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 انألا ىلإ قالخألا نم تمصلا

 1بيرغلا رخآلاب

 

 نماضلا دمحم •

 

 

 
 حتت اباب اجملاميع كتب  بعض له تفرد حيث ،(الصمت أدب)ـب يعرف مبا العريب تراثنا مدونة متتلئ

 له تفرد اليت املدوانت هلذه واملتصفح .(الفريد العقد) الشهري ربه عبد ابن ككتاب  الصمت، يف ابب :مسمى
 ،(اللسان وآداب الصمت كتاب:)كتابه  يضع حني (ه ٢٨١ ت) الدنيا ايب ابن يصنع مثلما اتما، كتااب  أو اباب،

 الصمت، فضيلة بني تفاضلي خطاب :الرتاثية املدونة يف مجيل بالغي مبنطق يتصارعان خطابني هناك أن
 فإن الصمت؛ لفضيلة كامل  بشكل ينحاز (الصمت كتاب) كتابه  يف الدنيا يبا ابن كان  فإذا .الكالم وفضيلة

 عبد ابن صاحبنا بينما .(الصمت على النطق تفضيل) :رسالته يف الكالم لفضيلة ينحاز اجلاحظ عثمان أاب
 يف بباب الباب هذا يتبع مث الصمت، حول ومأثورات حكم، من مجعه ما بسرد فيكتفي الفريد العقد يف ربه
 يكتفي فهو .اجلاحظ يفعل كما  بينهما، جدال يف يدخل أن دون الكالم حمامد من قيل ما فيه يستجمع نطقامل

 بعث إمنا:)الباب هذا هبا يفتتح اليت كحجتهم  مقوالهتم فيسرد ،(املنطق فضلوا الذين قال :)بقوله إبخباران
 وابلكالم ابلصمت، القول يوصف ومل الصمت، فضل وصف وابلكالم .ابلسكوت يبعثوا ومل ابلكالم األنبياء

  .(...املنكر عن وينهى ابملعروف يؤمر

                                                           
 .ةمكح عقوم يف ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ار  وشنم صنلا طبار انه دجت 1
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 إىل الطريق وأساس الشر، منبع ابعتباره اللسان فساد حول أصحاهبا عند تتمحور الصمت فضيلة إن
 العلماء، ومأثورات االولني، وحكم والصحابة، الرسول عن األحاديث من الكثري يف الفكرة هذه تتمثل .اإلمث

 :ويقول يليب، الصفا على كان  أنه...مسعود ابن عن) :مرواي الدنيا أيب ابن يورده الدي احلديث مثل والزهاد،
 شيء أو تقوله، شيء هذا عبدالرمحن، أاب اي :قالوا تندم؟ إن قبل من تسلم أنصت أو تغنم، خريا قل لسان اي

 الفكرة هذه تكون تكاد ."(لسانه يف دمآ ابن خطااي أكثر إن :"يقول هللا رسول مسعت بل ال، :قال مسعته؟
 :بباب ُمفتَـَتحا أبواب لعدة الكتاب يُقسَّم حيث خمتلفة، بتنويعات الصمت كتاب  حوهلا يدور اليت املركزية

 الكالم اطالق عن تنتج اليت الفاسدة األخالق حول تدور األبواب وبقية ،(الصمت وفضل اللسان حفظ)
 الغيبة) أو ،(يعنيك ال فيما الكالم عن النهي) أو ،(الباطل يف اخلوضو  الكالم فضول عن النهي) ابب مثل
 الصدق، فضيلة وتبيان والكذب املزاح، ذم يف ويستمر .(اللسانني ذم) :وابب (هبا الكالم لصاحبها حيل اليت

 صيفي بن أكثم مقولة يف ذلك يتجسد وجسدي أخالقي، هالك :اهلالك مورد الصمت أصحاب عند فاللسان
 حيث األمثال جمرى سارت مقولة وهي .(فكيه بني الرجل مقتل) :ربه عبد ابن الصمت ابب يف يذكرها اليت

 عثمان أبو فيه خيوض الصمت حول اخلطاب هذا .(العرب أمثال من املستقصى) :كتابه  يف الزخمشري يدوهنا
 بالغة :من انبعة أانقة لكنها ب،للحر  الذاهب الفارس أبانقة اجلدل يف احملرتف وقلمه املعهودة، ببالغته اجلاحظ

 يف مبقولته للصمت ينحاز الذي صاحبه يذكر (الصمت على النطق تفضيل) :رسالته صدر يف فهو .املنطق
 مناقب من وشرحت الصمت، فضيلة من وصفت فيما كتابك  قرأت قد) :يقول حيث بذلك له مقرا فضله

 السكوت وألفيت صوااب، كان  وإن كثرية  مواطن يف الكالم من أفضل الصمت وجدت أنك وذكرت...السكوت
  .(حقا كان  وإن مجة، مواضع يف املنطق من أمحد

 
 اخلنا، مسالك من اللسان أن وزعمت) :صاحبه مذكرا للصمت املنحازين مقوالت اجلاحظ يلخص

 كنمي ملا اجلاحظ يتنبه .(الكالم يف التورط من أمثل اللسان حفظ إن :وقلت البال، صاحبه على واجلالب
 واملطرق لبيبا، والساكت حليما، والصامت عاقال، الغيب ومسيت) :يقول حني الصمت يف احلكمة بوهم تسميته
 كتاب  صاحب اجلاحظ يعد .(مطنبا واملنطيق مفرطا، والفصيح مهذارا، واخلطيب مكثارا البليغ ومسيت .مفكرا

 فيها جيد وال أبرمها، أن بعد دهره يف انقضا له يلفي ال) :أبنه ويظن هبواه، مهتد   أبنه جه؛حياج الذي الصمت
 اجلاحظ يعتد (!هواه يف وارتطم برأيه أعجب قد أمرئ كالم) على تدل وأهنا ،(أحكمها أن بعد عصره يف مناواي

 أحد يستطيع ال مبا...ساطع وبيان قاطع، بربهان ذلك سأوضح وإين :) حججه بسرد يبدأ حني وبرأيه بنفسه،
 حججه تتمحور !الصمت؟ على الكالم فضل عن إذن اجلاحظ حجج ماهي (!وجحده ارهإنك ميكنه وال رده،
 أنك) :صاحبه خماطبا ابلكالم اإل حيوزه ال الصمت أصحاب ومنهم اإلنسان، يبتغيه الذي اخلري أن أساس على
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 ريقاط بوصفه للكالم ينحاز فاجلاحظ .(ابللسان إال مآربك عن واإلابنة حاجتك عن العبارة تستطيع ال
 توقيا إال أحد من الصمت حيمد ومل) :يقول حيث عجز نظره يف الصمت بينما األمور حلقائق وبيان للمعرفة،

 إذ حقه، يف عيبا الصمت يعد عاملا الشخص يكون فحني .(املعىن إصابة يف والصواب احلق إدراك عن لعجزه
 فأما عليه، اجلهل وقوع سبيل على إال حدأ الصمت الرجل يلزم ومل) :اجلاحظ يرى كما  للجهل ملزم الصمت

 اإل العرب فضل يعرف فلم .(لفضله وساتر لعلمه مهجن فالصمت مفوها عاملا مميزا، نبيها الرجل كان  إذا
 عريب بلسان) :الكرمية اآلية تقول كما  للعرب جاء حيث ابلقرآن اجلاحظ يستشهد حيث اللسان، ببالغة

 فضيلة بني اجلدل خطاب متحور هكذا .(بياان وأحسنهم ان،لسا العرب أفصح) :كان  الرسول وأن .(مبني
 اقتصاد فيه طرح خالل من هذه املفاضلة فكريت عن الرتهالت يزيل من هناك سنجد لكننا والكالم، الصمت

 مثلما اإلجيار إىل وامليل اإلطناب، من اخلايل الكالم ابعتبارها البالغة فكرة عليها دارت فكرة وهي .الكالم يف
 :ألحدهم قيل) :المسه ذكر دون أحدهم لسان على دالة أبمثلة (العمدة) كتابه  يف القريواين رشيق ابن يستشهد

 ألفاظ يف كثرية،  معان) :قال البالغة عن سئل حني آخر وعن .(اإلجياز وحسن املعىن إصابة :فقال لبالغة؟ا ما
 يف هدر دون واألخبار واجلمال، العلم، تنقل اليت الكالم، يف الصمت على تدل اليت البالغة هذه .(قليلة

  .اإلطناب جلجلة الكالم حيمل فال ابلصمت، مليء بشعور املعرفة فنسمع الكلمات،
 

 الذي الشاعر هذا سعادة، وديع الشاعر صنيع ميثله حديث بشعر عليها االستشهاد ممكن الفكرة هذه
 طريق جربت بل البشرية، جتربه مل ةللحيا طريقا بوصفه للصمت ينحاز فهو .الكبري ابلصامت وصفه ميكن

 كالم،  يكن مل البدء يف) :يقول (أهجرها أان وها ...األخرية الكلمات إهنا) نص يف حيث الكالم عرب اهلالك
 ذاته ابلنعوان نص يف للصمت أتمله سعادة يبلور .(املوت طريق بدأ الكلمات انبثقت وحني .الصمت كان

 .(منعزال؟ صامتا األخرية سنواته نيتشة أمضى ملاذا :) نيتشة متص سر عن ومستفسرا مستشهدا، (الصمت)
 (:الصمت) نص يف يتساءل حني والصمت الكالم، من كل  فحوى حول عميقا انقالاب سعادة علينا يطرح

 الغالب يف والصمت أخرس الغالب يف الكالم يكون أال والكالم؟ الصمت بني نقيض، أو حد، من هل)
 مل فإذا .(إذن؟ احلدود أين أيضا؟ ضاجة أصواات والقول ضاجة داخلية لغة كوتالس أليس اللسان؟ مطلوق

 فما .(واملتكلمني الصامتني جيمع واحد هباء) :سعادة يقول فكالمها والصمت الكالم، بني حدود هناك تكن
 إن لفارقا ما الكالم؟ خنتار وأن الصمت خنتار أن معىن ما) :عندها سعادة يتساءل !إذن؟ بينهما الفارق
 احلياة وتصبح !(الثقل خيفف الصمت أن) ابعتبار الصمت خيتار أن من مينعه ال هذا لكن صمتنا؟ أو تكلمنا
 أن لنا دعوته أتيت هنا من .(براحة تشعر األرض أن) سعادة يعتقد (صوت نقص) فكلما الضجيج من مراتحة
 ذات على قسوة فيه سنجد الذي ارالقر  هذا مربر عن سألناه ولو .(قليال فلنصمت) :قائال الصمت جنرب
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 ابلكلمات، الساقطني القتلى إىل .اجلحيم هذا إىل هنا، إىل بنا أودت أصواتنا) :ألن لنا فسيقول الكالم، امتهنت
 ماذا (!الصوت وصول ابستحالة املشنوقني .املقفلة الكالم زنزاانت يف املعذبني إىل .ابلشعارات ابخلطاابت،

 خشبة على ذواهتم مع يتوحدون لكنهم .صحيح .أيضا منتحرون الصامتون) !وديع؟ اي الصامتني بشأن
 من .فيه اخنراطها قسوة يف الذات يستهلك الذي العامل فحمى الكالم أما خيار هنا الصمت كأن  .(االنتحار

 .(ابلصمت أيمرها) شخص من أييت البشرية وانقاذ ،(األمراض تنشر األصوات) ألن الكالم؛ لوقف دعوته هنا
 كما  أخالقي بعد من سعادة ينطلق ال .(الوحيد (هكنز ) كان  الصمت لكن) يقول كما  كثريا  سعادة تكلم لقد
 نتاجها هو ورمبا الداخل، جتربة يعمق معريف بعد من بل للصمت، احنيازه يف مثال الدنيا أيب ابن لدى رأينا

 ترى، ال تكاد اليت لنقطةا:)يف سعادة يقول كما  وحتديدا حدين، بني هي العميقة اإلنسان والدة حيث أيضا،
 التناسل ينتهي) النقطة هذه عند .(السكون وبدء الكالم انتهاء بني .الصمت ووالدة الصوت احتضار بني

  .(ختصنا اليت احلياة والدة تبدأ .الداخلي التناسل ويبدأ اخلارجي
 

 أسطورة يف اآلهلة ابالنزعاج شعرت قدل !املوت؟ إىل حنني الصمت هل :نتساءل أن سعادة نظرة تدعوان
 أن امللحمة ختربان كما  قررت لذلك صخب؛ من أحدثته ملا الصغرية املخلوقات من (اينوماإلش) البابلية اخللق

 حني سيدري لسان على جلجامش ملحمة ستعيده ما وهذا .سالم يف للنوم وختلد ابلراحة تشعر لكي تفنيها؛
 البشر نصيب املوت يكون أن اآلهلة قررت لقد :مؤكدة اخللود وعشبة املوت سر عن ابحثا جلجامش خيرج
 للخواء، للصمت املرادف املوت .الصاخب الكالم جريرة على أبدي عقاب املوت يف املتمثل الصمت وكأن

 احلياة بدء على اإلشارة يعطي كان  (الكلمة كان  البدء يف) :االجنيل يقول حني .الكالم قطعه الذي والعدم
 يف البابلية اآلهلة لقرار أتويل إعادة كأهنا  األرض؛ على احلياة ستنبت اليت الكلمة هلذه بشراي رمزا املسيح متخذا

 هذا كل  اإلنسان على قاسيا ضجيجا كان  لكنه املسيح؛ يف الكلمة ستمثلها حياة عرب للموت بديل خلق
 اخلواء، ذلك عربها يعيد اليت الكبرية روباحل يشن أن بعد اإل منه يراتح ال احلياة، إلعادة كرمز  الطويل الكالم

 تعقيبا الكالم وهج زمن بعد يستعيد حىت طويلة لفرتات الذاكرة يف واجلثث اخلراب، يشيعه الذي والصمت
 الذي والكالم الصمت، واحلياة، املوت رمزاي املسيح ميثل هكذا !الكارثة يف متأمال واهلالك املوت ذلك على
 ال جديد، من احلياة اإلنسان يهب كي  اإلله، مع املتصاحل الكالم بداية بوصفه هلةابآل اإلنسان عالقة يعيد

  !املوت صمت
 

 متأرجحا ضل لذلك ابملوت، تتوقف حني يشعر آلة إىل حوَّله ،االختناق على االنسان الكالم درب لقد
اء، الصمت، خواء من اخلوف بني  ابلكالم، النظر ىعل أدمن لقد .الكالم يف مشلعا يضل أن وبني واإلحمح
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 النظر بلعبة عاجله لغزا كان  فاملوت ،املعرفة يف النظر يساهم حني األمن ابحة يف به يلقي ما أيضا النظر فكان
 مع يعيش الكالم، يدشنه الذي والتكشف الكشف، هذا !احلارقة املتعة :املمتعة آلتها الكالم صار اليت هذه

 آلة بوصفها احلضارية الكالم مسرية على الصمت حيتج هكذا .األمان وانعدام القلق، وطأة حتت الصمت
 لصمت رمزا الصمت الكالم، على ال الصمت على راهنوا احلكماء فكل األسرار، اهنيار يف املتسببة احلمقى

 للرؤية طريقا الكالم تضع اليت (أراك حىت تكلم) :األلسن على املتدحرجة ارسطو ملقولة خالفا !االبدي االهلة
 يتدحرج حىت خيفيه ما نعرف لن الذي الغريب اآلخر صمت الصمت، غموض من اخلوف إىل تلمح هي بينما
 لذلك الغرابء؛ حيملها اليت الغامضة املخاوف تلك لتهدمي طريقا الكالم كان  لقد .الكالم صارية على عقله

 حفاظا ابآلخرين عالقتهم يف ماثال الصمت يبقى وكي التكشف، من أسرارهم على بينهم حيافظوا كي  جندهم
 السرية اللغات هذه تتبني احلروب ففي .اجلماعة ألفراد اإل تفهم ال برموز خطاابهتم يرمزون فإهنم أرواحهم؛ على
 صمت لعبة عرب ماثال الشر تبقي اليت هذه الصمت شفرة يفك كي  جهدا الطرفني كال  ليصرف األعداء؛ بني

  .الكالم يف آلخرا ليتضح الرموز تلك تفكيك بعد والكالم الرموز،
 

 اللغة من املستويني هذين الثقافات كل  ومتتلك .اجلماعة بني عليها املتفق املعاين صمت هي فالرموز
 حبيث اخلاصة أسرارها مبثابة الدينية رموزها تعامل البدائية القبائل معظم لدى الثقافية الرموز مستوى جند حيث

 قاسية امتحاانت اىل سيعرضه الذي التحول بطقوس مروره بعد اإل عليها ابالطالع القبيلة ألفراد حىت يسمح ال
 الرموز عرب الصمت لغة الثقافات تبين هكذا .لالمتحاانت اجتيازه يثبت أن بعد عليها اطالعه يتم هنايتها ويف

 يتحول للمعاين الصامت الرتميز هذا فعرب .القبيلة داخل من خرباء إىل وفهمها لفكها، حتتاج واليت املغلقة،
 العربية، الثقافة يف العقلي النضج ومعىن احلكماء، حياة يف أمثولة جندها لذا مقدسة؛ شبه لفضيلة الصمت

 ذاك عرب فيتبدى الكالم أما .مبيت فيه للمعىن يكون أن دون املسافات به طالت كلما  محاقة الكالم ُعدح  حيث
 املعاين ترميز عرب ابملخاوف حمفوفة ولعبة ت،للحماقا وميداان للمعاين ضروسا حراب للصمت املقدس شبه التاريخ

 شفراهتا تفك أن أي الذات ملعىن املفتوح البوح عرب الصراحة، عرب تتكشف فاألان !الغريب واآلخر اآلان بني
 بعني ذلك يالحظ كما  خماطرة معه حيمل لكنه واالنكشاف؛ للثرثرة الالحمدود الكالم عرب اآلخر حنو الصامتة

 حلظة اآلخرين، الناس مع العالقات يف) :يقول حني (العيش مهنة) يف ابفيزي تشيزاري يطايلاال الشاعر انفذة
 من ابفيزي عنه يعرب الذي احلذر هذا .(اآلخرين نفع من بكاملها أايما لنا تفسد أبن كفيلة  واحدة صراحة

 حيث .صراعهما إىل نقل مل إذا والكالم، الصمت، لفكرة الثقافية األلعاب من عميق اتريخ اىل حييل التكشف
ت ما فبقدر .الغريب اآلخر حنو هو دائما الكالم  إال اللغة تواصلية عرب اإلنسان بني احلواجز فك عن اللغة عربَّ

 ليكون الصمت رفع وعرب الرتميز، عرب اآلخر من واحلذر ابملخاوف، احملفوف التجاذب هبذا حتتفظ ظلت أهنا
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 الضرر لنا يشكل حنو على اآلخر قبل من ذواتنا استعمال من النجاة على واألهم واحلكمة، النضج على دليال
 ابآلخر عالقتها يف الذات ترتكز الصمت هذا وعلى االحتماالت، تلك من الصمت حيفظنا لذا .واإلهانة
 الشعبية الثقافة هبا ترشد اليت التعاليم من نعلم كما  .العميقة املخاوف فيه نتلمس الكالم يف كاقتصاد  الغريب

 فال الصمت؛ هذا ممارسة عرب أماهنا على لتحافظ األغراب؛ مع الكالم من الراشدين غري أبناءها حتذر حني
 مع الكالم لعبة يديرون كيف  يدركون ال حيث الراشدين، غري أبنائها لسان وطأة حتت الغرابء أمام تتكشف

 يعد أن ميكن ما وهو !للغرابء به حالبو  ميكن ما وبني بينهم، صامتا يبقى أن جيب ما يعرفون حبيث الغرابء
 عند العربية الثقافة يف الرائجة احلكمة به تقول كما  للشر، ومنبعا أساسا، اللسان كون  لفكرة جذراي أساسا

 حصانك لسانك) :املتداولة احلكمة ختربان مثلما للمفاسد، منبعا الكالم اعتربت حني الصمت بفضيلة املنادين
 ابلكالم؛ له سنبوح الذي الغريب ابآلخر للعالقة املتوتر التاريخ هذا مع هنا شتتعاي فهي .(صانك صنته إن

 الغامضني، الغرابء اآلخرين عوامل يف أبرواحنا خنوض إذ للتهلكة طريق الكالم حيث ابلرتوي احلكمة فتحذران
 :حمذرا يقول حني اآلخرين مع احلديث من العميق احلذر هذا درويش حممود مقولة توضح وكما

 
 الفضفضة من تكثروا ال

 .املنصتون خيون مىت تدرون ال فإنكم
 

 فإن القريواين؛ رشيق ابن اقتباسات تشري كما  احلاجة عن زائدا كالما  بوصفه مجايل قبح اإلطناب كان  فإذا
 حيث الثقافة يف تشيع كما  العقل يف نقص من خماوف عن تعرب البوح يف فائضا كالما  ارهاابعتب الفضفضة

 اقتصادا بوصفه التعقل ضد تقف هي هنا من .يضبطها ضابط دون للكالم انسياق هي الثرثرة أو الفضفضة،
 توصينا كما  الكثيف البوح ذلك خيون قد الذي الغريب اآلخر من احلذر عن تعرب املطاف آخر ويف الكالم، يف

 بني اجلدل هذا كل  عرب املتوتر الغريب ابآلخر العالقة لتاريخ عميق برتاث الثقافة حتتفظ هكذا .درويش مقولة
 اآلخر، لنظرة التعرض عنف من لالحتماء الداخل حنو الذات هروب الصمت بوصف وذلك والكالم، الصمت

 يف املتمثلة املخاطرة حنو الذهاب أي الغريب اآلخر أمام واالنكشاف ،لالشتباك وذهاب خروج، الكالم بينما
 !الغريب لآلخر األان انكشاف مغامرة


