من عامر - أســـتاذ بن توفيق اِّـؤّلـــف:
اإلسالمّية العربّية الحضارة َّـ دولة دكتوراه شهادة محرز على سوســـة)، (والية الكى
والّتصّوف»، الّزهد «دراســـات َّـ أهّم مؤّلفاته مـــن اإلســـالمّية، الحضارة َّـ حول الّرّق
العلوم ب الّدين أصـــول و«منزلة للهجرة» الّســـادس القرن إُّـ «الّتصّوف اإلســـالمّي
بمجالت منشـــورة اِّـعاصر الفكر العربّي الّدينّي وَّـ الفكر َّـ وله مقـــاالت الّشـــرعّية»،

مختلفة. علمّية

مصطلحات:

معاي ومقّومات  عن لنفسها تبحث األوُّـ تشّكلها مراحل َّـ ما زالت «العوِّـة العوِّـة:
شاملة إنســـانّية قيم إُّـ عليها تقوم اّلتي الجديدة االقتصادّية الّليالّية شـــروط تحّول
تجارّية اقتصادّية وخيارات ثابتة قوان من االنطالق يراد جديدة... كإيديولوجيا ترّسخها
مســـتقبل تصّور َّـ أي االنطالق ومكان، زمان لكّل مثاال صالحا واعتبارها األســـاس َّـ
االنجلوسكسونّي األنموذج من واحدة، جاهزة مستوحاة مسّلمات من البشـــرّية وتطّور
بشعوب واجتماعّيا وسياسّيا اقتصادّيا الحاّفة والّظروف واِّـعطيات الّسياق اختالف رغم

وبلدانه». العالم
1999 ص 20 األردن والّنشر، للّدراسات العربّية اِّـؤّسسة ،1 ط. العوِّـة والّثقافة، عثمان، بن حاتم

تعريفات

األدبّية اِّـقاربة أّن إّال حضارّي، ذاته األدبّي الّنّص وإّن هو حضارّي، نّص كّل إّن
تستطلع والّثانية جوهرا، الّنّص أدبّية إُّـ األوُّـ تسعى إذ كاِّـقاربة الحضارّية، ليست

مخصوص. إطار اإلنسانّي َّـ تحيل على الواقع بوصفها فيه األفكار مواطن
اِّـواّد تداخل أبرزها من العراقيل من بجملة الحضارّي الّنّص تحديد ويصطدم
حضارّي لنّص وجود أّنه ال ومنها وجغرافيا... وتاريخ وكالم وتصّوف وفقه تفس من
مختلفة، ولحقـــول علمّية ِّـعارف جامع فالحضـــارة اِّـاهية. الجنس أو من حيـــث
الحضارّي الجانب على يحيل قد االختصاص... فالّنّص األدبّي تنفي الجمع وصفة
اِّـعطيات من يخلو ال ولكّنه بالّسياســـة، يتمّخض اّلذي الّتاريخّي الّنّص وكذلك

الّنّص. بمشاغل دارس بل نّص بهوّية تقن ال فاِّـسألة الحضارّية...
1992 بمنوبة اآلداب كلية الّنّص» منشورات اِّـعنى وتأويل «صناعة الحضاري»، النص مع التعامل كمال عمران، «َّـ

الحضارّي: الّنّص
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مداركّلعنصر. البناءوحّدْد تتّبْعمسارهذا 1-تأّسسالّنّصعلىتعديددواعيالحوار:

الّنتيجة:  إُّـ اِّـعطى من لالنتقال الحجاجّيـــة الّتفســـ والّروابط أدوات 2 - توّزعت

توضيح ضرورة الحوار. دورها َّـ ذلك وبّيْن على أمثلة استخرْج

ب األمم؟ الّتحاور إُّـ تعليل الّدعوة اإلطناب َّـ بم تفّسر - 3

اذكْر  اِّـتنّوعة: أُطره وحّدد تحقيقه وصّرح بوســـائل الحوار، عوائق إُّـ ِّّـح الكاتب - 4

عنصر. لكّل مظهرْين

الحوار»؟ اِّـؤّلف بـ«أعداء يقصد من - 5

َّـ ترى فهل العاِّـّية: َّـ مواصلة بحوثهم بالجامعات ببالدنا عديد الّدارســـ يرغب
الحضارّي؟ الحوار ِّـسالك تدعيما الّظاهرة هذه

َألّن / إَذْن

ُكلِّ  إُّـ الكاِشـــفَة أضحْت تتســـّلُل العاَلِم ألّن األْضواَء هذا َّـ مجـــاَل لالنِزواِء ال - 1
عنُه. بديَل َال حتمّي خياٌر إذْن إّنُه الّزوايا...

.جملت ب للّربط حجاجّيا ويســـتعمل يفيد الّســـبب ألجله ِصَلُتها: مفعول + ألّن
الّذات. على واالنكماش نفي االنزواء يحّتم زوايا الحياة كّل إُّـ األضواء فتسّلل

الّنتيجة إُّـ اِّـعطى من العبور تضمن األوُّـ، الجملـــة مضمون َّـ ورد ألّن: تعّلـــل ما
حتمّية أطروحته منطقّيا بناء مبنّي والّنّص كّله منطقّيـــة؛ عالقة على الجملة وتضفي

ألّن...» «ألّن... لألسباب الّتالية: متنّوعة بحجج الكاتب عليها يهن الحوار

استلزام. بعالقة بعدها بما سبق ما تربط أي الّلزومّي تفيد االستنتاج إذْن:

. الِجدِّ َّـ عمرَك فْلتْغتنْم مْنحوٌت   إذْن إّن الحياَة جْهٌد وكْسٌب
فلتْحِمُه.             إّنُه أستاُذَك                      إذْن

                 معطى                                         نتيجة

لغوّية نافذة

الّتفك
وإبداء الّرأي

الفهم
والّتحليل
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االْشِتقاقّي الّتْوليُد عوَلمة:

َعْوَلَم، َهْيَكَل... فعل من اسم: استنباط َفْعَلَل 
سْعَوَد، جْزَأَر، َتْوَنَس... لْبَنَن، َبْلَقَن، بلد: اسم من فعل   استنباط

َشْكَلَن، َعْقَلَن... فعل من اسم: استنباط َفْعَلَن 

الّتوليد االصطالحّي آليات وبفضل االشـــتقاقّية لغتهم بفضل طاقة العرب - فاهتداء
من العرب بطواعّية لســـان يشـــهد عاليا لغوّيا امتيازا يعّد العوِّـة مصطلح - إُّـ لديهم
اشـــتقاقّي مصدر وهو الحدث صيغة على يدّل كلفظ العوِّـة الّشـــكلّي... حيـــث الّصوغ

َعْوَِّـًة. ُيَعْوِلُم َعْوَلَم مستحدث: لفعل
واِّـقاصد» اِّـصطلح ب «العوِّـة اِّـسّدي، الّسالم عبد مقال ُانظر الّتوّسع [ِّـزيد

تونس]. اهللا، عبد بن مؤّسسات العرب، أّيها الّتاريخ اّتقوا كتاب ضمن

إغناء

.................................. إلْيَك.    إذْن إّن َزميَلَك َّـ أشدِّ الحاَجِة
.................................. إذْن جاُرَك إنساٌن ُمَهّذُب األخالِق.   

فاٍن إنساٍن كّل
................................... إذْن ُسقراط إنساٌن                                 

1

غه 2 اإلنسان عن تمّيز تؤّكد نبيلة وأبعاده يمّثل رسالة معانيه بكّل الحوار كان  إذا
اإلنســـان فإّن مّيزُه، وبها اهللا وهبها له وهي ســـمات وتواصال، ولغة عقال الكائنات من

من الكائنات. ولغه له وتسخها وتفعيلها الهبة على هذه الحفاظ إُّـ مدعّو
أعداد عددهم فاق قتلى إليه من تؤّدي اِّـعاصر وما عاِّـنا اّلتي يعرفهـــا الحروب لكـــّن
تمّثل البســـيطة أصبحت على الحياة بـــكّل على الفتك أوشـــك دمار الكـــوارث، ومـــن
اِّـتقّدمة وبالوسائل بالتكنولوجّيات الحديثة اِّـســـّلحة اإلنســـانّية جب َّـ عار وصمة
ذاتها بإفناء مهّددة وغدا اليوم باتت اإلنسانّية لالّتصال والّتواصل. يبدو أّن واِّـســـتحدثة
إُّـ اِّـدعّوة الفاعلة الحضارّية األطراف قبل من وخصوًصـــا فيها، العناصر بعض قبل مـــن
فاســـتمرار اِّـجاعات الكامنة... اكال تحريض عن والّتوّقف التوّترات إذكاء عن الكّف
االقتصادّي والّظلم للحْيف نتيجة هـــو إّنما والبطالة والفقر الفّتاكة واألمراض واألوبئـــة
وَّـ فيها. االجتماعّية الفئات عديد وعلى العالِم شعوب عديد على اِّـسّلط واالجتماعّي
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مركزّي] هوائّي [القط وغربا. الّشعوب شرقا بحضارات َّـ الّتعريف الحديثة وسائل االّتصال ساهمت

واِّـعلومات والخات واِّـعارف الّثروات يملكون من ب الّتفاوت نتيجة كب حيف ذلك
ال ينتجون. ومن ينتجون من ب يملكون، وب من ال

الهّوات ردم مفقـــودة وإُّـ عدالة إُّـ تحقيق محتاجـــة الوضع، هـــذا أمام فاإلنســـانّية
الّشـــعوب ب العدالة بتحقيق إّال يتحّقق ذلك الغذائّيـــة والّثقافّية والّتكنولوجّية. ولن

عادال. توزيعا اِّـعارف توزيع األرض وَّـ ثروات َّـ اقتسام واألمم
25 ص ،2006/ 171 الّثقافّية» عدد «الحياة بوطالب، محمد نجيب
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رٌة َحَضـارٌة ُمتجــذِّ

تمهيـــد: ال َرْيـــَب أّن ِلقاَءنا بالحضارِة الغْربّيِة عْنَد نهايِة القرِن اِّـاِضي ِبُتـــراٍث يكاُد َيخُلو مْن ُمنَجزاِت 

الَحضارِة الَحديثِة، كاَن لُه أثٌر عميٌق َّـ َتشكيِل هذِه الّصورِة التي َحملْتها إلْينا عْودُة الّروِح.
غالي شكري، ثورة اِّـعتزل، الهيئة اِّـصرّية العاّمة، 1995، ص 148

فنظَر الفرنسّي إُّـ الفّالحَ، ثم قال ُمْعَجًبا: 
ما أجمَل ذْوَقهم! ... َلوُن لباِسهْم كلوِن َسمائِهْم! ...  -

» ابتسامُة تهّكٍم، وقال: فارَتَسَمْت على َفِم «اإلنجليزيِّ
إّنك ُتبالُغ إْذ َتْحَسُب لهؤالِء الجهالِء ذْوقا! ...  -

فأجاَب األثرّي «الفرنسّي» بإيماٍن وقوٍة.
ُجهالء!... إّن هؤالِء الجهالِء يا «مس بالك» أْعَلُم ِمّنا!...  -

فَضِحَك «اإلنجليزّي» وقال أْيضا َّـ َتهّكٍم:
ألّنهْم يناموَن مع البهائِم َّـ ُحجرٍة واحدٍة!  -

: فأجاَب «الفرنسّي» ِبِجدٍّ
؛ ألنَّهْم يناموَن مع البهاِئِم َّـ قاعٍة واحدٍة. نعْم وباألخصِّ  -

فالتفَت إليه «مس بالك» ُمَحّدًقا ُمبتسًما:
إنَّها نكتٌة ظريفٌة يا «مسيو فوكيه»!...  -

فأجاَب «الفرنسّي»:
ـــعَب الذي َتحَسُبه  َبْل حقيقٌة َتجَهُلها أوُروّبا لألســـِف... نعْم إّن هذا الشَّ  -
َجاِهًال َلَيْعَلُم أشياَء كثًة، لكّنه يعَلُمها بقلبِه ال بعقلِه!... إّن الحكمَة الُعليا َّـ َدِمِه 
وال َيعلُم!... والُقّوَة َّـ َنْفســـِه وال يعلُم!... هذا شعٌب قديٌم: ِجْئ بفالٍَّح من هؤالِء 
وَأخِرْج قلَبُه َتجْد فيِه رواسَب عشرة آالِف سنًة، مْن تجاريَب ومعرفٍة رَسَب بعُضها 
 بالك» أّن هذه اآلالَف مَن الّسِن فوَق بعٍض وهو ال َيدري!... ال تظّن يا «مس
اّلتـــي هَي َماضي ِمصَر قد انطـــوْت كالُحلِم ولم َتك أثرا َّـ هؤالِء األحفاِد... أْيَن 
إَذْن قانـــوُن الوراثِة اّلذي َيْصُدُق حّتى على الَجماِد؟... ولئْن كانت األرُض والجباُل 
إن هَي إّال ِوراثُة طبقٍة، عن طبقٍة؛ ولْم يتغيَّْر شـــيٌء من َجوِّها أو طبيعِتها؟... نعْم 

ُمحّدًقا: محّدًدا 
الّنظر إليه

مفـــرده  َتجاريــب: 
تجربة: االختبار 
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اّلذي اُِّـكتَســـِب فقْط، الِعلِم ولكْن بماذا؟... بذلك اليـــوَم، مصر َســـَبقْت إّن أوُروّبا
ال  ،ٍكنٍز دف على ال َجوهًرا وداللًة سْطحيًَّة َعَرًضا القديمُة الّشعوُب تعتُُه كانت
الّنشأِة الَحديِثي َنحن األوُروّبّي – َفعْلناُه َما َشـــيٍء!... إّن كّل كّل ذاِتِه َّـ هو أّنُه
الّدِفِ؛ ُدوَن الَكنِز الّسْطِحّي، الّرمَز َهذا الَقديَمِة الّشـــعوِب تلَك مْن َسِرْقنا – أْن
ُيلّقُن بما يعيُش إّنما األوروبّي خاوًيا!... خالًيا َتِجْدُه قلَبُه وافَتْح بأوُروبيٍّ ِجْئ لذلَك
أن ُيعّلَم!... ِبغ ُيســـِعفُه وال ماٍض تراٌث لُه َلْيَس ِصَغـــِرِه وحياتِه؛ ألّنُه َّـ وُيَعّلـــُم
َّـ الَوحيَدُة هَي أوُروّبا ُقّوُة أجهَل من الجهِل!... يصبْح اِّـْدَرســـِة ِمَن األوروبّي اْحِرم
َفِفي مْصر ُقّوُة أّما بإَرادِتنا. َنْحُن نْمألَها أْن َيجُب اّلتي اآللُة اِّـْحُدودُة تلك العقِل!...
القديمِة ُلغتهْم َّـ ال َيملُكوَن القدماُء اِّـْصرّيوَن َكاَن ولَهذا لُه... َقاَع اّلذي ال الَقْلـــب
َعْنُهما ُيعّبُر عنَدُهـــم كان والقلُب العقُل الَعْقِل والقلـــِب. َب بَها لفظـــًة ُيميِّـــزوَن

القلُب!... هي: واحدٍة بكلمٍة
ما أَثَر لَيَتَعّرَف بالك» اِّـس» وجِه وَنظَر إُّـ ُبْرهًة، «الفرنسّي» األثرّي وسكَت

...! ريبٍة وشكٍّ عن َتنَفِرجاِن وشَفتْيِن َجامدًة، فَوَجَد َمالمَح فيِه، قال
يقول: «الفرنسّي» فاستطرد

وهم جميٌل!... وذوٌق ذوٌق... لُهم الفّالُحوَن بالك»!... َهؤالِء مســـ» يا «نعْم -
َكِلمِة َجيًِّدا َمعَنى َنْحُن فَنعـــِرُف أّما َلَجهُلوا َمْعَناها... ذوٍق كلمِة عـــن لْو َســـألَتهم
الَوحيُد الفْرُق هَذا ُهَو َنعْم ذوٌق!... له ليَس َكبًا َعدًدا ِفيَنا أّن ِثْق ولكـــْن «ذوٍق»،

«...! ُكنوٍز مْن َال َيعَلُمون َما ِعْندُهْم إّنُهْم وبْيَنُهم: بْيَننا

ص ص 52-51 للّطباعة مصر 2 – دار ج الرُّوح، عودة الحكيم، توفيق

ال الَعَرُض: اســـم ِّـا
له دوام

الكنـــه الجوهــر: 
25واألصل
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أعــالم:

الّثاني). للمحور الّتمهيدّي الّنّص َّـ الّتعريف به (انظْر اِّـؤّلف: توفيق الحكيم:

والّثاني مفّتش أحدهما الّنّص، َّـ فوكيه»: شـــخصّيتان و«مســـيو بالك» مســـ»

تاريخّي. باحث

تعريفات

الفهم
والّتحليل

مصر وإرثها  راهن تجـــاه مختلفت غربّيت رؤيتْين انطالقا من الّنـــّص 1 - صيـــَغ
الّنّص. مقاطِع تحديد َّـ والفرنسّي األنقليزّي ب الّتباُين استثمْر هذا الحضارّي:
الّنّص؟ موجبهما َّـ فما «لكّن»، والّرابط «إّن» العامل استعمل «الحكيم» - 2

يميل  جعله الّذات مكّونات من أساسّيا مكّونا القلب بدور الفرنسّي إحساس إّن - 3
َّـ فاعلة الفرنسّي رآها اّلتي العوامل حّدْد متوازنا. كائنا ويعته مع اِّـصرّي الّتواصل إُّـ

وثرائها. اِّـصرّي ذات توازن
استخرْج  بمكانة اِّـوروث اِّـصرّي؟ بالك» مس» إقناع َّـ فوكيه» «مسيو أفلح هل - 4

ذلك. على يدّل ما الّنّص من

الّتفك
وإبداء الّرأي

القلب عن تحييد الغربّي وفساد ذوقه اإلنسان ذات تحّجر سبب أّن الفرنسّي رأى
َّـ االختالل هذا من مظاهر عارضـــا قصة فقرة َّـ ذلك عن عّبْر بنـــاء الحضارة. آليـــات

الغربّي. / حضارة اآلخر بناء

كتابّي ماضيهاإنتاج بعظمة أن اعف لها العربّية الحضارة من موقف الغربّي ما بلغه أقصى «إّن
للّتحاور ضرورة معرفة اآلخر فيها تظهر سطرا عَشر خمسَة من تراثها». أنتْج فقرة وكنوز

معه.

إنَّـَمـا

وَحياِتِه. ِصَغِرِه َّـ وُيَعّلُم ُيلّقُن ِبما َيعيُش 1 - إّنـَما

مقصورا - عيش األوروبّي أي - اِّـخّصص تخصيص يكون والقصر قصر. أداة إّنـَمـــا:
مضاعفا توكيدا بعضهم اعته الّتوكيد ضروب من ضرب والقصر والّتعليم. الّتلق على

ومسيو فوكيه. بالك مس ب اختالَّّـ حوار وجود على الّنّص الّداللة منه َّـ الغاية

لغوّية نافذة



178

الحكيمإغنـاء -                                          َتَعاُدِلّيُة 1     

إّني واإليمان.. القلب أنكر أن يمكن ال ولكن والعلم وحّرّية اإلنسان... بالعقل أعف

انقطع فإذا الحركة... الّشّك... أي هي العقل وظيفة ألّن يشّك... أن العقل على أعيب ال

شّل فقد الحقائق والّنتائج تقليب َّـ الحركة عن ووقف وقوانينه، بحوثه َّـ الّشـــّك عن

أجله... وانتهى عمله

الّثابتة الحقيقة تلك أمر إذن للقلب الّثبات... فلنك أي اإليمان: فوظيفته القلب أّما

تعليل... حّل وتستبهم على كّل تستعصي على كّل اّلتي

«تعادلّي» أي أّني الّصحيح، هي َّـ وضعها تســـتقّر أن أحّب الحقيقة اّلتي أّن علـــى

كّفة َّـ البشرّي والعقل أخرى، كّفة اإلرادة اإلالهّية َّـ تعادلها كّفتها اإلنســـان َّـ إرادة إّن

َّـ كّفة... اإليمان يعادلها

مصه؛ ما أمام اإلنســـان بحّرّية القائلة األوروّبّية الّنظرّيات َّـ أرى لســـت أّني كما

هذه األرض  على وحده اإلنسان تأليه فكرة فإّن األصّح... هو العكس الّتفاؤل... إُّـ يدعو
اليوم... كوارث العالم إُّـ اّلتي أّدت األسباب من رأيي َّـ كانت

والفّن»، الحياة َّـ مذهبي «الّتعادلّية الحكيم، توفيق

29-27 ص ص ،1988 ،2 ط. للّنشر، التونسية الّدار

مْن َباب سِويَقة إُّـ َمْنَهاتْن     - 2     

اّلتي عرفتها من بالدَي أجد ولم بالدي إُّـ وعدت وأمريكا وآسيا أورّبا َّـ عشت لقد
من األرض إُّـ ينظر طائرة راكب كأّني اليوم وأشـــعر كاد، أو شـــيء كّل فيها قبل، تطّور

من أن يتخّلص وال يحاول يســـتطيع ال اّلذي اِّـتذّكر هي نظرة كانت نظرتي وإن فوق

ماضيه... ومن ذكرياته

فيهما اِّـعالم أعـــرف وأنا بعد، أغادرهما لـــم وكأّني ونيويورك أعيش َّـ واشـــنطن

ألكتشف وإّني بأهلها وامتزجت بها عشت مدينة كّل إُّـ أحّن كما إليهما وأحّن والّناس

وقد عشت - مشاعري وأتحّســـس ذكرياتي وأســـتحضر حياتي شـــريط وأنا أتأّمُل َّـ

البشر من بمثلي واختلطت واألديان والّثقافات واأللوان األجناس مختلفة شـــعوب مع

به وتعّلقي لوطني بجانب انتمائـــي أصبحت أّني اِّـّتحـــدة - األمم َّـ مـــن كّل صنف

البشر أن أعيش مع أستطيع بشرا مواطنا بحاضره ومصه يتعّلق فيما وحساســـّيتي
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فيها يســـطو الّظروف االســـتثنائّية اّلتي أّما حياتهم العادّية، - كانوا وأينما كانوا - مهما

ظروف فتلك الفوضى واالســـتبداد اِّـظلوم ظروف على والّظالم الّضعيـــف على القـــوّي
سبيال. إليها استطاع إذا إنسان لكّل أفضل عنها والهجرة استثنائّية...

أقطـــاره واّتصلت ب كثة حواجـــز ورفعت اليـــوم عالم َّـ وقـــد قربت اِّـســـافات
واألقمار والّالسلكّية الّسلكّية الّروابط طريق وعن وجّوا بّرا اِّـواصالت بشـــبكة أجزاؤها

الّصناعّية.
منهاتن، إُّـ من باب سويقة الّرشيد إدريس،

248-247 ص ص ،1980 تونس اهللا، عبد بن الكريم عبد مؤّسسات
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:الّتاليت األطروحتْين الّنّص يعرض

األوَلى: األطروحة

األطروحة) أو إذْن اِّـْصرّيوَن أْهُل َذْوٍق (الّنتيجة (اِّـعطى)   والِعْلِم بالَعْقِل َال بالقْلِب َمُنوٌط الّذْوُق

ِبُعقوِلهْم؟ َال ِبُقلوِبهْم يْحَيْوَن ََِّألّن اِّـْصري                                         الّضمان:

الُقروِن». آالِف َرواِسَب فيِه َتجْد اِّـْصرّي قْلَب «أْخِرْج                                         الّدعـم: 

الّثانية: األطروحة

األطروحة). أو ذْوَق َلهْم (الّنتيجة األوُروّبّيوَن َال إَذْن (اِّـعطى)  اِّـْعرَفِة واْكِتَساِب والِعْلِم بالَعْقِل َال بالقْلِب َمُنوٌط الّذْوُق

ِبُقلوِبهْم. َيْحيْوَن َال أنـّ]ُهْم [َذِلَك                                               الّضماُن:

َخاِوًيا... َتِجْدُه َقْلَبه واْفَتْح بأوُروّبّي ِجْئ الّدْعـُم:      (1)                                               

وُيعّلُم. ُيلّقُن ِبما َيعيُش إّنما األوُروّبّي (2)                                                              

مْحدوَدٌة. آلٌة العْقُل (3)                                                              

1

2

ُمتَجّذرٌة» «حَضارٌة نصِّ على الحجاجّية الخطاطة تطبيق

áq«é¡æe ábQh
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ِصداٌم أم ذَوباٌن؟
23

تمهيـــد: : ِمن أكثِر الّشـــواِغِل اَِّـطروحِة َّـ الواِقِع العربيِّ َأدًبا وِفكـــًرا قِضّيُة الّتعامِل مع الواقِع الحضاريِّ 

الغْربّي. وقْد َشغلْت هذِه اِّـسألُة الكاتَب «يحَي حّقي» َّـ «قنِديل أّم َهاِشم» مْن خالِل َشخصّيِة إْسماِعيل 

اّلِتي َقَضْت َسْبَع سنواٍت َّـ ُلندن واّطلعْت على ثقاَفٍة َجديدٍة َلْم َتألْفها َّـ مصَر من قْبُل.

كيف َتْقَوى ِذْكَرى هذا الَيوِم على الَبَقاِء بْعَد ســـْبِع َســـنَواٍت 
َقَضاَها َّـ إْنجلا قَلَبْت َحياَته رأًســـا َعَلى َعِقٍب. كاَن عّفا َفَغَوى، 
صاحًيا فَسكَر، َراَقَص الَفَتَياِت وَفَسَق. َهَذا الُهبوُط ُيكاِفُئه ُصُعوٌد 
َال يقـــّل عْنُه ِجـــّدًة وَطَرافًة، َتعّلَم كْيف َيَتـــذّوُق َجَماَل الّطبيعِة، 
َيَتمّتُع بُغُروب الّشـــْمِس – َكأْن لْم يكْن َّـ َوطِنِه ُغروٌب ال َيِقّل 

َماِل. جماًال – وَيْلَتّذ بلْسعِة بْرِد الشَّ
راَســـِة َلُكِفَي بَها ِفي  إْن لْم يكْن لُه َّـ هِذه الَفْترِة ِســـَوى (ماري) َزميَلِتِه َّـ الدِّ
ِنْسياِن ماضيِه. لقد أَخَذ هذا الفَتى الّشرقّي األسمُر ِبُلبِّها فآثرْته واحتضنْته عنَدما 
وهبْته نفسها، كانْت هَي اّلتي َفّضْت براءَتُه العذراَء. أخرجْته من الَوْخِم والُخموِل 
، َّـ اِّـوسيقَى، َّـ  إُّـ الّنشاِط والوثوِق، َفَتَحْت له آفاقا َيجَهُلها من الجماِل: َّـ الفنِّ

الّطبيعِة، بل َّـ الّروِح اإلْنَسانّيِة أْيًضا.
قاَل لَها َيوًما: «سأسيُح عندما أضُع لحياتي برنامجا َأسُ َعلْيه».

فَضحكـــْت وأَجابْت: «َيا َعزيِزي إســـماعيل. الَحياُة لْيَســـْت َبْرنامًجا ثابًتا، َبْل 
ُمَجادلٌة متجّددٌة».

يُقول لها: «تَعاَلْي َنجلْس»، َفَتقوُل له: «ُقْم َنِســـْر». ُيكلُِّمها َعن الّزواِج، َفُتكلُِّمه 
ُثه َعن َحاضِر الّلْحظـــِة. َكاَن من قْبُل  ُثها عن اِّـْســـتْقبِل فُتحدِّ . ُيحدِّ َعـــن الُحـــبِّ
َيْبَحُث َدائًما َخارَج نْفِســـِه َعْن َشـــْيٍء َيَتَمّسُك ِبِه وَيســـَتنُد إلْيه. ِديُنه وِعَبادُته، 
وَتْربَيُته َوأُصوُلها، ِهَي مْنُه ِمْشـــَجٌب ُيعلُِّق َعلْيِه ِمْعطَفـــه الّثِمَ. أّما ِهَي فَكانْت 
َتُقـــوُل َلُه: «إّن مـــْن َيلَجُأ إُّـ اِِّـْشـــَجِب، َيَظّل ُطوَل ُعمِرِه أِســـًا بَجاِنِبه َيْحرُس 
ِمْعطَفه. َيِجُب أْن َيُكوَن ِمْشَجُبَك َّـ َنْفِسَك». إّن أْخَشى َما َتْخَشاُه هَي: الُقُيوُد، 
َوأْخَشى َما َيْخَشاُه ُهَو: الُحّرّيُة. َكاَنْت ِهَبُتها َلُه َّـ َمْبَدِإ األْمِر َمحّل َحْيَرِتِه، َفَكاَنْت 

َغَوى: َضّل

خـــرج  َفَســَق: 
طريـــق  عـــن 
والّصواب الحـــّق 

الَوْخُم: الثَِّقُل    
َرُجل َوِخيٌم: 

َثقيٌل

ُمَجادلٌة: 
ُمخاَصمٌة 
وُمناقشة 

ِمشَجٌب: خشٌب 
موَثٌق توضُع عليِه 

الّثياُب

1

5

10

15

20
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كْيَف ودِِّهْم، وَيْهَتّم اْحِتَماالِت ُر َوُيقدِّ الّناَس َيتجاَفى كاَن ُســـْخرَيِتها. َمَحّل َحْيَرُته
وَقلُبه ُمَجاَملِته، َّـ َيِجُد َبأًسا اُِّـَجاَملُة َال ُتريُحه مْن لِقَي وإَذا َعلْيه، ُحْكُمُهم َيكوُن
َخاِسًرا. أو ظاِفًرا منه َيخُرُج الّشْخصّياِت بْين اْصطَداٌم ِعنَدُه الّتَعاُرُف مَشارٍك. َُغ
الّتَعاُرُف ِعْنَدها ِلَقاٌء، والُوّد َجميًعـــا. ِبِهْم َتهَتّم وال َجميًعا، بالّناِس َفَتهيُم هَي أّمـــا
الّضِعيِف، إْقَصاِء َبّتاَرًة َّـ َكانْت َجميًعا، للّناِس ُودَِّها َتَساوي للُمْستقَبِل، َومَع مْتُروٌك
األْوَشاِب هذِه مْن َتَخّلَصْت َفلّما واِّـَنافِق، والَحزيِن، والّرذِل، واِّـَتَعاِلِم، والّســـخيِف،

لصْحَبِتهْم... َتْطَمِئّن َمْن إلِيها إّال َيْنجِذُب ال  أْصَبَحْت
والّتوزيع والّطباعة للّنشر الجيل دار هاشم، أّم قنديل حّقي، يحي

 24-22 ص ص سنة 2004، بوت-القاهرة،

األوشاُب: 
الّناس أخالُط

وأوباُشهم.

25
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أعـــالم:

أّول تركّي، أصل من «إّنـــي فقال: [1905-1992] عّرف نفســـه حّقي يحيى اِّـؤّلـــف:

َحقِّي»، الّتركّي هو الّطابع واسمي َّـ جّدي، ال هو أبي مصر َّـ ُولد من أسرتي شخص

اهللا» «خّليها على أشهر مؤّلفاته: من واإلدارّية، الّسياســـّية اِّـناصب من العديد َّـ تقّلب

هاشم»... أّم و«قنديل

تعريفات

الفهم
والّتحليل

مّما  متنّقال والّتفصيل اإلجمال - على ثنائّية للّســـائد خالفا - نّصه الكاتب أقام - 1
تتّبْع رحلته: بداية َّـ ذلك عوامل استقصاء شـــخصّية «إســـماعيل» حاضرا إُّـ آلت إليه

الِبنية وفق هذه الخّطة.
َّـ رؤية الّشـــخصّيتْين  تعارضا أنتـــج على تقابل الّثاني جزئـــه َّـ 2 - قـــام الّنـــّص

تفكهما. خصائص بناء َّـ ذلك ساهم كيف بّيْن والّثقافّية: الحضارّية
ِمنُه  َيْخُرُج الّشـــْخصّياِت اْصِطداٌم َبْيَن «الّتعاُرُف ِعْندُه بقوله: الكاتب يعني 3 - ماذا

خاِسًرا»؟ أو ظاِفًرا
عواملها. وبّيْن حّدْدها الحوار: عوائق إُّـ اإلشارة من الّنّص يخلو ال - 4

الّتفك
وإبداء الّرأي

االنصهار إُّـ محالة ُمْنَته ال الغربّية بالحضارة احتّك من كلَّ يرى أّن من رأيك َّـ أبِد
قيمها؟ َّـ

كتابّي تأثاتها.إنتاج من بمنجزاتها، ومحز منبهر من حضارة اآلخر: موقفان َّـ أوروّبا للمقيم
كال الّرأيْين. فيه تفّسر قصا نّصا اكتْب

لغوّية َبــــْلنافذة

ُمَتَجّدَدٌة. ُمَجاَدلٌة َثاِبًتا بْل بْرنامًجا لْيسْت الَحياُة - 1

وتؤّكد مثبتا كان سبق إذا ما تنفي فهي واإلبطال، اإلضراب تفيد الّسياق هذا َّـ َبـْل:
منفّيا. كان إذا نفيه



184

تصّر األوُّـ رؤيتْين للحياة، ب الّتقابل يعكس حجاجّي رابط «َبـْل» اِّـثال الّسابق َّـ
الّثبات. وتلّح على منفّية الّتجّدد والّثانية على

اإلضراب الكامل. «َبـْل» تفيد للَكِبِد.  ُمفيٌد َبـْل لألْمعاِء، ُمفيٌد الُخْرُشُف (1
الّنسبّي. اإلضراب تفيد للَكِبِد.   «َبْل» أيًضا ُمفيٌد َبـْل لألمَعاِء ُمفيٌد الُخرُشُف (2

للّتأكيد. اإلضراب «َبـْل» تفيد للُكَباِد.  دواٌء َبـْل للكِبِد ُمفيٌد الُخرُشُف (3

الَحضاَراِت»؟ «مْحَوِر إْعداِد َّـ َشرْعَت هْل َبـْل واألَدِب»؟ الفنِّ راجْعَت «مْحوَر هْل
أضرب عنه. ألّن اِّـتكّلم األّول الّسؤال عن يجيب أّال للّسامع يمكن

الّتاليْين: الّسياقْين أفاده الّرابط الحجاجّي «َبـْل» َّـ اّلذي اِّـعنى هو ما
َتْجَهُلها أوروّبا. َحقيَقٌة «َبـْل فأَجاَب الَفرْنِسّي: فوكيه» «مســـيو يا َظريفٌة ُنْكتٌة - إّنَها
.........................................................................................................  / َبـْل
.......................................................... َبـْل / مْسَرحيًَّة. َبـْل ِرواَيًة اْقرْأ ، ُبنيَّ َيا -

الحوار،إغنـاء على قدرته عدم َّـ كامن «إســـماعيل» شخصّية اِّـأســـوّي َّـ الجانب ... إّن
! للمتعّجل يبدو قد ما عكس على طويل مناقشة، دون واِّـألوف للّسائد استسالمه وَّـ
وعاداته وعقائده مع مجتمعه ال قّط؛ حوارا ُيْجِر لم - الّرواية طول - على «إسماعيل» إّن
وقضىَّـأحضانها سبع سنواتطوال. إليها التيسافر األوروبّية الحضارة والمع وتقاليده...
كانت بأّنها «ماري» اّلتي يعـــف َّـ كنف مؤّثراتهـــا، ألّول أوروبا َّـ لقـــد استســـلم
أتته التي العقيدة الجديدة يحاور ولم يؤمن به، كان وما يحاور معتقداته فلم أســـتاذته،
أزمته ســـقط صريع أن فعله رّد فكان معا؛ والفكرّية االجتماعّيـــة بهـــا «مـــاري»، العقيدة
وهو «فاعال»؛ أبدا يكن ولم فعٍل» «رّد غ يكن لم فـ«إسماعيل» والّنفســـّية... الفكرّية
من الّنقاِش يمّكنـــه واعًيا فكرّيا ال تعاُمال عصبّيـــا تعاُمال وأزماتـــه قضاياُه يتعامـــل مع
يكن غريًبا لم ُمضـــّرا. ولهذا غّثا أو يراه ما صالحـــا وينفي يراه والحـــوار اّلـــذي ُيثّبت ما

وُحبِّ والّصالِح والّتقوى اإليمان من أوروّبا َّـ تماما حياَتـــُه - أعني نظرُته - أن تنقِلـــب
لفتيات واالستسالم وفرائِضه للّديِن إهمال إُّـ مصر، َّـ كان كما فيِهم، والّذوباِن الّناس

األخرى. بعد الواحدة أوروّبا،
«الّشيخ نفسه زرعه َّـ باإليمان الذي اســـتبدل أن هو «إســـماعيل» فعله ما إّن كّل

وأمثالها. وأمثاله، إيمان «ماري» درديري»
182 ص ،1985 سنة ،4 عدد ،5 مجّلد فصول هاشم»، أّم قنديل اِّـصالحة َّـ عصام بهّي «إيديولوجيا
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الّراِبطُة] / [العاِملُة األدواُت
áqjƒ¨d ábQh

بقْلِبِه. يْعَلمها لكّنُه كثًة َتْحَسُبُه جاِهًال َلَيْعَلُم أشياَء اّلذي الّشْعَب هذا 1 - إّن
وتثّبته. اِّـعنى، تؤّكده وتبقي على إليه) (اِّـسند الّلفظ فتغّير االسمّية الجملة على تدخل عاملة أداة : إّن

دٌة. ُمتجدِّ ُمجاَدلٌة بْل ثاِبًتا برناَمًجا الَحياُة َلْيَسْت - 2
ال يليها ما َّـ وعدم الّتأث عكس «إّن» على (اِّـســـند إليه) الّلفظ دون اِّـعنى َّـ عاملة َلْيَس: أداة

الجملة. َّـ مضمون عملها ينفي
.جملت ب تربط قبلها، ما استدراك على أداة َلِكّن:

مضمونْين ب ُتقابل فالجملة للحيـــاة. ثابت جامد مفهوم على الكاتب بها اســـتدرك َبــــْل: أداة
اُِّـجاَدلة). (الّثبات   للحياة

ت
لقا

نط
م

وشكال؟ الّتالية معنى الجملة َّـ العاملت األدات ب الفرق ما -
َّـ هُؤالِء األْحفاِد. أَثًرا تْترْك كالُحْلِم وَلـْم َقـد انَطوْت  

   
    

    
و«َلـْم» عن «َلـْيـَس»؟ / تختلف «َقـْد» عن «إّن» - فيم

االسمّية. َّـ عاملتان و«َلـْيـَس» «إّن»
َّـ الفعلّية. عاملتان و«قْد» «َلـْم»

ت:
يقا

طب
ت

َّـ الُجملِة   العاِملُة األدواُت

و«َمـا»  بـ«َلـْم» وتنفيهـــا بـ«َقْد»، بـ«إّن» وتحّققهـــا وتثّبتهـــا فتؤّكدها تدخـــل علـــى الجملة  
و«َلـْن».

أّن» واإلبطال بـ«َبـْل»  و«إّال أّن» و«َغْيَر بـ«لِكْن» أهّمها: «االستدراك» ب الجمل كثة الّروابط -
أّن»... بـ«رْغَم والّرغمّية بـ«الَفاِء» والّسببّية

لألدوات فإّن الحالت كلتا وَّـ فأكثر. جملت ب تربط الجملة، والّروابط على تدخل العوامل -
والّتعليل. للحجاج خدمة اِّـعنيْين ب اِّـعنى والّربط َّـ تأكيد دورا

ت:
جا

نتا
ست

ا

الجملة  تحقيق تدخل على  أداة
الفعلّية فتؤّكد مضمونها.

الفعلّيِة على الجملة تدخل نفي أداة
مضمونها نفيا. َّـ فتعمل

االْسمّيِة

الفعلّيِة

إّن. إثباتا:
لْيَس. نفيا:

َلقْد. َقْد، إثباتا:
َمـا... َلـْم، َلْن، نفيا:
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الغْرُب َّـ مرآِة الّذاِت
24

تمهيد: َصْيَحُة َفَزٍع َّـ َوْجه َغْفَلِتنا َذلَك هَو «اِّـوِسُم»، إّنُه الّضِمُ الَعَربّي َيَتَفّجُع ِمْن َتَصّدِع الّشْخصّيِة 

َداِم الَحَضاريِّ الَعنيِف بالَغْرِب. َلَقْد َعَصَف الّتاريُخ بُمْجَتَمِع الِجدِّ َولكْن إُّـ أْيَن َيْجِرُفنا َسْيُل  َتْحَت وْقِع الصِّ

ُهُبوِبِه؟ َأَنْغَتِرُب عْن َذاِتَنا َّـ َغْيِرنا؟ َأنْقِدُر أْن َنَتَقّدَم ُدوَن أْن نُكّف َعْن َكْوِنَنا «َنحُن» بَشْخصّيِتنا؟
توفيق بّكار، من مقّدمة موسم الهجرة إُّـ الّشماِل، ط. دار الجنوب للّنشر.

ُعْدُت إُّـ أْهِلي َيا َساَدتي بْعد غْيبٍة َطويلٍة، سْبعُة أْعواٍم 
َعَلـــى َوْجِه الّتْحديِد، ُكنُت ِخالَلهـــا أتعّلُم َّـ أورّبا. َتَعّلمُت 
الَكثـــَ، وَغاَب َعّني الكثُ... َســـْبَعُة أْعَواٍم وأنا أِحّن إلْيهْم 
َوأْحُلـــُم بِهْم... َقاَم بْيني وَبيَنهْم شـــْيٌء مثُل الّضباِب أّوَل 
َوْهلـــٍة َرأْيُتهم، َلكـــّن الّضباَب راَح واْســـتْيقْظُت َثاني َيْوم 

ُوُصولي َّـ ِفراشي اّلذي أْعِرُفُه...
جاَءْت ُأّمي َتحِمل الّشـــاَي. وفَرَغ أبي من َصالِتِه وأْوَراِدِه... وَجلْســـنا َنشـــَرُب 
الّشاَي ونَتحّدُث، شأُننا ُمنُذ َتفّتحْت عيناَي على الحياِة. نعْم، الَحياُة طّيبٌة، والّدْنَيا 

َكَحاِلها لْم تتغّيْر... فجأًة َتذّكْرُت وجًها رأيتُه بَ اِّـستقبلَ لم أْعِرفُه.
َسألتهم عنُه... وقال أِبي: هذا «مصطفى».

مصطفى مْن؟ هل هو أَحُد اُِّـْغِبَ من أبَناِء البلِد َعاَد؟
ال أعَلُم تَماًما ماذا أَثار فُضوِلي، لكّنِني َتذّكرُت أّنُه يوَم وُصوِلي كاَن َصامًتا. ُكّل 
أَحٍد َســـَألِني وَسأْلُته.  ســـألوِني عن أورّبا. هل الّناُس ِمْثلَنا أْم َيختِلفوَن َعّنا؟ هل 
تاِء؟ يقولوَن إّن النِّساَء سافراٌت  اَِّـعيشُة غاليٌة أم َرخيصٌة؟ ماذا َيفَعُل الّناُس َّـ الشِّ
َيْرُقصَن َعالنَيًة مع الرِّجاِل. وســـألني ِوْد الّريـــس: «هْل صحيٌح أّنهْم ال يتزّوجوَن 

ولكّن الّرُجَل منُهْم يعيُش مع اَِّـرأِة بالحراِم؟».
 ،َُقلُت لهْم إنَّ األوربّي ٌَة َرَدْدُت عليها َحَسَب ِعلِمي. َدَهُشوا حأســـئلٌة كث
إذا اْسَتْثنْينا فوارَق ضئيلًة، مْثلُهْم تماًما، يتزّوجوَن وُيَرّبوَن أْوالدُهْم حسَب الّتقاليِد 

واألصوِل، ولهْم أْخالٌق َحَسَنٌة، وُهْم ُعموًما قوٌم َطيِّبوَن».
وسألِني محُجوب: «َهْل هْم ُمزاِرعوَن؟».

وقلـــُت لُه: «نعْم َبينهْم ُمزاِرعوَن وبيَنهْم كّل َشـــْيء. ِمنهـــْم العامُل والّطبيُب 
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«ِمثُلنا َبالي: علـــى َخطَر ما أقوَل بقّيَة أّال وآَثـــْرُت تماًما». مثُلَنا واِّـَعّلـــُم، واِّـُـــزارُع
بعَضها أحالًما يْحُلموَن الّلحِد إُّـ اَِّـهِد من الرِّحلِة ويموتوَن، وَّـ ُيوَلدوَن تماًمـــا...
عن ويبحثوَن الُحّب، وَينُشـــدوَن اَِّـجهوِل، يَخافوَن من َيِخيُب. وبعَضهـــا َيصُدُق
أْعَطتُه بعُضهْم ُمســـَتضعُفوَن؛ وبِينُهْم أقوياُء، فيُهْم الّزْوِج والَولـــِد. َّـ الّطمأنينـــِة
وأغلُب َتضيُق الُفروَق الحياُة. لكـــّن َحَرمْتُه ، وبعُضُهْم يْســـتحقُّ ِمّما أْكثَر الَحيـــاُة
ذكّيا. كاَن فقْد ُقلُت، ولْيَتنـــي هذا، ِّـحجوب أقْل لْم ُضعفاء». يعوُدوا لـــْم الّضعفـــاِء

َيْفَهَم. أّال ُغروِري، مْن ِخْفُت،
2004 ص ص 31-30 تونس، للنشر الجنوب دار الّشمال، إُّـ موسم الهجرة صالح، الّطّيب

25
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أعـــالم:

الّسودان  شـــمال مروة 1929 بمركز ُولد ســـنَة - روائّي معاصر، صالح الّطّيب اِّـؤّلف:

واشتغل إُّـ أنقلا الخرطوم؛ انتقل بجامعة العليا دراسته فالحّية. زاول عائلة من ينحدر

 1984 ب «قطر» ما بـ اليونسكـــــو مّثل «بي.بي.ســــي»، إذاعة من بالقســـم العربّي

الّشمال» 1971، إُّـ الهجرة «موسم ،1962 الّزين» «عرس مؤّلفاته: أشـــهر 1989. من و

الّلغات. أغلب رواياته إُّـ ترجمت ودومة وّد حامد» «مريود

تعريفات

الفهم
والّتحليل

تساءل  ولحظة بعشته، الّراوي فيها التقى لحظة :على لحظت الّنّص انبنى - 1
الّثنائّية. هذه ضوء الّنّص َّـ مقاطع حّدْد أوروّبا وحضارِتها: فيها عن األهل

إدراجه ذاته  وبم تفّسر «محجوب»؟ على رّده الباطنّي َّـ الحوار الّراوي وّظف لم - 2
«مثلهم»؟ قوله: َّـ الحضور عن وانفصاله «مثلنا»؟ َّـ:

الّراوي؟ أجوبة خالل من والغرب الّشرق حضارتْي ب الفرق ما - 3
عّدْد  وتصّوراتهم. ذواتهم مرآة على منعكســـا الغرَب الّنّص شـــخصّيات 4 - تمّثلت

الّتمّثل. لذلك الكاشفة األمثلة

الّتفك
وإبداء الّرأي

رأيك أبِد الغرب: حضارة إزاء الّضبابّيـــة الّنظرة إزالة َّـ اإلعالمّي ســـاهم إّن الّتطّور
الواقع. من بأمثلة مدّعما

كتابّي اِّـجال العلمّيإنتاج اختار اآلخر البعض زاوية عقائدّية فإّن من إُّـ أوروّبا البعُض نظر لئْن
الّتعامل مع اآلخر َّـ االختـــالف عوامل فيها تز فقـــرة حّرْر عليها. خالله من ليحكـــم

األوروّبّي.

لغوّية اِّـفعوُل اُِّـطَلُقنافذة
َّـ اِّـعنى، الّتوّسع ويفيد العامل، تقوية َّـ يساهم من وسائل الّتأكيد، اِّـفعول اِّـطلق

:قسم وينقسم إُّـ
يخيُب. يصُدُق وبعُضها بعُضها أحالًما يحلمون مؤّكد: •

َحثيًثا. سْيًرا زينُب سارْت                للّنوع:
مبّين:   •

[قرآن] لُهْم». اهللا يْغِفَر فلْن ًة سْبعَ مرَّ لُهْم تْستْغفْر                 للعدد: «إْن
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تأكيد فكّل طلبّية. خّية جملة إُّـ االبتدائّية الجملة الخّية اِّـطلـــق ينقل واِّـفعول
للمعنى. تقوية بفضله االبتدائّي تحصل الخّي اإلسناد يدخل على

أفاده: اِّـعنى اّلذي وبّين اِّـطلق اِّـفعول حّدد
يْشُعُر فقْد بَدَأ اآلَن أّما (...) ُمْبَهًمـــــــــا ُشـــعوًرا إّال َال يْشـــُعُر ِبوَطِنِه َكاَن إْســـماعيل

قِوّيا. رْبًطـا بِه وتْرِبُطُه َشّدا َوطِنِه َتُشّدُه إُّـ سلِسلٍة َّـ كَحَلقٍة ِبنْفِســـــــــِه
حّقي] يحي هاشم، أّم [قنديل

«اِّـوسم»إغنـاء يرجع وحضارتهم حضارتنا ب الكى اِّـقابلة إُّـ ...
حّدها وعلى واألشياء الكائنات تتفاعل خاللها من مكّوناته، أدّق َّـ
َع وتتنّوُع اِّـقابلة أشكال وتتعّدد تموَت. أو لتحيا تفق أو تلتقي
صورتْين إُّـ األمِر، كّلها، آِخَر ترتّد اختالِفها ولكّنها على اِّـستوياِت
سعيد «الغريب» ومصطفى الجّد أحمد فيِهما: جاِمعتْين تتلّخُص

يوتُِّر اّلذي العنيَف الّتاريخـــّي يشـــّخصاِن الجدَل متعاِكســـان وجهان اآلخِر. َّـ الّطرِف
أحياًنا... االنفصام حدِّ ومجتَمًعا، إُّـ أفراًدا كياننا،

ولوِنِه بإنســـانّيِته هو حقيقِتِه على يكون أن االنكليزّيـــُة لـــُه العنجهّيُة فمـــا أباحت
إّال الّظرِف بحْكم يكـــْن فلْم وآخر. واحًدا وُمغاِيًرا مثيـــال ومفارًقا شـــبيًها هَو، وحضارِته
تصوُغه ما هوّيٍة إّال كأّنـــُه بال نْفســـها إُّـ أورّبا من ُصوًرا أورّبا، أوهاِم من متعددًة ُصـــوًرا
األرانيوم ومناِجم والقطـــِن واِّـْوز َمـــزارُع الكاكاْو االســـتعمارّيُة: - - واألْخِيلُة لـــُه اِّـصاِلُح
رؤيِة كّنا َّـ وهل «العربّي». طرزان و«حكمة» لورانس وأفالم وخرافات كبلنغ والجواهـــر

األرِض؟ على نورها كظّل إّال إّذاك الغربّية البورجوازّيات
108 - 95 ص ص ،2002 للّنشر، تونس الجنوب دار مقّدمات، توفيق بّكار،
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االْستفهــاِم عمـُل
áqjƒ¨d ábQh

عاَد؟ البَلِد أبناِء من َبِاِّـْغ أحُد هو َهـْل ُمْصطَفى َمـْن؟ - 1
«مصطفى». العاقل عن بها يستفهم استفهام أداة            َمـْن:

عاد.) قد باِّـغ أحد (كْون الجملة، كّل مضمون عن استفهام أداة            َهـْل:
ويمكن أننستفهمعن: أمر لميكنيعرفهمنقبل. اِّـتكّلممعرفة االستفهام عمليطلب به

الّزمان/الحال/الكّمّية...) / إليه مسنــد (مسند، الجملة عنصر َّـ - 1

َمـا،            َمتى،     كْيَف،    َكـْم                      َمــْن،    

الحاصل باإلسناد. الحكم نسبة أي مضمون الجملة، - 2
ُمزاِرعوَن؟ ُهْم            َهـْل

االنقليز. إُّـ الّزراعة مهنة بنسبة يتعّلق االستفهام
الّتصديق. استفهام ويسّمى «َال». أو «َنَعْم» بالّسلب: أو باإليجاب يكون والجواب

الفـرق ب الّتصديـق                   والّتصــّور.  

َّـ الجملة. عنصر عن استفهام / الجملة مضمون عن استفهام  

شيء. بتعي تاِء؟   الّتصّور الشِّ َّـ الناُس 1 - َماذا يفَعُل
الفاعل. بتعي أسماُء؟    الّتصّور أْم 2 - َأ سْلمى جاءْت

«الََ». بـ الّتصديق واُِّـتعاِلُم؟    العاِلُم 3 - َهـْل يْسَتوي
عنه بعد اِّـســـتفهم يكون أن وجب للّتصّور كانت إذا الهمزة أّن الّثانـــي اِّـثال َّـ الحـــظ

جنسه. من معادال بعدها ما ويكون «َأْم» الهمزة. وتلحقها
َيفْز؟ لْم َأْم ُأسامُة فاَز فاَز َأْم خالُد؟ َأ َأ ُأسامُة

الجنس     نفس

.ُِر = الّتْعي التَّصوُّ استْفهاُم   

ت
لقا

نط
م

ت:
يقا

طب
ت
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ت:
جا

نتا
ست

ا

َما / َمَتى / أْيَن / َكْيَف / َمْن َأَهـــْل

الّتصّور الّتصديق

والّتقرير. داللة اإلثبات االستفهام فيكتسب بالّنفي، «َهْل» الهمزة و ُتتبع قد

                         َلْيَس
َأ                      الَ       +   َهْل           َال

                           َلْم

كثة، منها: أغراض معناه الحقيقّي إُّـ االستفهام عن يخرج االستفهاِم: قد مقاصد
الّتعجيز... ،الّتحق الّتعّجب، الّتقرير، اإلنكار،

للّتصديق أسماء، أم حروفا َأكانْت وبّيْن والّشعر» «آدم نّص من االستفهام أدوات استخرْج
معانيها. وبّيْن للّتصّور؟ أم

عن االستفهام
مضمون الجملة: 

َهْل
عن االستفهام

الجملة َّـ عنصر

الَخميِسُأمْيمُةاْشَترْت اِّـْعِرِضيوَم بعشريَن ديناًرامَن

ِبَكْم؟

ِكتاًبا

َماَذ ت
ـــا

ــــ
يبـ

در
ت
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حيَطــُة الفرنســّي
25

تمهيد: كاَن لِِدراســـِة طه حســـ َّـ جاِمعاِت فرنسا فْضُل الّتشّبِع بثقافِة الفرنسّيَ فَخِبَر نفسّيَتهم 

وأحاَط بنَمِط تفكِهم ولعبْت «ســـوزان» دوًرا حاِســـًما َّـ إطالِعِه على أخالِقهْم وتقاليِدهْم. وهذا الّنّص 

شاِهٌد على معِرفِتِه بحضارِتهم وتناُقِض سلوِكهم.

ال أعرُف أحًدا َيْســـَخُط على الَحَياِة الَفرْنِســـّيِة ِمْن جميِع 
َنواِحيها كالفرْنسّيَ. وَال أعِرف أحًدا ُيحّب الَحياَة الفرنسّية 
من َجميِع َنواِحيها كالفرنســـّيَ. هم أْبغُض الّناِس للَحرِب، 
وهم أْســـرُع الّنـــاِس إليها حَ ُيْدَعْوَن. هـــم أْبغُض الّناِس 
للُجْمُهورّيِة، وُهْم أْحَرُص الّناِس علْيها حَ تَتعّرُض للَخَطِر. 
َشـــْعٌب َغريٌب َحّقا َال َيْفَهُمُه األْجَنبـــّي إّال َبْعَد ُطوِل الّدْرِس 

واالْخِتباِر، وَبعَد أن ُيَعّوَد نْفَسُه أّن الّطبيَعَة الفَرنسّيَة الَحقيقّيَة َتْخَتفي أَماَم َطائفٍة 
كثٍة كثيفٍة من أْستاِر الّتناقِض واالضطراِب.

ما أْبعَد األَمَد بَ َهذا الفَرنسيِّ اّلذي َتَتحّدُث إلْيه َّـ فرْنسا، فإذا ُهَو َّـ الَوقِت 
نْفِســـِه َيسَخُر من كلِّ شـــيٍء، ويحرُص على كلِّ شـــيٍء، وُيلهيِه الّلفُظ عن كلِّ 
شيٍء، وُيناقُشَك َّـ كّل شيٍء، حتَّى ُيفَتَن بصوِتِه وعباراِتِه ويتكّلُم لَيسَمَع نفَسُه 
وهو َيتكّلُم ال ليؤدِّي إليَك شـــيًئا َّـ نْفِســـه يريُد أن يؤّدَيُه ويذوَد عْنه. وبَ هذا 
الفرْنســـّي اّلذي َتراُه َّـ ِمصَر يتحّدُث إليَك َّـ ِعنايٍة وحرٍص، قد وَزَن ألفاظُه وزًنا 
َوَقّدَرَهـــا َتقديـــًرا وَصَنَع لها َطائفًة مَن اآلراِء واِّـعاِني والخواطـــِر َقّدَر أّنَها هَي اّلتي 
ُتعِجبَك وُترضيَك، فهَو َيعرُضها عليك َّـ َمهارٍة ودرايٍة ومْكر وإْســـراٍف َّـ اِّـْكِر، َوهَو 
َّـ َلْفِظِه ُمْقتِصٌد ُمْعتِدٌل ال يكاُد يتكّلُم إّال بمقداٍر ألّنُه يْخَشـــى أن يرِســـَل نفسه 

على َسجّيِتها.
 َعليَك أن تكَرَه الفرنسّي ٌَّـ مصَر، وعس َعليَك أْن ُتحّب الفرْنسّي ٌعســـ
َّـ فرنســـا. وقْد َســـمعُت من غِ واحد من أْصحابَنا اّلذيَن يْعِرفوَن بالَد االنجليز 
أّن ِثَقـــَل االنجليـــزيِّ َّـ البالِد األجنبّيـــِة ال َيعِدُله إّال ُظـــرُف االنجليز َّـ بريطانيا 

الُعظَمى.

يذوَد عْنه: ُيدافع 
عنه.

ِتها:  َسجيَّ
طبيعتها

1

5

10

15

20



193

َجميًعا. إُّـ األَجانِب بالقياِس كذلَك األْمَر َلَعّل يْدري ومْن
َخالطُتهْم فَلّما َمّرٍة، ألّوِل فرْنَسا ُزْرُت َِح َالفرنسّي َعَرفُت قْد َفلْم أُكْن أَنا أّما
أحَببُتهْم ألجنبيٍّ - كأحســـنِ ما ُتتاُح اِّـخالطُة هذه لي ُأتيحْت وقْد - ِبالِدِهْم َّـ
َالفرنسّي أّن هؤالِء ُق أَصدِّ أكْد مصر فَلْم َّـ َذلَك بعَد عَرفُتهْم َحدَّ لُه. ُثّم َال ُحّبا
َللفَرنسّي أْسمَع َال أْن َتَعّوْدُت ولَذلَك البْحِر، َوَراَء َعرفُتهْم اّلذيَن ُأولئَك ِمثاُل هم

ُكلِّها. بَنْفِسي لهْم أْسمُع َفأَنا ِبالِدهْم َّـ ُكنُت َفإَذا أُذِني ِبنْصِف إّال مصَر َّـ
1958 ص ص 169-168 العلم للمالي-بوت، دار والّصيف، رحلة الّربيع ،حس طه

25

Bresseau Suzanne و بريسُّ سوزان صحبة (1973 - 1889) حس طه

والغرب. الّشرق «حضارتّي» حوار سنة: 58 عالقتهما دامت

الُعْمياِن َجْوَقُة نْحُن إنََّمــــا َأْعَمى       أْنَت َما اَرتْيَك َنظَّ َأْلِق

باإلْنساِن اإلْنساِن ِلَقاء َبْل ِلَقاُؤنـــــــا بإَلـٍه  َصْعًبا َلْيـَس

(1975 - طه حس الّثانية لوفاة (نزار قّباني: الّذكرى                              
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أعــــالم:

 1902 ســـنة قِدَم القاهرة اِّـصرّي، [1889-1973] ُولد بالّصعيد ُحســـ طه اِّـؤّلـــف:

للّدراســـة فرنســـا إُّـ 1908، ســـافر ســـنة األهلّية َّـ الجاِمعة وانخرط باألزهر، للّتعّلم

إُّـ 1919، 1915 من بها وبقَي الّسربون دخل ثّم (1915-1914) مونبيليي إُّـ وانَتســـب

عّدة تقّلد والفلسفة... وعلم االجتماع والّتاريخ األدب َّـ الّشهادات من على العديد أحرز

«ألوان»، األربعاء»، «حديث «األّيام»، مؤّلفاته: الوزارة. من إُّـ العمادة من بمصر مناصب

الكى»... «الفتنة األرض»، َّـ «اِّـعّذبون «أديب»،

تعريفات

الفهم
والّتحليل

الخاّص. إُّـ العاّم من الّتدّرج أو الّضمائر تنويع معيار حسب الّنّص قّطْع - 1
«طه  توضيح رؤية َّـ بّيْن وظيفتها الّنّص: َّـ والّتأكيد أســـاليب الّتفصيل كُثرْت - 2

بالفرنسّي. الّشرقّي لعالقة «ُحس
من  ذلك استخلْص منه: وســـلوكا الحيطة عقيدة اآلخر بحضارة الجهل 3 - يرّســـخ

على ذلك. للكاتب بحّجت مستدّال الّنّص خالل

الّتفك
وإبداء الّرأي

الّشرقّي؟ اآلخر مع الّتعامل َّـ الفرنسّي احاز تفّسر بم

لغوّية َمعاِني ُحروِف الَجرِّنافذة
ِلـ... / / ِبـ... ِفـي / / َعـَلـى َعـْن / ِمـْن

وُيلهيِه  شْيٍء، ويْحرُص َعَلى كلِّ شيٍء، يْسَخُر ِمْن ُكلِّ نْفِسِه الوْقِت َّـ فإذا هَو - 1
شْيٍء. كلِّ وُيناِقُشَك ِفي شيٍء َعْن ُكلِّ الّلْفُظ

به. إُّـ اِّـفعول للّتعدية الجّر حروف استعمال - 1
َشـيٍء. كلِّ ِمـْن يْسخـُر

كلِّ شيٍء. َعَلـى َيحِرُص
شيٍء. ُكلِّ َعْن الّلْفُظ ُيلهيِه

شْيٍء. كلِّ ِفـي وُيناِقُشَك
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داللة مخصوصة. وتكسبه الفعل معنى تحّدد أن الحروف هذه شأن ومن

ومعانيها: الجّر للّتوسعة حروف 2 - استعمال

(الّسببّية) الَبْعِض. بَخصائِص َبْعضها الَجهِل الّشُعوُب من َتجافت ِمْن:

(الّسببّية) فيـِه. [قرآن] اّلذي ُلْمُتّنِني َفَذِلُكّن ِفـي:

اِّـصمودي] (الّسببّية) األْرضّيُة الّثقافّيُة. [مصطفى بـِه وتَتأّثُر ِبـ:

(الّتعليل) قاَلُه فيِه. ما أَثَر ِلـيَتعّرَف ْبالْك اِِّـْسَتْر وْجِه إُّـ وَنَظَر ِلـ:

الّتالية: َّـ األمثلة الجّر حروف معاني بّيْن
[اِّـتنّبي] يْنَعُم الّشقاَوِة َّـ وأُخو الَجهاَلِة ِبعْقِلِه *** الّنعيِم َّـ يْشَقى العْقِل ُذو -

عامر] [ابن التَّاريِخ. حْتمّياِت مْن ُهَو الَحضاراِت... على فالّتفّتُح -
ِلـهوّيِتِه. اُِّـمثُِّلُة هَي ما شْعٍب ثقاَفَة ألّن -

فوق إغنـاء طامحة نطاقها، َّـ متفّتحة ِمصرّيتِه، إُّـ حســـ مشـــدودة طه ثقافة 1    كانت

طموح الجذوة... استمّرت مشتعلة اِّـصرّية أّن الحضارة طه يرى تعدوه. ال الّنيل ضفاف

والّتربية الّتعليم ميدان َّـ ينبغي اّلتي هذه الّشخصّية اِّـصرّية، إُّـ منجذب الّثقاَّّـ طه

والعنصر القديم، اِّـصرّي العنصر ثالثـــٍة: عناصر على مرتكزا تكوينها ســـبيل أن يكون

وأزمانه... روافده األجنبّي بمختلف اِّـمّصر، والعنصر العربّي

هم بهم ُفتن اّلذيـــن والقوم الفرنســـّية، حول تتمحـــور األورّبّية طه كانـــت ثقافـــة

رأيه َّـ هي، الحديث العالـــم َّـ الحضارة وعاصمة الحّرّيـــة، إُّـ الّنّزاعون الفرنســـّيون

القديِم. َّـ العاَلِم أثينا شغلته ما وتشغل منافسة، أّي أو شّك باريس، بال

الفارابي، دار 1 ط. عنيد، مكافح حس سة طه ُعلبي، أحمد
107-105 ص ص بوت 1990،
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للميَالدّي والِهْجرّي للِهْجرّي اِّـيَالدّي ُمواَفقاُت

ت
يقا

طب
ت

الّتوّسع: ِّـزيد
Freeman Grenville : Muslim and Christian Calendars

وزارة الّثقافة واإلعالم. العربّية، األلوسي إُّـ الّدين محي حسام د. نقله

؟ الهْجريِّ الّتاريِخ إَلى اِّـيَالدّي الّتاريَخ َتْنُقل َكْيَف
أ = اِِّـيَالدّي – 638,6  

اِّـيـــَالدّي ×  3  •
 100         

ب + أ =             الِهْجرّي

؟ اِِّـيَالديِّ الّتاريِخ الّتاريَخ الهْجرّي إُّـ َتْنُقل َكْيَف
أ =    الهْجرّي + 621,6

الهجريّّ ×  3       •
100        

ب – أ =             اِِّـيَالدّي

هْجرّية: تواريخ إُّـ اِّـيالدّية الّتواريخ حّوْل •
م 1000 م ؛ 1950 م ؛ 2007

ميَالدّيٍة: إُّـ تواريخ الهجرّيَة الّتواريخ حّوْل •
هـ ؛ 1381 ؛ 670 هـ 234 هـ

= ب

اُِّـواَفقاُت2

= ب
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َتْقييِمّي وَتأليِفيٌّ
•É°ûf

اِّـطلوب: الجدول حسب امأل

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

8

الّنّص الحوارالّنّصرقم الحوارمجاالت الحواروسائل الحوارمقاصد الّنّصعوائق اآلخر َّـ

الجدول. ما قرأته من فيها صغة تختزل فقرة اكتْب
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ودينه وهو ســـعي إُّـ وحضارته اآلخر معرفة إُّـ توق إّن الحـــوار
يســـتوجب ولكّن الّتعريف باألنا باألَنـــا وبحضارته ودينه. الّتعريف
ب إذن الحوار فكيف وسيط. عن طريق ذاتّية ال معرفة معرفة األنا

وحضارات اآلخرين؟ اإلسالمّية العربّية حضارتنا
الّرمز  وهي َيْســـطُرون»  وما والَقلم «ن هي العربّية الحضارة إّن
تلك الكنعانّية، الفنيقّية واألبجدّية اِِّـســـَمارّي والحرف الهوجليفّي

قاطبة. حضارات البشرّية وبها أثرت جميعها الّدنيا إُّـ أصقاع العروبة أرض أزجتها اّلتي

البشرّية... بناء َّـ ســـاهمت وفنون وديانات ونصوص وكتابات أمصار وعمارة فعروبتنا
نذكر: أوكدها يثمر. فمن ال بدونها وأسباب فرائض للحوار لكن

ونجاعته  الحوار مصداقّيـــة الحوار: تســـتوجب شـــرعّية الّذات لكســـب - معرفة 1
ورثنا ما والّذات هي تعتيم. وال إقصـــاء دونما جّيدة دقيقة معرفة نحن من إُّـ الّتعـــّرف
وهي وحلول نقحها بمشاكلنا وعي وهي ومشاريعنا الّراهنة أوضاعنا وما أنتجنا، وهي
من ومواقف نريدها وهـــي أعمال هّش وحاضر عتيد، مجيد ماض حول حة وســـؤال
بّد من الحوار ال كسب شرعّية وراء فسعيا الّنّدّية. تفرض االحام وتكسب اّلتي تلك
العليل وسّد ومعالجة اِّـستقيم بدعم يتّوج الّداخلّية أوضاعنا على دقيق كشـــف إجراء
اآلخر َّـ أّن شّك العربّي. وال يشـــكوها العالم اّلتي والّثغرات العلل الّثغرات. وال تخفى

بها. على عدم االكاث ويشّجع تفاقمها َّـ يساهم زال وما ساهم قد
معرفة نعرفها ال عن حضارة الحديث لنا يصّح جّيدة: ال معرفة حضارتنـــا - معرفـــة 2
بشـــرعّية اآلخر لنا يعف فلن أنتْم. َها لنا وســـيط يقـــول طريق نعرفها عن جّيـــدة أو
مرّشـــحة باإلضافة ُحبلى وجعلناها جّيدة معرفة حضارتنا نعرف أّننا تبّين إذا إّال الحوار
اّلذي باِّـفهوم حضارتنا ومعرفة أفضل. لغد والّتأّهب الحاضر حوك َّـ واإلســـهام للّتثم
اِّـبّشر االّتصال وســـائل لنا أكادمّيا يوّفر باعتبارها مشـــروعا معرفّيا رهينة تبقى قّدمته

وبأسالف األسالف... باألسالف
وممارسة.  خطابا من تطبيقها بّد ال قناعات إّنها اِّـشاعة: البشرّية بالقَيم الّتمّسك - 3
جماعة واحام عاداته كان أو فرًدا باآلخر واالعاف الّتسامح نشـــ إُّـ القَيم تلك ومن
حقوق وواجبات ذي كإنســـان إليه علينا الّنظر يفرض ومعتقداته. فالواجـــب وتقاليـــده

ثقافته. ومستوى وِزّيه ومعتقده لونه َّـ مختلفا لك َبدا وإن وعليَك كاّلتي َلَك
َذكرا  بالفرد يعف مشـــروع بإقامة حّر: ويتســـّنى ذلك متماســـك مجتمع - بناء 4
وخصوصّيات عقائدّية وحّرّية سياســـّية حقوق من اِّـاّدّية وغ اِّـاّدّية وبمقّوماته وأنثـــى

وعـطاٌء أخـٌذ الَحضارُة

199
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ضمان والّشـــراكة مع القانون ودولة والّديمقراطّية اِّـســـاواة كنف َّـ ذلك وكّل ثقافّيـــة،
جانب إُّـ والوقوف والّتكاتف الّتضامن ظروف أفضل وتوف اِّـدنّي اِّـجتمع داخل الحوار

وال تهميش. إقصاء فال واُِّـِسّن. والّشاّب والّطفل اِّـرأة
 واِّـثّقف واألدباء الُعلماء منزلـــة الّرفع من واِّـثّقف: إّن العلمـــاء من - االســـتفادة 5
من االســـتفادة من فال ُبّد واالســـتقرار واالزدهار الَيناعة ِّـجتمع أراد ضرورّي أمر عاّمـــة
منه يســـتفيد ذاك ال أو الحقل هذا َّـ عاِلم من فكـــم ومهاراتهم. معارفهـــم وخاتهم
َصفوة من منزلة الّثالث. فالّرفع َّـ العالم األجيال مّر على تهدر طاقات من وكم وطنـــه!
شـــرعّية وُيْكســـبها اآلخرين عيون َّـ احاما الّشـــعوب يزيد واِّـثّقف واألدباء العلماء

الّشراكة والحوار.
تنهض اّلتي واألعراف القيم مـــع يتناقض ما الحضارة العربّية اإلســـالمّية َّـ ليس
لقبول اآلخر ودعوة األحكام وتســـامح وتضامـــن َّـ نســـبّية الّدولّية من عليها العالقات

بخصوصّياته واختالفه...
عناصر من أوروّبا تمكـــ َّـ اِّـتوّســـط بل بناء َّـ العربّية الحضـــارة أَفَلْم تشـــارك

أخرى؟ وبحواضر عربّية باألندلس مرورا نهضتها
،187 عدد ِّـاذا؟ الحياة الّثقافّية كيف؟ ماذا؟ الحضارات: حوار ، فنطر حس محّمد

ص 17 - 23 ص 2007 (بتصّرف)، نوفم

واِّـعرفة من اِّـدرسة القرآنّية  العلم مســـالك َّـ هالل وتدّرج بقصر 1936 مواليد من فنطر- محّمد حســ
العليا بتونس (1959) اِّـعّلم ودار بالّصادقّية مـــرورا (1982) بباريس الّســـوربون جامعة إُّـ هالل بقصر
الّســـامية الّشـــرقّية الّلغات َّـ واختّص واآلثار القديمة تاريخ الفنون (1962) ، درس ســـازبورغ فجامعة
على يشـــرف العْلمّية واإلدارّية، اِّـناصب من العديد شـــغل قرطاج. وبخاّصة اِّـتوّســـط وحضارات الّشـــرق
مجموعة وله شـــرقا وغربا، العالم بلدان العديد من َّـ حاضر واألديان. الحضارات بن علي لحوار كرســـّي

اِّـائتْيِن. بلغت والّثقافّيِة العلمّية والّدراسات الكتب من

االهتمام: محاور

الحوار. لضمان قيمة معرفة اآلخر -
وأسبابه. الحوار شروط -

اِّـتوّسط. َّـ حضارات اإلسالمّية الحضارة العربّية تأث -
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الِحواِر ُشروُط

نّص دراسة

هَي قاِعدٍة مْبدئّيٍة مْن اْنِطالًقا الِحواِر ِإلقامِة األساســـيَّة الّشـــروِط توّفِر مْن َال َمناَص
عن فْضًال خاّصًة الّرأِي ُحّرّيَة ُحّرّيٍة، ونْعني بدوِن مجـــاَل للِحواِر َال الُحّرّيِة إْذ تَوّفِر َضـــرورُة
منُذ اإلْصالِح ُزعماُء أّكدُه وما وسياســـّيٍة اجِتماعّيٍة تْنميٍة الّضرورّيِة لُكلِّ األْخرى الُحّرّياِت
القاِعدِة إُّـ هذه وُتضـــاُف اِّـْجتمعـــاِت العربّيِة. واِقِع َّـ بِه العَمُل يقـــْع ولْم عصـــِر الّنْهضِة
وإْحالِل وَحضارِتِه وُمعَتَقداِتِه وِبُهِوّيِتـــِه باآلَخِر االْعِتراِف َضرورُة هَي ُأخَرى مْبدئّيٌة قاِعـــدٌة
واْســـتبداِلَها الّثقافاِت الّتفاُضِل بْيَن ِفكَرِة وإْقصـــاِء الّتعّصب ِنزاعاِت َمَحّل َمْبـــدإ الّتَســـاُمِح
اإلنســـانّيِة، الّتجاِرِب ِمَن َوِلَوْجٍه ِلُجزٍء ُممثًِّال ِمْنها ُكّل باْعتباِر َبْيَن الّثقافاِت الّتكاُمِل بفْكرِة
ُدوَن َحضارٍة ِحْكًرا عَلى ولْيســـْت ُكلَِّها اإلنســـانّيِة الّتجاِرِب تْلَك ُخالَصَة وباْعتباِر الَحداثة
اْحِتراَم الَعملّيِة ِمْن ُشروِطه ُشروِط الِحواِر اِّـْبدئّيِة فإّن مْن القاِعدُة تْلَك كانْت َما وإَذا ُأخَرى،
اِّـادِّيِّ الّتفّوِق مْنِطِق ال عَلى واُِّـســـاواِة والعْدِل على الَحقِّ وتْأسيَســـها الّدولّيِة الّشـــْرعّيِة

والُقّوِة... والُعْنِف
الّصعيِد على اُِّـتفرِِّد ِّـْوِقِعها نظًرا اَِّـْنطـــِق ِلهذا االْمتثاَل َتأَبى ِجهاٍت ُوجوِد َّـ ِجـــداَل َوَال
َال ما الِحواِر مْن ُشـــروِط َمواِقِفها إْذ ِتْغي على بحْمِلها َكِفيٌل َمَعَها الِحواَر ولكـــّن العاَلمـــيِّ
والّتجارِب اإلنسانّيِة الَعالقاِت َّـ َوظيَفِته العْضوّيِة ُيِهُن عَلى مّما أْيًضا بالِحواِر إّال َيتَحّقُق

والَحضاراِت. الّثَقافاِت وَمصاِئِر الَبشرّيِة
43 ص 171 سنة 2006، عدد الّثقافّية الحياة الحضارات، حوار عامر، بن توفيق

: النّص فهم
نظر الكاتب:  َّـ للحوار الّضامنة األساسّية الّشروط عّدْد - 1

......................................................................................................................

......................................................................................................................
واذكْر  حّدْدها الحوار: تأبى جهات إُّـ من اإلشـــارة الفقرة األخة َّـ الّنّص ال يخلو - 2

موقفها. مّرات
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

1
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10

15
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لشروط الحوار؟  تحديده خالل يدعو الكاتب من إالم - 3
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

وتوضيحه:  اِّـعنى تدعيم َّـ الّداللّية قيمتها وبّين اِّـسّطرة األدوات معاني حّدْد - 4
الِحواِر. األساسّيِة إلقامِة الّشروِط توّفِر مْن َمناَص َال -

........................................................................................................... ِلـإَقاَمِة
ُحّرّيٍة. بدوِن للِحواِر َمجاَل َال إْذ الُحّريَِّة توفُِّر ضرورُة هَي -

................................................................................................................. إْذ
مقابلٍة؛ على الّنّص األخة َّـ الفقرة 5 - قامت

..................................................................................... الّتقاُبِل؟ طَرَفا ُهما ما -

................................................................ اُِّـقابلِة: معَنى ُيفيُد ُلغويًّا رابًطا اذكْر -

كتابّي: إنتاج
ِد اُِّـَتَفرِّ َنَظًرا ِّـْوِقِعَها االْمِتَثاَل ِلهَذا اِّـْنِطِق َتأَبـــى ِجهاٍت ُوجوِد ِجداَل َّـ الكاتب: «وَال قـــال
سطرا. عشر تتجاوز خمسة ال فقرة َّـ القول هذا تحليل َّـ توّسْع .« الَعاِّـيِّ الّصِعيِد عَلى
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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