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االفتتاحية

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

عزيــزي القــارئ، أضــع بــني أيديكــم عــددا ممتــازا مــن سلســلة أعــداد مجلــة كــرياال الصــادرة مــن قســم اللغــة العربيــة 

بجامعــة كــرياال. املقــاالت التــي يتضمنهــا هــذا العــدد مقــاالت اختارتهــا الهيئــة االستشــارية ملجلــة كــرياال. أشــكر لســائر 

أعضــاء الهيئــة االستشــارية داخــل الهنــد وخارجهــا كــام أشــكر املســاهمني يف العــدد بتوفــري مقاالتهــم وتعليقاتهــم.

لقــد حظيــت املجلــة برســائل الثنــاء والشــكر واالمتنــان عــىل األعــامل الهامــة التــي تبــذل املجلــة مــن إمثــار خطــط 

االرتقــاء. وأرجــو أن أورد بعــض الســطور مــن إحــدى الرســائل... وهــا هــي:

“لقد رسرت بوجود مثل هذه املجلة يف جامعة كرياال بدولة الهند، وما كنت أظن أن للعربية مكاناً هناك، فأسأل 

اللــه تعــاىل أن يوفقكــم لخدمــة اإلســالم واملســلمني مــن خاللهــا، وآمــل منكــم االهتــامم بالجانــب الدعــوي املوجــه 

لغــري املســلمني، فــام أعظــم األجــر لــو أنشــأتم لهــذا الغــرض مجلــة أخــرى متخصصــة تنــر بحوثــا ودراســات وتجــارب 

قيمــة لدعــاة نجحــوا يف إســالم كثــري مــن خلــق اللــه!. أذكركــم فقــط وأنتــم عــىل علــم بــال شــك مبــا خلفــه الدكتــور عبــد 

الرحمــن الســميط مــن أثــر يف إفريقيــا، فقــد أســلم عــىل يديــه أكــر مــن 11 مليــون شــخص خــالل 3 عقــود مــن الزمــن، 

قضاهــا داعيــاً إىل اللــه، يجــوب الغابــات واألدغــال، ونعــم األثــر واللــه. فقــد رحــل وال زالــت أعاملــه شــاهدة عليــه. فهــال 

فتحتــم بابــاً جديــداً يف مســرية العلــم لإلطاللــة عــىل جانــب أغفلــه املســلمون كثــريا، وهــو الدعــوة املتخصصــة يف 

نــر اإلســالم لغــري املســلمني؟. آمــل أن يتحقــق مثــل هــذا الحلــم، فأســأل اللــه تعــاىل أن يســدد خطاكــم وأن يوفقكــم 

ملــا فيــه خــري اإلســالم واملســلمني”. )عزيــز التمســامين، مدونــة الباشــق اإلســالمي للتعريــف باإلســالم(

إن هيئــة تحريــر املجلــة تتوقــع مــن مزيــد تعــاون. خاصــة مــن جانــب علــامء اللغــة العربيــة وآدابهــا داخــل الهند وخارجها. 

ونرجو من املكاتب الخارجية والهيئات اإلسالمية واالدارات األكادمية أن يزود الجديد املفيد للدارسني والباحثني 

يف اآلداب العربيــة. وملــا اختــارت الهيئــة هــذه املقــاالت للنــر وقــد بقيــت بعــض املقــاالت للعــدد القــادم يف ينايــر 

2016م.

أدعو الله للتوفيق لنجاح أعاملنا يف سبيل تطوير اللغة العربية كام أرجو من القراء الدعاء لتنمية املجلة.....

والله ويل التوفيق.

د. تاج الدين املناين

رئيس التحرير

رئيس قسم اللغة العربية

جامعة كريال، كارياواتام

كريال - الهند
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 »العربيات« فـي ديوان املثنوي 
جلالل الدين حممد البلخی

 . ي زبنة غفحرث
عضوة الهیئة التدریسیة لکلیة الطب التقليدي، جامعة الشهید بهشتي للعلوم الطبیة، طهران، ایران

زه بء حكمم زب ه
ماجستري اللغة العربية و آدابها من معهد الدراسات اإلنسانية و الثقافية، طهران، ایران

ستی ب ععای یحش
ماجستري اللغة العربية و آدابها من جامعة الزهرا، طهران، ایران

امللّخص

بدأت اللغة العربية، مع ظهور اإلسالم، باإلنتشار و اتّسعت رقعتها حتى وصلت بالد فارس، و أخذ علامء الفرس 

املسلمون و كتّابهم بدراسة هذه اللغة و إتقانها و التفّقه يف الدين الجديد و بدأوا بالكتابة و التأليف بلغة الضاد 

عــىل مــدى ســنني، و خلّفــوا ورائهــم الكثــري مــن اآلثــار األدبيــة و العلميــة يف شــتّى املجــاالت. و كثــرٌي مــن رّواد األدب 

ألّفــوا بلغتهــم و لكنهــم لشــّدة تأثّرهــم باللغــة العربيــة نجــد أن آثارهــم و أشــعارهم مفعمــة باملفــردات العربيــة مــن تعابــري 

و ِحكم و غريها، و ُجلّها مســتلهمة من القرآن و الُســّنة. و من هؤالء؛ الشــاعر جالل الدين محمد البلخي، املُلّقب 

مبولــوي. ظهــر هــذا الشــاعر يف القــرن الســابع للهجــرة، و اشــتهر بعبقريّتــه و هــو مــن عاملقــة الشــعراء الصوفيــني. 

إهتــم هــذا الشــاعر باللغــة العربيــة و أتقنهــا إتقانــاً حســناً و اســتخدمها يف آثــاره اســتخداماً وافــراً جزيــالً. )ت: 672 ه(.

شــّد جــالل الديــن رحالــه إىل الشــام، و بــدأ هنــاك بطلــب العلــم و بتعلّــم اللغــة العربيــة و الغــوص يف أشــعارها و 

يف معاجمهــا اللغويــة و البالغيــة.

ــه لهــا، و بذلــك أضفــى عــىل ديوانــه  و »العربيــات« يف املثنــوي، تــدّل عــىل اســتيناس الشــاعر باللغــة العربيــة و حبّ

املثنــوي، صبغــة عربيــة. و يف هــذا املقــال، حاولــُت اســتنباط بعــض النــامذج مــن عربيــات املثنــوي و رشحهــا رشحــاً 

موجزاً. و الهدف من »العربيات« يف املثنوي، هي املفردات و املصطلحات و األمثال و الحكم العربية و اآليات 

القرآنيــة و األحاديــث النبويــة الريفــة. و كذلــك بعــض أشــعاره العربيــة و بعــض أشــعار عاملقــة شــعراء العــرب.

ب ف  بم بر ئمسمة: جالل الدين محمد البلخي، اللغة العربية، املثنوي، العربيات.

ب قا ة

انتــرت اللغــة العربيــة يف ايــران مــع فجــر االســالم، و اهتــّم 

كبــرياً. أخــذ علــامء الفــرس  االيرانيــون بهــذه اللغــة اهتاممــاً 

املسلمون و كتّابهم بتعلم اللغة العربية و دراستها و التفقه 

، و بــدأوا بالكتابــة  يف الديــن الجديــد بجــّد و عــزٍم راســخنَيْ

و التأليــف بهــذه اللغــة، فأصبحــت العربيــة عــىل الصعيــد 
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عــىل  ايــران،  العلــم و األدب يف  و  الكتابــة  لغــة  الرســمي، 

مــدى قرنــني متتالییــن، يف حــني اختــار آخــرون إحــدى هاتــني 

الثالــث للهجــرة،  القــرن  مــع مطلــع  اللغتــني ملؤلّفاتهــم. و 

أخــذت اللغــة الفارســية بالتطــّور و اإلنتشــار ثانيــة يف مجــال 

األدب و العلــم و املعرفــة، كــام بــدأت اللغــة العربيــة، إىل 

جانــب اللغــة الفارســية، باإلزدهــار ألنهــا لغــة الديــن و العلــم.

و مــع مطلــع القــرن الســادس للهجــرة، إمتزجــت أشــعار 

الحكــم و املواعــظ بنــوٍع آخــر مــن أنــواع الشــعر الفــاريس، و 

هــو الشــعر الصــويف )العرفــاين(،

اختــار  بينــام  باللغتــني  يکتبــون  اإليرانيــون  بعــض  أخــذ 

البعض اآلخر إحدى هاتین اللغتین للكتابة و التأليف. و يف 

القــرن الســابع الهجــري، ظهــر رائــد مــن رّواد الشــعر الفــاريس 

الرومــي  الشــاعر  هــو  و  الصــويف،  بالشــعر  الــذروة  بلــغ  و 

املعــروف، جــالل الديــن البلخــي، و املعــروف باملولــوي)1(، 

و هو من كبار مفّكري العامل و قدوة املتصّوفني و من أهل 

التحقيــق و الجهــاد و الرتويــض )أنظــر، محمــدى، 1967م، 

ص20-10 و ص208-209(.

و نظراً لرضورة إملام الشاعر أو املؤلّف بالفنون األدبية- 

الفارســية منهــا و العربيــة- و الجمــع بــني الفنــون البالغيــة و 

علــوم الريعــة و األحــكام، و هــي مــن دواعــي تربيــة األدبــاء 

و تهذيبهــم يف ذلــك العــر، فقــد نــال جــالل الديــن الحــظ 

األوفــر مــن تلــك العلــوم و الفنــون و اســتنهل مــن نبعهــا حتــى 

صار يغوص يف دواوين العرب الشعرية و معاجمهم اللغوية 

و البالغيــة، و كــرّس نفســه عــىل مطالعــة النصــوص العربيــة و 

اإلســالمية و عــىل دراســة الريعــة اإلســالمية مبــا يف ذلــك 

األحاديــث النبويــة الريفــة و القــرآن الكريــم و األدعيــة، كــام 

اجتهــد يف علــوم اللغــة و ســافر إىل بعــض البلــدان العربيــة، 

و بعــد ذلــك كلــه، كان طبيعيــاً جــداً أن يســتخدم العربيــات 

كثرياً يف آثاره املنثورة منها و املنظومة، و إن دّل ذلك عىل 

يشء، فإمنا يدّل عىل مدى حبّه لهذه اللغة و استيعابه لها 

و عــىل رغبتــه يف ترصيــع و تلميــع آثــاره األدبيــة بهــا.

و يف هذا املقال، حاولت أن ألقي نظرة خاطفة عىل 

مؤلّفات جالل الدين، و أبنّي مدى اهتاممه باللغة العربية 

و تعلّقه الشديد بها. ثم أمعنُت النظر يف بعض »عربياته« 

يف املثنوي و رشحتها رشحاً موجزاً.

 جنا برايـ بر و ل و بهتام ه 
دحرلغة برا دمة و آ بدهح

و يف ذلك القرن، أي القرن السابع الهجري، تعرّضت 

إيران لحملة التتار و أصيب الناس بالهلع و الولع و انتابهم 

و  الفــرح  الحــزن و األىس محــّل  القنــوط، و حــّل  و  اليــأس 

الــرور، و فقــد النــاس األمــل يف العيــش. كــام نــال العلــامء 

و األدبــاء نصيبهــم مــن الخــوف و مــن الشــعور باليــأس مــن 

جــرّاء هــذه الحملــة الرســة مبثــل مــا نالــه ســائر النــاس، بــل و 

أكر، ألنهم شــعروا بويالتها و بخطرها و تبعاتها عىل الحياة 

العلميــة و األدبيــة.

النــزوح،  فكــرة  أذهانهــم  إىل  تــراودت  إثرهــا،  عــىل  و 

للتخلّــص مــن هــذا املــأزق، فنزحــوا و هاجــروا إىل البلــدان 

نــره. و  العلــم  األخــرى يف طلــب 

و بــدأت هجــرة العلــامء و األدبــاء إىل آســيا الصغــرى و 

إىل بــالد الشــام، ال ســياّم دمشــق و حلــب، ليغدقــوا مــن 

معــني علومهــا املتمثّلــة يف معاهدهــا و مدارســها العلميــة 

و الدينية، و لنرها يف تلك البلدان، ألن دمشق و حلب 

كانتــا مركزيــن هاّمــني مــن مراكــز العلــوم اإلســالمية آنــذاك.

حيــث  الرومــي،  شــاعرنا  الهجــرة  تلــك  تســتثني  و مل 

شــّد رحالــه إىل الشــام بعــد أن أشــار إليــه أســتاذه املحقــق 

الرتمــذي)2(، الــذي تــوىّل تعليمــه و تهذيبــه بعــد وفــاة أبيــه، و 

عندما بلغ رشــده تلّقى تعليمه يف مدرســة كامل الدين بن 

العديــم يف مدينــة حلــب، و كان لهــذا املفتــي و الفقيــه و 

املــؤّرخ املعــروف، األثــر الكبــري عــىل جــالل الديــن يف مجــال 

األدب و الشــعر، حيــث اســتمر جــالل الديــن بطلــب العلــم 

عــىل يديــه يف مدرســتي »شــادبخت« و »حالويــة«، و يف 

نفــس الوقــت صــار يتعّمــق و يتدبّــر يف أشــعار أيب الطيــب 

املتنبّــي)3(، و يف مؤلّفــات شــاعر املعــرّة و حكيمهــا، أيب 

العالء املعّري)4(، و كرّس نفسه عىل مطالعة آثارهام، حتى 

روي أنــه كان يقــرأ ديــوان املتنبّــي كّل ليلــة. )أنظــر: افــالىك، 

1959م، ج 2، ص 623؛ فيــه مافيــه، موالنــا جــالل الديــن 

محمــد، 1362ش، ص 246ـ245(، و ميكــن مالحظــة هــذا 

التأثــر بشــكل واضــح يف بعــض آثــاره. و عــىل ســبيل املثــال، 

أبيــات شــعر املتنبــي يف كتابــه  نجــده يســتدل ببيــٍت مــن 
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املعــروف "فيــه مــا فيــه"، و يقــول:

الٍت  لَِبْسَن الوْشَ ال متجمِّ

ولكْن ىَك يُصنَّ به الَجامال

بــه  ليصــّن  بــل  لزينــٍة،  الحــيل  و  الديبــاج  يلبســَن  مل 

حســني  علّقــه  و  صّححــه  مافيــه،  فيــه  )أنظــر:  جاملهــن(. 

)227 ص  حيدرخــاىن، 

يقــول يف  حيــث  املتنبــي  مــن قصيــدة  آخــر  بيــت  و 

: مطلعهــا

»بقايئ شاء ليس هم ارتحاال 

و ُحسَن الصرب زّموا ال الجامال«

)أنظر:ديوان املتنبى، الجزء الثالث، ص 203(

مــن شــعر  آخــر  بيــت  أنــه اســتدل مبضمــون  و نالحــظ 

يقــول: هــذا، حيــث  كتابــه املنثــور  املتنبــي يف 

»ليــس التكحــل ىف العينــني كالكحــل عالمــة الشــباب 

كــام أّن خالقــة الثيــاب و رثاثتهــا يكتــم...«

 )أنظر فيه مافيه، صححه حسني حيدرخاىن، ص 362(

واملتبني يشري إىل هذا املعنى بهذا البيت:

»ألّن حلمك حلم التكلفه 

ليست التكحل يف العينني كالكحل«

 )أنظر: ديوان املتنبى، ج 3 و 4، ص 807(

و يف مــكان آخــر مــن هــذا الكتــاب، يُشــري جــالل الديــن 

إىل مــا تتضّمنــه إحــدى أبيــات شــعر أيب العــالء املعــّري، و 

هــذا يــدّل عــىل مــدى تأثـّـره بهــذا الشــاعر:

أي أن اإلنسان ممزوج أساساً يف جوهره و طبيعته بكل 

العلــوم، و روحــه كامليــاه العذبــة تبــنّي كل ترّســب فيهــا مــن 

رمــل و حجــر و كل مــا تعلـّـق عليهــا مــن شــوائب.

)أنظر: فيه مافيه، صححه و علقه بديع الزمان فروزانفر، ص 262(

و أّما شعر أيب العالء:

»والخّل كاملاء يبدى له ضامئره 

مع الصفاء و يخفيها مع الكدر«

 )أنظر: الجامع ىف أخبار اىب العالء املعرى و آثاره، ج 2، ص 1118(

و بعــد حلــب، ســافر إىل دمشــق و أقــام فيهــا و دخــل 

املدرسة املقّدميّة، و كان يسكن يف بناية خارج املدرسة 

و  املدرســة  دروس  مــن  يســتنهل  كان  و  الربّانيــة،  تدعــى 

يذهــب، يف نفــس الوقــت، إىل املدرســة النوريّــة ليتلّقــى 

أحــد علــامء  الحصــريي،  الديــن  يــد جــامل  الــدروس عــىل 

افــالىك، 1959م، ج 1، ص 348(. و يف  بخــارا. )أنظــر: 

تلــك الفــرتة، اســتمر جــالل الديــن بــكل عــزم و جــد يف طلــب 

العلــم، و تعلّــم الحديــث و التفســري و الفقــه و علــم الــكالم 

و العلــوم األخــرى، كــام قــام برتويــض النفــس و تهذيبهــا يف 

نفــس الوقــت. فكثــرياً مــا قــى نهــاره صامئــاً و ليلــه قامئــاً 

أعــواٍم  تــالوة الذكــر الحكيــم. و ســبعة  بالتهّجــد و  مشــغوالً 

التعــب و اإلجتهــاد يف طلــب  الكــّد و  مــن  )630ـ637 ه( 

العلم و املعرفة و رياضة النفس، جعلت من جالل الدين 

إنســاناً ســالكاً موّحــداً و عارفــاً متبّحــراً.

و بالطبع، فإن معرفة موالنا جالل الدين لشتى العلوم 

قــد  آثــاره، ال ســياّم املثنــوي،  التــي ميكــن مالحظتهــا يف 

تكّونــت و نشــأت إثــر إقامتــه يف حلــب و دمشــق و اشــتغاله 

وجــود  بســبب  ذلــك  و  فيهــام،  اآلداب  و  العلــم  بطلــب 

املدارس اإلسالمية و العلمية الكثرية يف هاتني املدينتني 

آنــذاك. كــام كان ملدرســة محــي الديــن العــريب، مؤســس 

مــن األســباب  املدرســة الصوفيــة و شــارح مفرداتهــا، كان 

الرئيســية لهجــرة طــاّلب العلــم الصوفيــني إىل تلــك املدينــة. 

و يف دمشق، التقى جالل الدين بكثري من العلامء و تعلّم 

يكتــب كــامل  مــن مناهلهــم. و يف ذلــك  أغــدق  عليهــم و 

الديــن الخوارزمــي:

»إّن جــالل الديــن محمــد التقــى بدمشــق مبحيى الديــن 

العرىب و سعدالدين الحموي و عثامن الرومي و اوحدالدين 

الكرماىن و الشيخ صدرالدين القونوي و تتلمذ عليهم فربع 

يف الفقــه و الــكالم و التفســري و يف الفنــون األدبيــة ثــم عــاد 

إىل قونيــة«. )خوارزمــى، 1360ش، ج 1، ص 133( و يف 

مجال تعامله مع العلامء الكبار بدمشق و اشتغاله بالعلوم 

املختلفــة يقول األفالىك:

»عنــد إقامــة حــرضة موالنــا ىف دمشــق اســتقبله علــامء 

أنزلــوه يف املدرســة  و  مــن األكابــر  بهــا  مــن  املدينــة و كّل 

املقدســية و هــو أّدى خدمــات عظيمــة و اشــتغل بالعلــوم 
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بجــّد كامــل«. )افــالىك، 1959م، ج 3، ص 81(

و إقامة جالل الدين يف الشــام لســنني طويلة و شــعره 

الغــزيل و أبياتــه يف وصــف الشــام موحــاة مــن رؤيتــه الخاصــة 

إىل هذه البقعة، فنجده مثالً يف شطٍر من أشعاره الغزلية 

يصف دمشق و أسحارها و لياليها فيقول:

عــىل  و مســتعدون  و عشــاقها  »نحــن محبّــو دمشــق 

الفــداء بالنفــس ىف ســبيلها منــذ أرشق صبــح الســعادة و 

نحــن ســكارى ألســحار دمشــق و لياليهــا«. )أنظــر، غــزل رقــم 

1493، ديــوان شــمس تربيــزى(

يــدّل عــىل تعلقــه الشــديد بهــذا البلــد و  و هــذا كلّــه 

لــه. تكرميــه 

كان جــالل الديــن ىف الثالثــة و الثالثــني مــن عمــره حــني 

عزم عىل العودة اىل قونية و عند وصوله إليها تلّقاه الناس 

و كأنـّـه مــوىل الــروم و فقيههــا ىف ذلــك العــر. )أنظــر: زریــن 

كوب، 1379ش، ص 88-93(

و كــام أرشنــا، أن شــاعرنا جــالل الدیــن البلخــی الرومــی 

اســتخدم الكثــري مــن العربيــات يف آثــاره. وإن أمعّنــا النظــر 

يف مؤلّفاته، ال ســياّم املثنوي، لرأينا مدى إملامه بالبالغة 

و األدب، الفــاريس منهــا و العــريب و تبّحــره يف آداِب كٍل 

منهــام عــىل حــّد ســواء. و دراســته عــىل نطــاق واســع للكتــب 

و الدواوين العربية و املعاجم اللغوية و البالغية تدّل عىل 

بآدابهــا. و اســتخدامه  بهــا و  العربيــة و متّســكه  للغــة  حبّــه 

بشــكل واســع للغــة العربيــة مــن األبيــات الشــعرية و األمثــال 

و الحكــم و اآليــات القرآنيــة و األحاديــث يف آثــاره، ال ســيّام 

املثنــوي، قــد منــح إبداعــه األديب هــذا و آثــاره األخــرى صبغــة 

عربية مستوحاة من شغفه لهذه اللغة و استيناسه بها منذ 

ســابق عهــده.

)زرين كوب، 1368ش، ص 234-238(

 ينبج ب يونى)5( و ع دمحته

يُعــّد هــذا الكتــاب إبداعــاً أدبيّــاً خالــداً يســمو بالشــعر إىل 

الفــّذ، و تحديــد املوضــوع حــول هــذه املنظومــة  مســتواه 

الطويلــة ليــس باألمــر اليســري. فموضوعــه بصفــة عامــة يعنــي 

الوجــود كلــه، و بصفــة خاصــة هــو اإلنســان و الحيــاة. و يتجــزأ 

"املثنــوي" إىل ســتّة أجــزاء تضــم حــوايل خمســة و عــرون 

ألــف بيــت، و كل جــزء مــن أجــزاءه يشــتمل عــىل نيــف و أربعــة 

آالف بيت، و "املثنوي" يدور حول مجموعة من الحكايات 

و الهــدف مــن ذلــك ليســت الحكايــة نفســها بــل ألبعادهــا 

الفلســفية و التعليميــة. و مصادرهــا الرئيســية، بــال ريــب، 

هام القرآن الكريم و قصص األنبياء. كام أن بعض حكايات 

"املثنوي" لها عالقة بسرية امللوك و الخلفاء و الحكامء و 

الفالسفة و األطباء و منها أيضاً عن الفقهاء و املتكلّمني و 

عن الجواري و اإلماء و العبيد، و البعض مقتبس من كتاب 

كليلــة و دمنــة و كتــاب ألــف ليلــة و ليلــة و مــن بعــض النــوادر 

الشــائعة عــىل نطــاق شــعبي، كنــوادر جحــا.

13-12؛  1، ص  1966م، ج  الرومــى،  )جالل الديــن 

)272 1967م، ص املقدمــة و ص  محمــدى، 

علــم  و  ذوق  و  أخــالق  و  حكمــة  كتــاب  "املثنــوي" 

إجتامعــي، و هــو كتــاب فلســفي و تربــوي، و دراســة هــذا 

الكتــاب تفتــح آفاقــاً جديــدة أمــام باحثيهــا و تكشــف حقائــق 

و  القديــم  الفكــر  عــن  البحــث  يرغــب يف  مــن  لــكّل  قيّمــة 

فيــه ضالّتــه. ليجــد  الحديــث 

فعــىل ســبيل املثــال، نجــد يف "املثنــوي" 745 حديثــاً 

نبويـّـاً مفــّراً و مروحــاً، و 528 آيــًة قرآنيــًة مرّحــة أو ملّمحــاً 

بهــا، حيــث يذكــر جــالل الديــن يف تفســريها رشحــاً دقيقــاً، 

ناهيــك عــاّم يتضّمنــه الكتــاب مــن آيــات، كــام تجــد فيــه 275 

حكايــة. و خــري تعبــري ميكــن بــه وصــف "املثنــوي" و مميّزاتــه، 

هــو مــا ذكــره جــالل الديــن باللغــة العربيــة يف مقّدمــة الجــزء 

األول مــن هــذا الكتــاب، حيــث يقــول:

»هــذا كتــاب املثنــوى و هــو أصــول أصــول الديــن ىف 

كشــف أرسار الوصــول و اليقــني و هــو فقــه اللـّـه االكــرب و رشع 

اللّــه األزهــر و برهــان اللّــه االظهــر، مثــل نــوره كمشــكاة فيهــا 

مصباح، يرق أرشاقا أنور من االصباح و هو جنان الجنان، 

ذوالعيــون و األغصــان... األبــرار فيــه يأكلــون و يربــون، و 

مــر رشاب  كنيــل  هــو  و  يطربــون  و  يفرحــون  فيــه  األحــرار 

للصابريــن... يقــول العبــد الضعيــف املحتــاج اىل رحمــة اللـّـه 

بــن الحســني البلخــى تقبــل اللّــه  تعــاىل، محمدبــن محمــد 

منه: اجتهدت ىف تطويل املنظوم املثنوى املشتمل عىل 

الغرائــب و النــوادر و غــرر املقــاالت و درر الــدالالت و طريقــة 

الزهاد و حديقة العباد، قصرية املباىن، كثرية املعاىن...«.
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العربيــات" املتســعملة يف   " كــام أرشنــا، تتضّمــن  و 

"املثنــوي" شــتّى التعبــري العربيــة مبــا يف ذلــك املفــردات و 

املصطلحات و األمثال و األشعار، ال سياّم، اآليات القرآنية 

و األحاديــث النبويــة الريفــة.

و كّل هــذا دليــٌل عــىل ولــع جــالل الديــن باللغــة العربيــة 

و آدابهــا و رغبتــه يف اســتخدامها يف مؤلّفاتــه و مدّوناتــه. و 

قــد اســتخدم جــالل الديــن مفــرداٍت عربيــة)6( جّمــة يف ثنايــا 

أبياتــه الفارســية مــن كتابــه املثنــوي، و مــن تلــك املفــردات، 

نذكــر النــامذج التاليــة:

جان هاى خلق پيش از دست و پا 

مى پريدند از وفا اندر صفا

چون به امر »إهطبوا« بندى شدند 

حبس خشم و حرص و خرسندى شدند

 )ج 1، 929ـ930(

إن أرواح الخلــق قبــل أن تتمثّــل و تظهــر يف األجســاد، 

لتجــول و تصــول يف الصفــاء لشــّدة وفائهــا.

لهــا  قــال  و  بالهبــوط  تعــايل  البــاري  أمرهــا  عندمــا  و 

الــرىض. و  الطمــع  و  الغضــب  أســرية  صــارت  "إهبطــوا" 

عــدو«  بعضكــم  »إهبطــوا  تعــاىل:  قولــه  اىل  اشــارة 

)البقــرة: 36( أو اىل قولــه: »قلنــا اهبطــوا منهــا جميعــا فإّمــا 

يأتيّنكــم مّنــي هــدى فمــن تبــع هــداى فــال خــوف عليهــم و ال 

هــم يحزنــون« )البقــرة: 38(

پس سپاس او را كه ما را در جهان 

كرد پيدا از پس پيشينيان

تا شنيديم آن سياست هاى حق 

بر »قرون ماضية« اندر »سبق«

 )ج 1، 3130ـ3131(

فله الحمد لخلقه الخلق بعد األولني،

بعد ما سمعنا عن سّنة الله يف القرون الخالية.

»كيف مّد الظّل« نقش اولياست 

كو دليل نور خورشيد خداست

اندر اين وادى مرو ىب اين دليل 

»ال أحّب اآلفلني« گو چون خليل

 )ج 1، 428ـ429(

و الظــّل ىف قولــه »كيــف مــّد الظــّل« صــورة أوليــاء اللـّـه و 

هــذا هــو الدليــل املنبــى ء عــن نــور اللـّـه و فيــه اشــارة اىل قولــه 

تعــاىل: »أمل  تــر اىل ربــك كيــف مــّد الظــل و لــو شــاء لجعلــه 

ســاكنا« )الفرقان:45(

ال تقطــع هــذه القفــار و الــرباري مــن غــري مرشــد و دليــل، 

و قــل كــام قــال إبراهيــم الخليــل، "ال أحــب اآلفلــني".

وفيــه اشــارة اىل قولــه تعــاىل حكايــة عــن ابراهيــم )ع( 

»فلّــام جــّن عليــه الليــل رأى كوكبــا قــال هــذا رىّب فلــام أفــل 

قــال ال أحــب اآلفلــني« )6: 76(

نــراه يســتفيد ىف أبياتــه مــن العبــارات و املفــردات  و 

الفارسية التى تدل عىل آية أو حديث أو مثل عرىب بشكل 

مبــارش أو غــري مبــارش:

گورخانه راز تو چون دل شود 

آن مرادت زودتر حاصل شود

گفت پيغمرب كه هر كه رس نهفت 

زود گردد با مراد خويش جفت

 )ج 1، 174-175(

لــو جعلــت فــؤادك مقــربة أرسارك، فرعــان مــا تنــال 

ُمنــاك.

ويف البيت إشارة إىل كالم أحد الصوفيني املعروفني: 

»قلوب األحرار قبور األرسار«.

فقد قال الرســول)ص(: إّن كّل من أخفى رسّه رسعان 

مــا يتحقــق لــه مــراده.

وأيضا فيه اشارة اىل حديث الرسول)ص(: »استعينوا 

عىل قضاء حوائجكم بالكتامن فاّن كّل ذى نعمة محسود«.

خواجه اندر آتش درد و حنني

صد پراكنده همى گفت اين چنني

گه تناقض گاه ناز و گه نياز

گاه سوداى حقيقت گه مجاز
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مرد غرقه گشته حاىن مى كند

دست را در هر گياهى مى زند

 )ج 1، 1825ـ1827(

نــار األمل و الحنــني و يقــول  كان الســيد الريــف يف 

شــتّى. كالمــاً 

فتــارًة يقــول كالمــاً متضاربــاً و تــارًة كالمــاً ناعــامً و تــارًة 

ترّضعــاً و تــارًة أخــرى حبّــاً و غرامــاً و تــارًة كالمــاً مألوفــاً.

ـ فالغريق يتشبث بكل حشيش.

املثــل  اىل  األخــري  البيــت  مــن  الثــاىن  الشــطر  يشــري 

حشــيش«. بــكّل  يتشــبّث  »الغريــق  املعــروف:  العــرىب 

و نراه أيضا ينشد أبياتا عربية و يضّمنها مثالً و حكام:

حبّك األشياء يُعميك يُصّم

 نفسك الّسوداء جنت ال تختصم

)ج 2، 2735(

العــرىب: »حبّــك  املثــل  البيــت،  هــذا  تضّمــن  قــد  و 

يُصــّم« و  يُعمــى  الــى ء 

املثــل  الديــن  جــالل  التاليــني، ضّمــن  البيتــني  و يف 

املعــروف: و  املنظــوم 

»فدارهم مادمت ىف دارهم 

و أرضهم ما دمت ىف أرضهم«:

»ال تخالفهم حبيبى ! دارهم

 يا غريبا نازالً ىف دارهم«

»أعط ما شاءوا و راقوا و ارضهم

يا ظعينا ساكنا ىف أرضهم«

)ج 4، 3813ـ3814(

و ىف مــكان آخــر نــراه يــأىت باألبيــات العربيــة املنســوبة 

للشــعراء العــرب:

ففــي األبيــات التاليــة ينقــل حكايــة ثــم يــأيت بشــعر عــريٍب 

منســوٍب إىل »مجنــون بنــى عامــر«:

گفت من شه را پذيرا چون شوم

 ىب بهانه سوى او من چون روم

نسبتى بايد مرا يا حيلتى

 هيچ پيشه راست شد ىب آلتى

همچو مجنوىن كه بشنيد از يىك

كه مرض آمد به ليىل اندىك

گفت آوه! ىب بهانه چون روم

 ور مبانم از عيادت چون شوم

»ليتنى كنت طبيبا حاذقا

كنت أمى نحو ليىل سابقا«

)ج 1، 2701ـ2705(

قال الزوج: و كيف أصبح مقبوالً عند امللك؟ و كيف 

أذهــب اليــه مــن غــري ذريعة؟

يكــون يل حســٌب و نســب، و هــل هنــاك  أن  يجــب 

بــال وســيلة؟ مهنــة 

أصبحــُت كاملجنــون الــذي ســمع أحــٌد يقــول؛ أن ليــىل 

أصيبــت مبــرض طفيــف.

فقــال: آه! كيــف يل أن أذهــب إليهــا بــال عــذر؟ و إن مل 

أزرهــا، فكيــف ســيكون حــايل.

و يف األشــعار اآلتيــة العربيــة يصــف جالل الديــن قصــة 

حول قوم سبأ و حاالتهم الروحية ليصف من خاللها حاالت 

الناس النفسية. و يعتقد جالل الدين، أن اإلنسان ال يقتنع 

مبا لديه و ال يرىض مبا قســمه الله له، و هو دائم الشــكوى 

و التذّمر:

يطلب االنسان يف الصيف الّشتاء

 فإذا جاء الشتاء أنكر ذا

فهو ال يرىض بحال أبداً

 ال بضيق ال بعيش رغداً

قُتل االنسان ما أكفره

كلّها نال هدًى أنكره

 )ج 3، 371ـ373(

جديــر بالذكــر أّن جــالل الديــن البلخــى خــالل أشــعاره 

القــرآن و األحاديــث  يــأيت مبضامــني أخالقيــة مأخــوذة مــن 

158



12  لبرا دمحم  يدل  ينبج ب يونث ر نا برايـ  «تا برعلا»

بشكل غري مبارش و يعظ بها الناس حتّى يتخلّقوا باألخالق 

الحســنة:

يعط من أعرض هنا عن ذكرنا

 عيشة ضنكاً و نجزى بالعمى

)ج 3، 354(

و يُشري هذا البيت إىل أن من ينىس الله و يغفل عنه 

و نعمه و آالئه، فإنه يُصاٌب بالفقر و الفاقة، فعىل اإلنسان 

أن يذكــر اللــه و نشــكر نعمــه و ال يكفــر بهــا. و يســتفيد بهــذا 

التضمــني مــن اآليــة الكرميــة:

»و من أعرض عن ذكري فاّن له معيشة ضنكا و نحره 

يوم القيامة أعمى«. )طه: 124(

و يُشــري يف مكان آخر إىل أهمية طلب العلم و التزّود 

بالحكمة و البصرية، فيقول:

يستوي األعمى لديكم و البصري

 يف املقام و النزول و املسري

و البيــت ُمقتبــٌس مــن هــذه اآليــة الريفــة: »قــل هــل 

يســتوى األعمــى و البصــري أفــال تتفكــرون«. )األنعــام: 50(

و ســنذكر أبياتــا عربيــة قــد أنشــدت ىف مقدمــة الجــزء 

بــن  لـ»عــدّى  الرابــع مــن كتابــه »املثنــوى« و هــذه األشــعار 

جــاءت  قــد  و  بدمشــق  االول  القــرن  شــعراء  مــن  الرقــاء« 

األغــاىن ألىب  مــن  الثامــن  املجلــد  الكاملــة يف  قصيدتــه 

االصفهــاىن: الفــرج 

و ماّمشجاىن أنّني كنت نامئا

أعلّل من برد بطيب التنّسم

إىل أن دعت ورقاء يف غصن أيكة

تغرّد مبكاها بحسن الرتنّم

فلو قيل مبكاها بكيت صبابة

 لسعدى شفيت النفس قبل التنّدم

ولكن بكت قبىل فهيّج ىل البكا

بكاها فقلت الفضل للمتقدم

و يريــد جــالل الديــن مــن خــالل هــذه األبيــات أن يصــّور 

لنــا شــوقه يف إدراك عــامل الغيــب، و مــن جانــٍب آخــر، يريــد 

أن يبــنّي دور العلــامء و األدبــاء الســالفني الذيــن ســعوا يف 

هــذا املجــال و أرشــدوهم، فيقــول:

و  املنجزيــن  و  املتأخريــن  و  املتقدمــني  اللــه  »رحــم 

املتنّجزين بفضله و كرمه و جزيل آالئه و نعمه فهو خري مسؤول 

و اكرم مأمول و اللّه خرٌي حافظا و هو أرحم الراحمني و خري 

 املؤمنني و خري الوارثني و خري مخلف رازق للعابدين الزارعني

الحارثني...«)موالنا جالل الدين محمد بلخى، 1379 ش، 

ج 4، ص 7ـ8(

و يبــنّي جــالل الديــن مــن خــالل حكايــة أخــرى العالقــات 

األخالقيــة و االجتامعيــة بــني النــاس، مشــريا إىل خصائــص 

أهــل املــدر و أهــل الوبــر و يقــول هكــذا:

الكياسة و األدب الهل املدر

 الضيافة و القرى ألهل الوبر

الضيافة للغريب و القرى

 أودع الرحمن يف أهل القرى

 )ج 6، 2405ـ2406(

و يف ختــام البحــث حــول »العربيــات« يف املثنــوى، نــأيت 

بأشعار عربية أخرى قد ضّمن جالل الدين فيها اآلية الكرمية 

ىف ســورة فاطــر: »مــن كان يريــد العــزة فللّــه العــزة جميعــاً 

إليــه يصعــد الكلــم الطيــب و العمــل الصالــح يرفعــه و الذيــن 

ميكــرون الســيئات لهــم عــذاب شــديد... )فاطــر:10(

فإليه يصعد أطياب الكلم

 صاعدا مّنا اىل حيث علم

ترتقى أنفاسنا باملنتقى

 متحفا مّنا اىل دار البقا

ثم تأتينا مكافاة املقال

 ضعف ذاك رحمة من ذى الجالل

ثم يلجينا اىل أمثالها

 ىك ينال العبد مام نالها
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13   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

هكذى تعرج و تنزل دامئا

 ذا فالزلت عليه قامئا

 )ج 1، 885ـ889(

فهــو يقــول: و عــىل هــذا النحــو تســلب أنفســنا رويــدا رويــدا 

مــن حبــس هــذه الدنيــا وهكــذا يواصــل العبــاد ذكــر ربّهــم و 

يعبدوه و النعم و الربكات ال تزال تنزل عىل العباد من ربّهم.

ألقينــا نظــرة خاطفــة عــىل "العربيــات" يف  و بعــد أن 

كتــاب املثنــوي، و بعــد رسدنــا رسداً موجــزاً و ذكرنــا لبعــض 

النــامذج، نقــول ختامــاً؛ إن موالنــا جــالل الديــن كان لــه نزعــٍة 

شديدة و ولعاً خاصاً باللغة العربية و آدابها، و كانت نظرته 

مــن هــذا املنطلــق،  اللغــة نظــرة إجــالٍل و تقديــر. و  لهــذه 

إليــه  أشــار  و  عــىل تشــجيعه  الديــن  برهــان  أســتاذه  حــرص 

العلــوم  و  العربيــة  اللغــة  ليُتقــَن  الشــام  بــالد  بالرحيــل إىل 

اإلسالمية. و اجتمت كل تلك األسباب لتجعل منه إنساناً 

أفــكاٍر و  و صاحــب  قديــراً  و مفّكــراً  بارعــاً  أديبــاً  متكامــالً و 

عبقريــة خاصــة تبلــورت يف "املثنــوي". و يف هــذا الكتــاب 

يقــّدم لنــا الكثــري مــن التعاليــم األخالقيــة الهامــة، و يف ذلــك 

كلّه يستخدم العربيات و امللّمعات استخداماً وافراً جزيالً 

يــدّل عــىل شــغفه و تعلّقــه الشــديد بلغــة الضــاد و ببقاعهــا.

و قد شاهدنا أنّه كان يثني عىل بالد الشام ىف بعض 

آثاره و يكرم الشعراء العرب و آثارهم األدبية و العلامء الكبار 

اآلخرين ىف العلوم الدينية و العلوم األخرى ىف هذه البالد 

االسالمية. و قد كان يرى أّن اللغة العربية هى اللغة األوىل 

للحضــارة االســالمية. فالحديــث عــن تفاعــل االيرانيــني مــع 

اللغــة العربيــة هــو حديــث عــن ارتبــاط حضــارى جمــع بــني 

االيرانيني والعرب منذ سالف األيام، و جالل الدين البلخى 

مــن أبــرز األدبــاء الذيــن تفاعلــوا مــع اللغــة العربيــة و بلدانهــا 

بشــكل كبــري.

برهنب ش

جــالل الديــن محمــد البلخــى املعــروف مبولــوى ُولــد ىف مدينــة   1

بلــخ بايــران يــوم 6ربيــع االول 604 ه.. كان أبــوه محمــد بــن الحســني 

الخطيبــى عاملــا دينيــا و عنــد بدايــة هجــوم املغــول تــرك موطنــه 

بلــخ مصطحبــا أرستــه عــام 609 ه. أخــذت األرسة تنتقــل مــن مدينــة 

اىل أخرى. ذهبت اىل نيســابور و منها رحلت اىل بغداد ثم مكة 

و انتقلــت بعــد ذلــك اىل قونيــة مــن بــالد األناصــول التــى كانــت 

تعــرف ببــالد الــروم فأقــام بهــا و مــن هنــا جــاءت شــهرة جالل الديــن 

بلقــب »الرومــى«. و قــد أشــار اىل ذلــك جــالل الديــن البلخــى:

»از خراسانم كشيدى تا بر يونانيان

تادرآميزم بديشان تا كنم خوش مذهبى«

)َسَقبْتَني من خراسان إىل اليونان أللتقط بهم و ألستحسن مذهبى(

و  و مكاتيــب،  الســبعة،  هــى: املجالــس  املنثــورة،  األدبيــة  آثــاره  مــن 

آثــاره املنظومــة، هــى: الديــوان، والرباعيــات،  فيــه مافيــه. و مــن 

الــذى كان  الچلبــى«  الديــن  مــن أصدقائــه »حســام  واملثنــوى. 

املولوى من مريديه و ألّف »املثنوى« متأثّرا به و »شمس الدين 

التربيــزى« الــذى أثّــر ىف حيــاة شــاعرنا أعمــق األثــر.

غربــت شمســه مــع أصيــل يــوم الخميــس، الخامــس مــن جــامدى اآلخــرة 

ســنة 672ه. )األفــالىك، 1959م، ج 1، ص 129ـ151، و ج 3، 

ص 22ـ27؛ صفــا، 1368ه، ج 3/1، ص 448ـ473؛ دولتشــاه، 

1318ه، ص 193ـ197(.

برهان الدين املحقق الرتمذى: كان من املشايخ الصوفية برتمذ   2

و هــو مــن مريــدى بهاءالديــن. ســافر اىل الــروم )اآلســيا الصغــرى( 

لإلقامــة عنــده. تــوىّل تعليــم جــالل الديــن البلخــى بعــد مــوت أبيــه 

حواىل تسع سنني. و قيل إنّه مات ب »قيرية«.)دائره املعارف 

فــارىس، ج 1، ص 633(

ابوالطيب املتنبى )915ـ965م(: شاعر ولد بالكوفه و درس بها.   3

و هرب صغريا من فظائع القرامطة اىل بادية الساموة بني العراق 

و الشام، فأتقن العربيه و عند عودته احرتف الشعر، فمدح رجال 

الكوفــة و بغــداد و تنقــل بــني مــدن الشــام ميــدح شــيوخ البــدو و 

األمــراء و األدبــاء. ىف شــعره مبــادئ فلســفية تشــاؤمية و تعصــب 

قويــة  فيــه طاغيــة، متدفقــة،  تظهــر شــخصيته  و  للعروبــة  واضــح 

األســلوب، متحــررة القوالــب و لكنــه كان محافظــا عــىل الصــورة 

الشــعرية املأثــورة. )املوســوعة العربيــة امليــرة، ج 2، ص 1644(

ابوالعــالء احمــد املعــرى )973ـ1057م(: شــاعر و كاتــب جــرى ء   4

التفكري، ولد مبعرة النعامن قرب حلب. كان ىف الطور االول من 

حياته مياثل غريه من الشعراء و يعجب باملتنبى و يحاكيه و ميثل 

ديــوان »ســقط الزنــد« هــذا الشــعر. أخــذ يتأمــل الحيــاة االنســانية، 

خالف أهل عره ىف كثري من أفكارهم و معتقداتهم االجتامعية 
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14  لبرا دمحم  يدل  ينبج ب يونث ر نا برايـ  «تا برعلا»

والدينيــة و نظــم ذلــك شــعرا ىف »اللزوميــات«. ألــف عــدة كتــب 

أشــهرها »رســالة الغفــران«. )املوســوعة العربيــة املســرية، ج 2، 

ص 1720(

باملــزدوج ىف  يعــرف  الــذى  النظــم  ذلــك  تعنــى  كلمــة املثنــوى   5

العربيــة و هــو يعتمــد ىف التقفيــة عــىل توحيــد القافيــة بــني شــطرى 

كل بيــت مــن أبيــات املنظومــة. فــكل بيــت مــن األبيــات تكــون لــه 

قافيتــه املســتقله و بهــذا تتحــرر املنظومــة مــن القافيــة املوّحــدة و 

قــد ســّمى جــالل الديــن كتابــه هــذا »املثنــوى«.

اليك بعض هذه املفردات ىف األجزاء الستة للمثنوى:  6

ج1: غــاّمز )33(، بطــر )48(، عجــز )49(، قبــض )54(، ســبّاح )75(، 

رشى و بيــع )80(، صــدر )95(، ســمر )118(، غــرّه )19(، عــذب 

و  طوعــا   ،)1637( نطــق  و  ســمع   ،)1160( ريــب   ،)1068(

كرهــا )1996(، صدرالــورى )2380(، مقــراض )3094(، جحــود 

)4008( و...

عــدو )128(،  تحــت االرض )42(،  يقظــة )38(،  2: مطلــع )7(،  ج 

و... الضحــى )296( 

ج 3: جوز و فستق )1391(، غوث )4218(، رسن )4217(، مستسقى 

)3910(، التخف )494( و...

ج 4: ظــّل )3349(، إدبــار )3436(، رّب العبــاد )1148(، أخ املــوت 

)3036(، رغيــف )1717( و...

ج 5: منية )45(، صداع )406(، مفرتض )456(، بطّال )1823(، آكل 

و مأكول )721( و...

ج 6: عــدّو )794(، التقنطــوا )1922(، ينبــوع )2662(، خفــض و رفــع 

)1856(، راعــى )4829( و...

ب  بجع

افــالىك، شــمس الدين احمــد، مناقــب العارفــني، بــا تصحيحــات   1

61ـ1959. آنقــره،  يازيجــى،  تحســني  تعليقــات  و  حــواش  و 

بلخى، جالل الدين محمد، مثنوى، مقدمه، تصحيح و تعليقات   2

از دكــرت محمــد اســتعالمى، رشكــت قلــم، 1379، چــاپ ششــم.

العــالء  اىب  أخبــار  ىف  الجامــع  ســليم،  محمــد  الجنــدى،   3

عــىل  ارشف  و  عليــه  علــق  الثــاىن،  الجــزء  آثــاره،  و  املعــرى 

الطبعــة بــريوت،  صــادر،  دار  هاشــم،  عبدالهــادى   طبعــه 

 الثانية، بريوت، 1412ه، 1992م.

و  األرسار  بــن حســن، جواهــر  الديــن حســني  كــامل  خوارزمــى،   4

زواهــر االنــوار، بــه اهتــامم دكــرت محمــد جــواد رشيعــت، اصفهــان، 

1360ش.

دولتشــاه، تذكــرة الشــعراء، بــه اهتــامم ادوارد بــرون، مطبعــة بريــل،   5

ه / 1900م. ليــدن، 1318 

ترجمــه و رشح دراســة محمــد  مثنــوى،  الديــن،  الرومــى، جــالل   6

عبدالسالم، كفاىف، صيدا، بريوت، املكتبة العرية، 1966م، 

الطبعــه االوىل.

انتشــارات  تــا مالقــات خــدا،  پلــه  پلــه  زرين كــوب، عبدالحســني،   7

شــانزدهم. چــاپ   ،1379 علمــى، 

زرين كوب، عبدالحسني، رّسىن، نقد و رشح تحليىل و تطبيقى   8

انتشــارات علمــى، 1368، چــاپ ســوم. مثنــوى، 

انتشــارات  تهــران،  ايــران،  در  ادبيــات  تاريــخ  اللــه،  ذبيــح  صفــا،   9

.1368 فــردوىس، 

غربــال، محمــد شــفيق، املوســوعة العربيــة امليــرة، دار احيــاء   10

1987م. 1407ه،  لبنــان،  بــريوت،  العــرىب،  الــرتاث 

البقــاء  اىب  بــرح  الطيــب  أىب  ديــوان  ابوالطيــب،  املتنبــى،   11

داراملعرفــة،  الديــوان،  بالتبيــان ىف رشح  املســّمى  العكــربى، 

لبنــان. بــريوت، 

محمدى، محمد، االدب الفارىس ىف أهم أدواره و أشهر اعالمه،   12

منشــورات قســم اللغــة الفارســية و آدابهــا ىف الجامعــة اللبنانيــة، 

بــريوت، 1967.

مصاحــب، غالمحســني، دايره املعــارف فــارىس، رشكــت ســهامى   13

افســت، 1345ش.

بــه  مولــوى، جالل الديــن محمــد، فيــه مــا فيــه، مــرياث درخشــان   14

تصحيح و اهتامم حسني حيدر خاىن، انتشارات سناىئ، 1375، 

چــاپ اول.

مولوى، جالل الدين محمد، فيه مافيه، با تصحيحات و حواش   15

تهــران، 1362ش،  امــري كبــري،  الزمــان فروزانفــر، انتشــارات  بديــع 

چــاپ پنجــم.

مولــوى، جــالل الديــن محمــد، كليــات شــمس يــا ديــوان كبــري، بــا   16

تصحيحــات و حــواش بديــع الزمــان فروزانفــر، انتشــارات دانشــگاه 

تهــران، تهــران، 1344ش، چــاپ دوم.
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15   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

 ال�سعر كاأداة يف تخليق الوعی ال�سيا�سي:
درا�سة خا�سة باالرتكيز علی الربيع العربي

برسما ننشح 
األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

شــييل  بــرييس  اإلنجليــزي  املشــهور  الشــاعر  رأي  عــىل 
“الشــعراء هــم املرعــون غــري املعــرتف بهــم يف العــامل”)1(، 

وإن كنا نتفق أو نختلف مع هذا الرأي، ال ميكن تجاهل تأثري 

الشعر والشعراء عىل املجتمع. كام يتم تعريف الشعرعند 

عواطــف  مــن  نبــع  قــوي  شــعور  مــن  بفيضــان  ويدســورت 

 spontaneous overflow of( تجمعــت ىف هــدوء

 powerful feelings and emotions recollected

فيــه تصويــر املشــاعر،  فإنــه ميكــن   ،)in tranquillity

واألحاسيس واملشاعر من الشعب املظلوم وبالتايل إثارة 

وجدانهــم واحتجاجــات ضــد القــوى الظاملــة و املســتبدة. 

ميكــن أن نجــد هــذه العالقــة الوتيــدة يف كل ثــورة صغــرية او 

كبــرية، ألن الشــعر يــؤدي إىل جلــب العديــد مــن التغيــريات 

يف املجتمــع واللغــة و كذلــك يف موضــوع الشــعر أيضــا.

 هتة برشا  يف برارص بر«ايث

أثنــاء النصــف االول مــن  يــزال حتــى  العــريب ال  كان الشــعر 

القــرن التاســع عــر عــىل صورتــه اللتــي كان يجــري عليهــا 

يف عهــد العثامنيــني و العصــور اللتــي قبلهــا. وكان الشــعراء 

منهــم ينهضــون للمــدح و الرثــاء و غريهــا مــن املوضوعــات 

القدميــة إىل ان حقــق محمــد عــيل باشــا الثــورة العلميــة يف 

بــالد مــر. منــذ ان بــدأ هــذا الحاكــم بــا الخطــط الجديــدة 

ظهــرت يف الشــعر أيضــا تبديــالت و تغــريات.

وإ  الكلــامت املوزونــة واملنثــورة،  لیــس يف  فالشــعر 

منــا ھــو يف طریقــة التعامــل مــع الحیــاة والنــاس بشــاعریة 

وإحســاس صــادق، ولیــس املطلــوب يف الشــعر ان یخــرج 

البــر إىل املیادیــن والشــوارع ویســیرون إىل الحدائــق وھــم 

یحملــون دواویــن الشــعر وإمنــا ان یتعاملــوا مــع انفســھم ومــع 

اآلخریــن بــروح شــاعریة تحررھــم مــن الحقــد والكراھیــة. ومــن 

النظر إىل الحیاة بقدر عال من التفاؤل واحرتام الجامل)2(.

یــأىب أن یمــوت فــام زال للشــعراء شــھیة أن  و الشــعر 

ینــروا دواوینــه، مفھومــاً  بــه، وأن  یقرضــوه، وأن یصدحــوا 

ولیس تعییناً، داللة تؤرش عىل البعید واملختبئ واملغایر. 

لیــس الشــعر قصیــدة فحســب، إنــه قیمــة. ولیــس الشــعراء 

معنى، فقط، إنھم كینونة. وراء الشعر تكمن فردیة الكائن، 

وحریتــه، بقــدر مــا یكمــن جــامل الكــون وأحالمــه وفضــاءات 

جــه بالرغبــة يف الحیــاة. كــام یبــدو الشــعر يف الفضــاء  توھُّ

العمومي محصور يف املدیح والذم، مل یربح ھذا الفضاء 

محارصَة الشــعر يف شــكل بعینه. والشــعر لیس شــكالً وھو 

بالقــدر نفســه لیــس معنــى إنــه رؤیــة تســتبر وتستكشــف 

واســتبصارھا واستكشــافھا ال یكــون مبــا ھــو كائــن بــل مبــا ھــو 

ممكــن، وال مبــا ھــو مألــوف مــن قبــل وإمنــا مبــا ھــو مدھــش 

وغیــر مألــوف.

بر دمع برا يب

ان الشــعوب العربيــة كانــت و منــذ زمــن بعيــد تتطلــع اىل 

االرتقــاء اىل درجــة املواطنــة و التحــرر مــن صفــة الرعيــة التــي 

كبلــت أحالمهــا و آمالهــا بوطــن ارحــب و عيــش أرغــد و كرامــة 

محفوظــة و ســيادة مصونــة.

النــار يف  يــرضم  البوعزيــزي و هــو  لقــد كانــت رصخــة 

جسده النحيل ذات يوم بارد يف سيدي بوزيد رصخة هزت 

عروشــا و ارعبــت حكومــات كــام مل ترعبهــا أشــد األزمــات 

الدوليــة تعقيــدا. فانطلقــت الجمــوع تتحــدى الرصــاص و 
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16  برشا  كا بل يف تالمل برنعص برسمحر: ربسة لح ة دحبرقكمخ عي بر دمع برا يب

القمع يف تونس و رسعان ما انتقل الفتيل اىل مر فليبيا 

فالبحريــن و اليمــن و ســوريا)3(.

كان األمل بغد أفضل يغذي طموح الشعوب و كانت 

احيانــا  الطائفيــة  و حتــى  الدوليــة  و  اإلقليميــة  الحســابات 

ترتصــد األمــل لتــأده بعــد ان خالتــه مــات يف املهــد و دفــن 

منذ أمد طويل. و رغم ان بلدان الربيع العريب قد شهدت 

االخــوان  نزيهــة جلبــت  انتخابــات  تاريخهــا  مــرة يف  و ألول 

االنفــراد  بــني محاولــة  ترتنــح  بقيــت  التجربــة  ان  اال  للحكــم 

بالســلطة و بــني اقتســام األدوار مــع قــوى اخــري محســوبة 

بــدء  مــا  اليســارية، و رسعــان  و  الليبرياليــة  التيــارات  عــىل 

التملمــل االجتامعــي يظهــر عــىل شــكل احتجاجــات مطلبيــة 

احيانــا  احيانــا و عنيفــة  و مســريات و اعتصامــات ســلمية 

اخــرى، لقــد تحولــت الفرحــة بســقوط االســتبداد اىل قلــق و 

خوف عىل لقمة العيش فالبطالة تزايدت و غالء املعيشة 

اصبــح موضــوع غضــب و تزايــد الفســاد حتــى بلــغ مســتويات 

انتشــار  زاد  كــام  مخيفــة حــذر منهــا املخالــف و املؤالــف 

ظاهــرة اإلرهــاب الوضــع ســوءا فــرأى التونســيون ألول مــرة و 

منــذ رده مــن الزمــن جنودهــم يذبحــون و أمنييهــم يقتلــون و 

سياسيهم يغتالون و انعدم األمن يف ليبيا التي أصبح أمنها 

و اقتصادها تحت رحمة امليليشيات املسلحة و أصبحت 

مخــزن أســلحة مفتوحــا عــىل مراعيــه لــكل مــن يطلبــه. أمــا 

االخــوان و  بــني  مــرح رصاع  تــزال  كانــت و ال  فقــد  مــر 

معارضيهم انتهى اىل حد الساعة بانتصار العسكر و إقصاء 

االخــوان الذيــن بقطــع النظــر عــن أخطائهــم و خطاياهــم كانــوا 

يف غالــب الوقــت مراعــني لحريــة التعبــري و االعــالم، رصاع 

القــرن  الجزائريــة يف تســعينات  التجربــة  يهــدد باستنســاخ 

املنــرم. و االن تحولــت الحــاالت يف مــر و شــاهدت 

ملذابح كثرية. و انعكســت األمور السياســية حتي إن بعض 
علــامء السياســة بــدؤوا ان يســمواها بالخريــف و الشــتاء.)4(

اليــوم مبرحلــة  العــريب متــر  الربيــع  وبالحقيقــة ان دول 

خطــرية و تقــف يف مفــرتق طــرق تتجاذبهــا قــوى املــايض 

القمعي و قوى حاملة -ميينية كانت او يسارية - مفتقرة اىل 

التجربــة و الدعــم اإلقليمــي و الــدويل يف ظرفيــة اقتصاديــة و 

اجتامعية و أمنية صعبة بل معقدة مام ينذر بفشل التجربة 

يف املستقبل القريب و عودة املنظومات القدمية بأشكال 

جديدة ما مل تتظافر الجهود و تلتف كل القوى حول الوطن 

ال حــول الســلط. و الحــاالت يف ســوريا و مــر تحــي لنــا 

قصة دموية و لهذا يعد بعض من املفكرين و الكتاب هذه 

اإلنقالبات و الثورات خريفا او شتائا عربيا ال ربيعا كام أرشنا 

من قبل. وإذا فتشنا األموريف مر و سوريا نصل إىل نتيجة 

بــأن هــذه املالحظــة أقــرب إىل الصحــة و الحقيقــة.

بر دمع برا يب وبرشا  برا يب

األدب تلعب دامئا دورا هاما يف كل مجتمع واألدب العريب 

ال يــزال أداة هامــة يف املجتمــع العــريب مــن فــرتة إنشــائها. 

واكتســبت  الصحيــح  الطريــق  نحــو  بإدارتهــا املجتمــع  قــام 

الشــعراء وضــع النبــالء يف املجتمــع العــريب. ونحــن ال ميكــن 

أن تقوض العالقة بني األدب واالنتفاضات والثورات. أصبح 

األدب والقــوة املوجهــة نحــو الوعــي االجتامعــي والســيايس 

والثقــايف. يعتــرب الشــعر كمــرآة عاكســة للمجتمــع كيــف أن 

املجتمــع أو ثقافتــه تبــدو. و انــه يصــور االفرتاضــات الكــربى 

والقواعــد الضمنيــة للثقافــة وبالتــايل فإنــه ميكــن أيضــا أن 

تلعــب دورا يف هــز الدعائــم وإعــادة ترتيــب األثــاث العقــيل 

وكل  الظلــم  ضــد  النــاس  تعبئــة  طريــق  عــن  الثقافــة  يف 

االنحرافات يف املجتمع. ومبا أن الشعر لديه القدرة عىل 

التعبري عن رسالة العاطفية التي ال ميكن املنصوص عليها 

يف أي أشكال أخرى من األدب، وميكننا معرفة وجود عالقة 

قويــة بــني الثــورات والشــعر)5(.

واالمم التي تتعرض اىل متغیرات او ھزات او انقالبات 

او تراجــع او كــوارث یتبعھــا تغیــر يف الخارطــة االدبیــة ورمبــا 

تغیــر واحتــدام حتــى يف عالقــة االدیــب مــع املتغیــر الــذي 

تبقــى رمبــا  للثقافــة  امــم منتجــة  االمــم ھــي  حــدث. ھــذه 

يف حیــرة مــن امرھــا حیــن یقــف مثقفوھــا ومنتجــو ثقافتھــا 

واقفیــن بیــن عــدة خطــوط یصــل بعضھــا اىل حــد التقاطــع. 

ومــا حــل باألمــة العربیــة مــن متغیــرات بــدأت يف العــراق بعــد 

العــريب  بالربیــع  مــام اصطلــح علیــه  عــام 2003 ومــا تالھــا 

الــذي اشــتعلت نــاره يف تونــس ثــم مــرويف ميــن و ســوريا 

و البحريــن و حتــى يف بعــض املناطــق يف مملكــة العربيــة 

السعودية كام بينا وما تبعھا من حركات وإسقاط حكومات 

ومواجھات مســلحة ومتغیرات سیاســیة لبعض الحكومات 
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مخافــة ان تصلھــا رشارة التغیــرات)6(.

الثــورة كانــت أيضــا قويــة يف  التجربــة الشــعرية يف  و 

مــر و مــا عداهــا مــن الــدول العربيــة. و الشــعب فيهــا كانــوا 

متأثريــن عــىل اإلطــالق مــن قصائــد مختلفــة للشــاعر الراحــل 

املشــهور أيب القاســم الشــايب، و كذالــك شــاعر اإلنتفاضــة 

محمــود درويــش الفلســطيني و محمــد محمــود الزبــريي مــن 

ابــو القاســم  اليمــن وا ملاغــويت مــن ســوريا. و األبــرز منهــم 

الشايب. و هنا منوذج من شعره من قصيدة” إرادة الحياة”:

إذا الشعب يوما أراد الحياة

فال بّد أن يستجيب القدر

وال بــــّد لليل أن ينجـــــيل

وال بّد للقــيد أن ينكر

ومن مل يعانقه شوق الحـياة
تبخر يف جوها وانـدثر)7(

الحديــث يف  العــر  الشــعرية يف  التجربــة  هــذه  تبــدأ  و 

العــراق. ومــن أبــرز األمثلــة عــىل ذلــك قصیــدة تحــرض عــىل 

ســقوط الدیكتاتــور، وھــي قصیــدة الشــاعر العراقــي عدنانــة 

التــي كتبھــا بالســوید عــام 1999، وتحمــل عنــوان  الصائــغ 

“حكایــة وطــن”)8(:

َشَعَر متثاُل السید الرئیس بالضجر

فنزل من قاعدته الذھبیة

تاركاً الوفوَد والزھوَر وأناشیَد األطفال،

وراح یتمى بین الناس الذین اندفعوا یصفقون له:

“... بالروح بالدم... نفدیك یا...”

انتعش التمثال

وحین علمْت متاثیلُه األخرى باألمر

نزلْت إىل الساحات

وراحت تتقاتل فیام بینھا

والناس یتفرجون

ال یدرون

أیھم السیُد الرئیس...؟

“الكالســیي”  األدب  عــن  ینرفــون  الشــبان  بــدأ  و 

التقلیدییــن، وراحــوا يف اآلونــة األخیــرة یصغــون  والشــعراء 

أكــر فأكــر إىل الكلــامت املبــارشة ألغــاين الشــعراء الشــبان 

ومطريب الراب مثل حامدة بن عمر املشهور بٍإسم الجرنال 

)1989( مــن تونــس. ويف نھایــة 2012 وضــع الجــرنال أغنیــة 

“رایــس لبــالد” عــىل شــبكة االنرتنــت، ورسعــان مــا أصبحــت 

إحــدى أكــر األغــاين شــعبیًة خــالل الثــورات العربیــة:

رایس لبالد!

رایس لبالد أنا الیوم نحي معاك

باسم الشعب الكل اليل عایش يف العذاب

2011 ما زال فم شكون یموت بالجوع

حب یخدم باش یعیش لكن صوتو مش مسموع

ولقــي ابراھیــم قاشــوش مــن حــام ألغانیــه عــن الثــورة، 

أشھر املغنین السوریین املعارضین، املرع يف یولیو من 

العــام املــايض، وُعــرت عــىل جثتــه ملقــاة يف نھــر العــايص 

بعــد أن اقتُلعــت حنجرتھــا حســبام ذكــرت مجلــة “إینامــو” 

األملانیــة يف عددھــا األخیــر. غیــر أن أغنیتــه ســتظل تــرتدد 

عــىل شــفاه املتظاھریــن الســوریین:

سوریة بدھا حریة

وملا حقنا ردناه، سمونا إرھابیة

سوریة بدھا حریة

وملا حقنا ردناه، سمونا سلفیة

سوریة بدھا حریة

بدنا نشیلو لبشار بھمتنا القویة

سوریة بدھا حریة

سوریة بدھا حریة

التقلیدیــة  أو األغــاين  الھیــب ھــوب  أغــاين  ولكــن لیســت 

الثــورة  طالــت  لقــد  ثوریــة،  أضحــت  التــي  ھــي  وحدھــا 

القصائــد الفصیحــة أیضــاً منــذ ینایــر )كانــون الثــاين( 2011، 

فنجــد الشــاعر العراقــي الكبیــر ســعدي یوســف الــذي ولــد 

يف البــرة عــام 1934 ویعیــش حالیــاً يف املنفــى بلنــدن - 

یلخــص بكلــامت بســیطة مطالــب املتظاھریــن يف قصیدتــه 

القصیرة “نشــید ســاحة التحریر” التي نرھا يف 13 مارس 

)آذار( 2011يف “ســاحة تحریــر” اللــه نقیــُم
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18  برشا  كا بل يف تالمل برنعص برسمحر: ربسة لح ة دحبرقكمخ عي بر دمع برا يب

نقیُم مساَء صباًح

نقیُم صباَح مساَء

نقیًم إىل أن نجعًل من اسم عراق وطناً

بالشعِب بغداُد املحروسُة

بالعامِل املحروسُة

بالطالِب املحروسُة

املحروسُة بالجندي )وإْن دربھه األمیریكیون..

بغداُد املحروسُة باالسم األعظم: بغداد

ستجعُل من اسم عراق وطناً

وطناً حراً

... وسعیداً

براحمتة

بعد عر االستعامر األورويب الذي خلّف يف بالد املنطقة 

رصاعــات حدودیــة كامنــة وأزمــة ھویــة بالغــة، مل تــؤِد نزعــات 

االســتقالل التــي بــدأت يف منتصــف القــرن العریــن يف 

العبودیــة  مــن  جدیــد  إلىشــكل  إال  مســتبدین  حــكام  ظــل 

السیاسیة. ھذه النظم املحلیة املستبدة اعتربھا عدیدون 

يف الســنوات األخیــرة -ســواء مــن املثقفیــن أو مــن قطاعــات 

متباینة من الشعب – نوعاً من “االستعامر الذايت”، مثلام 

حدث أیضاً يف بعض البلدان األفریقیة. الشعور بأن املرء 

یُقمــع مــن جدیــد، أو بــأن القمــع مــا زال مســتمراً، وبــأن املــرء 

مــا زال مســتعبداً – الفــارق الوحیــد ھــو أن مــن یقــوم بذلــك 

ھــم حــكام البــالد أنفســھم، ال القــوى الخارجیــة التــي كانــت 

تتدخل يف شؤون البالد أو تحتل البالد - كان ھذا الشعور 

عامــالً حاســامً يف تراكــم مشــاعراإلحباط والیــأس والغضــب 

عــرب ســنوات طویلــة.

العربیــة  االنتفاضــات  مــن  األســايس  الھــدف  كان 

واملطالبــة  الوطــن،  معنــى  اســتعادة  ھــو  عــام2011  يف 

فیــه  یعیــش  الــذي  تشــكیل املجتمــع  بحــق املشــاركة يف 

املواطنــون. كان التخلــص مــن األوھــام ھــو الشــعور الــذي 

مثّــل رشطــاً ســابقاً والزمــاً لقیــام الثــورة – ھذاالشــعور عــرّب 

عنه يف كلامت وقصص بلیغة كُتّاب وشعراء عرب كثیرون 

طوال عقود، بعضھم یعیش يف املنفى، مســتخدمین يف 

ذلــك مختلــف النــربات والرســائل، وقــد انعكــس تأثیــر ھــذه 

الكلــامت بــدوره عــىل رؤیــة املجتمعــات العربیــة لنفســھا.

ورمبــا یكــون الشــاعر األكــر تأثیــراً يف ھــذا الصعیــد ھــو 

النــواب املولــود يف عــام 1934،  العراقــي مظفــر  الشــاعر 

الــذي مل یســتنث حكومــة عربیــة مــن ســخریته الالذعــة التــي 

باللغــة  أو  العراقیــة  باللھجــة  املكتوبــة  یطّعمبھــا قصائــده 

العربیــة الفصحــى. وبعــد أربعیــن عامــاً قضاھــا يف املنــايف 

عــاد مظفــر النــواب يف العــام املــايض إىل وطنــه العــراق.

وأولھــا  أھمھــا  املالمــح  مــن  العديــد  الثــورة  ولشــعر 

أن  إىل  النقطــة  ھــذه  مشــیرة يف  القديــم،  مــع  التواصــل 

الشــعراء تواصلــوا مــع الشــعر القديــم واإلبــداع يف املــايض، 

مســتدلة عــىل ذلــك مبــا كتبــه الشــاعر أحمــد عبــد املعطــي 

حجازي يف قصیدته التي أھداھا إىل أيب القاسم الشايب 

إلیھــا  القاســم؛ لیضیــف  مــن شــعر أيب  تبــدأ بشــطر  والتــي 

ثــم ينتقــل إىل شــطر آخــر مــن أيب القاســم، وھــي  حجــازي 

القصیدة التي كان لھا دور بارز يف كل ثورات الربیع العريب 

خاصة الثورة التونسیة و املرية و السورية. و لدينا أسامء 

كثرية للشعراء و الكتاب اللذين ساهموا إسهامات ضخمة 

يف هــذا املجــال. و باالجملــة لــكل فــن مــن فنــون األدب دور 

يف الثورات ضد اإلستبداد الدكتاتوريات يف البالد العربية 

و الشــعر مــن بينهــا لهــا يــد طــوىل يف إثــارة الشــعوب عــىل 

امللــوك و الحــكام املســتبدين.
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20  كل  ب اتخرة يدل ب مل   حح  كتحع بركح أ

اأثر املعتزلة فـي املّبد �ساحب كتاب الكامل

 . يت«ل  «تا ريمل كدن   ب 
أستاذ مشارك يف الشعر العريب الحديث والنقد الحديث، قسم العلوم األساسية، جامعة البلقاء التطبيقية

األردن – إربد، جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الحصن الجامعية، الحصن. ص-ب )50(

Email: fat.morad@hotmail.com

ب قا ة

 يعد كتاب الكامل -وهو موسوعة يف األدب واللغة- واحداً 

ابــن خلــدون اســم  التــي أطلــق عليهــا  الكتــب األربعــة  مــن 

دواويــن. يتنــاول هــذا البحــث أثــر املعتزلــة يف املــرّبد مــن 

ــّد مــن الوقــوف عنــد  الناحيــة األدبيــة والنقديــة، لــذا كان ال بُ

بعــض النصــوص مــن الشــعر والنــر للكشــف عــن التأثــريات 

التــي تركهــا االعتــزال فيهــا مــن ناحيــة، وموقــف املــربد منهــا 

عــىل  املــرّبد  تعليقــات  أســعفت  وقــد  ثانيــة.  ناحيــة  مــن 

تلــك النصــوص، وهــي قليلــة، يف الكشــف عــن مــدى تأثــره 

مبذهــب االعتــزال.

 ور ب وحظ ل يف بر« كة بركن مة

َاملــرّبد إىل دور املناظــرة يف الحركــة الكالميــة عنــد  أشــار 

املتكلمــني، ذلــك أنهــا ُعــّدت “األداة األوىل لنــر مذهــب 

أثنــاء  يف  الخصــوم  عــىل  الحجــة  وإقامــة   ،)1 االعتــزال”)

مناقشــاتهم ملســائل القــدر التــي كانــت تجــري أحيانــاً يف 

الطرقــات.

باإلســتصغار  عليهــم  يحكــم  “ثالثــة  األصمعــي:  يقــول 

حتــى يُــدرى َمــْن هــم، وهــم رجــٌل شــممت منــه رائحــة نبيــذ 

يف محفــل، أو ســمعته يف مــر عــريب يتكلــم بالفارســية، أو 

رجــل رأيتــه عــىل ظهــر طريــق ينــازع يف القــدر”)2(.

وابتــدع املعتزلــة بدعــاً يف الديــن مل يــأَت بهــا الرســل 

شــغلتهم عــن ديــن اللــه، يقــول الريــايش:

قــد نّقــر النــاس حتــى أحدثــوا بدعــاً يف الديــن بالــرأي مل 

تُبعــث بهــا الرســل

الــذي حملــوا  اللــه أكرهــم ويف  حتــى اســتخف بحــق 
ُشــُغل)3( مــن حقــه 

وتؤثــر صنــوف األهــواء والبــدع هــذه يف فكــر العامــة مــن 

النــاس، يقــول محمــد بــن يســري:

يا سائيل عن مقالة الشيع 

وعن صنوف األهواء والبدع

دع عنك ذكر األهواء ناحيًة

فليس ممن شهدت ذو ورع

كل أناٍس بديهم حسٌن
َنع)4( ثم يصريون بعد للشُّ

 لذا نزل املعتزلة إىل مجالس خاصة بهم للقيام باملناظرات 

والجدل يف أمور الدين بدالً من الطرق. ولعل السبب يف 

ذلك يعود إىل كون “املذهب مل يكن معروفاً عند العامة 

إال باالسم”)5(، فخلطوا بينه وبني غريه من املذاهب. فهذا 

إســحاق بــن ســويد الفقيــه، وهــو إعــرايب ال يعــرف املقــاالت 

التــي مييــل إليهــا أهــل األهــواء يعــّد واصــالً بــن عطــاء وعمــرو 

بــن عبيــد مــن الخــوارج. يقول:

برئت من الخوارج لست منهم 
من الغزال منهم وابن باب)6(

وعلّــق املــربد عــىل ذلــك بقولــه: “فهــذان معتزليــان وليســا 

من الخوارج”)7(، وهذه محاولة منه لتنقية الصورة التي رآها 

النــاس يف املعتزلــة، وتكشــف عــن ميلــه للمعتزلــة بصفتهــا 
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“املوجــة الفكريــة الســائدة يف عــره”)8(.

انتحــال  عــن  تتمثــل يف حديثــه  أخــرى  ومثــة محاولــة 

الــذي احتــّج  الخارجــي املتمثــل مبــرداس  للفكــر  املعتزلــة 

عىل زياد يف قوله: “والله آلخذن املحسن منكم بامليسء 

والحــارض بالغائــب والصحيــح بالســقيم واملطيــع بالعايص” 

لتعارضــه مــع قولــه تعــاىل: “وإبراهيــم الــذي وىف أال تــزر وازرة 

وْزَر أخرى وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه يرى ثم 

يُجــزاه الجــزاء األوىف”)9(.

ابتدعهــا  بدعــة  يكــن  مل  ذلــك  أن  لنــا  يــربز  فاملــربد 

املعتزلــة، إمنــا هــو تأثــر يف التفكــري، فالشــيعة تنتحلــه أيضــاً، 

بــن عــيل: إين لســت أرى  أنــه كتــب إىل الحســني  وتزعــم 

رأي الخــوارج، ومــا أنــا إال عــىل ديــن أبيــك”)10(. وقــد انتحــل 

تفكــريه(  مــرداس لبصريتــه )ســالمة  األهــواء مذهــب  أهــل 

وصدقــه)11(.

ومــن مظاهــر تنقيــة املــربد لصــورة املعتزلــة إشــارته إىل 

دور املعتزلــة يف حاميــة الديــن ووقوفهــم ضــد الزندقــة يف 

معــرض حديثــه عــن واحــد مــن متكلمــي البــرة األوائــل”)12(، 

وهو بشار بن برد الذي تعّصب للنار عىل األرض، وصوب 

رأي إبليــس يف امتناعــه مــن الســجود آلدم عليــه الســالم، 

تأمــل قولــه:

األرض مظلمة والنار مرقة والنار 
معبودة مذ كانت النار)13(

فقــد تحامــل عليــه واصــل بــن عطــاء لكــرة تشــنيعه وهجائــه 

لــه، يقــول بشــار:

ماذا ُمنيُت بََغزّاٍل لَُه ُعُنٌق

كَِنقِنِق الَدوِّ إِن َوىّل َوإِن َمثاَل

ُعنَق الَزرافَِة ما بايِل َوبالُُكُم
روا رَُجال)14( روَن رِجاالً كَفَّ تَُكفِّ

لرتكــه  عليــه  مــن حقــده  نابعــاً  التحامــل  هــذا  يكــون  ورمبــا 

مذهبهم؛ إذ نراه يقول عندما ذكر بشاراً: “أما لهذا األعمى 

املكتني بأيب معاذ من يقتله؟ أما والله لوال أن الغيلة خلق 

يبعــج بطنــه عــىل  مــن  إليــه  لبعثــت  الغاليــة)15(  أخــالق  مــن 

مضجعــه ثــم ال يكــون إال سدوســياً أو عقيليــاً”)16(.

“هــذا  فقــال:  بذلــك  عطــاء  بــن  واصــالً  املــربُد  وأيــد 

األعمــى”)17(، ولكــن ألقــى عــىل عاتــق املتكلمــني مســؤولية 

الروايــة التــي تشــري إىل زندقــة بشــار فهــو يقــول: “فهــذا مــا 

يــرتدد عــىل املجالــس  يرويــه املتكلمــون”)18(. وكان املــربد 

الفكريــة، واســتطاع كشــف زندقــة البعــض “كمطيــع بــن إيــاس 

الليثي ويحيى بن زياد الحاريث اللذين كانا مرميني بالخروج 

عــن امللــة”)19(.

عــر  يف  الزندقــة  فكــرة  شــيوع  ســبق  مــام  ونلحــظ 

املــربد، “ولكــن اللفظــة جديــدة عــىل العربيــة، فلــم تشــع يف 

االستعامل بهذه اللغة عىل ألسنة املتكلمني”)20(. والدليل 

عــىل ذلــك قــول املــربد “كانــا مرميــني بالخــروج عــن امللــة” 

ومل يقــل كانــا زنديقــني.

بركشف عـ دنغة ب اتخرة

يكشــف املــربد عــن بالغــة املعتزلــة مــن خــالل حديثــه عــن 

خالــد بــن صفــوان)21( الــذي يقــول: “ال تكــون بليغــاً حتى تكلم 

امتــك الســوداء يف الليلــة الظلــامء يف الحاجــة املهمــة مبــا 

تتكلــم بــه يف نــادي قومــك، فإمنــا اللســان عضــٌو إذا مرّنتــه 

مــرن، وإذا أهملتــه خــار، كاليــد التــي تخشــنها باملامرســة، 

والبــدن الــذي تقويــه برفــع الحجــر”)22(.

فاملعتزلــة إذاً، عرفــوا ببالغتهــم وفصاحــة لســانهم)23(، 

كواصــل بــن عطــاء الــذي امتــاز بقــدرة فائقــة عــىل تريــف 

وجــوه القــول إلصابتــه بلثغــة يف لســانه وتجنبــه النطــق بحــرف 

الــراء. وعــىل الرغــم مــن أن “اجتنــاب الحــروف شــديد”)24( إال 

أنــه تجنــب ذلــك الحــرف )الــراء( باســتخدام الــرتادف. ومــن 

أقوالــه التــي تجنــب فيهــا الــراء قولــه القمــح بــدالً مــن الــرب)25(، 

وبعثــت إليــه بــدالً مــن أرســلت إليــه، وقــال األعمــى ومل يقــل 

.)26(ً بشــارا

لخصومهــم  املعتزلــة  مقارعــة  عــن  املــربد  ويكشــف 

باللســان والخطــب، وهــذا ليــس غريبــاً “ألن املعتزلــة مــن 

أقــدر النــاس عــىل تفهــم روح البالغــة وإدراك ارسارهــا”)27(، 

وقــد مــدح شــاعٌر مــن املعتزلــة، وهــو أبــو الطــروق الضبــي، 

بــن عطــاء إلطالتــه الخطــب واجتنــاب الــراء بقولــه: واصــالً 
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عليٌم بإبدال الحروف وقامٌع 
لكّل خطيب يغلب الحّق باطله)28(

غلــب واصــُل بــن عطــاء الخصــوَم بإطالتــه الخطــب، مــع 

إن ذلك ليس سهالً، ولكن لطول دربته عىل اجتناب الراء، 

أصبح سهالً فألقى الخطب دون معاناة أو تكلّف، لذا قال 

عنه املربد: “كان واصل بن عطاء)29( أحد األعاجيب”)30(.

ويعّد البعد عن التكلف أصل من أصول الخطابة التي 

ينبغــي عــىل الخطيــب مراعاتهــا، يقــول بــر بــن املعتمــر: 

“اعلــم أن ذلــك أجــدى عليــك مــام يعطيــك يومــك األطــول 
بالكــد واملطاولــة واملجاهــدة بالتكلــف واملعــاودة”)31(

وكــره املــربد الــكالم املتكلّــف “ألنــه تجــاوز يف الــكالم 

مــن  مــا تخلّــص  الشــعر  مــن  يفّضــل  أراه  لــذا  وتفيهــق”)32(. 

النمــري: التكلّــف كقــول أيب حيــة 

رمتْني وِسرتُ اللِه بيني وبينها 

عشيََّة أحجاِر الَكَناِس رميُم

أال ربَّ يوٍم لْو رمتْني رََميْتها 
ولكنَّ عهدي بالنِّضاِل قديُم)33(

ومــام يــدل عــىل اســتقباحه التكلّــف تفضيلــه اإليجــاز عــىل 

تعــرّض للتكلّــف”)34(،  الــكالم إذا طــال  اإلطالــة أحيانــاً “ألن 

يقول املربد: “خري الكالم ما أغنى اختصاره عن إكثاره”)35(. 

ويلحــظ مــن ذلــك ميــل املــربد لإليجــاز مــع إنــه نــزع أحيانــاً 

لإلطنــاب كســوقه العديــد مــن الوجــوه الــواردة يف شــاهد 

واحــد مــن مثــل “وقــد مــّل الــرى كل واحــد”، فهنــاك مــن 

يقــول: كل واجــد، وآخــر يقــول: واِخــد)36(.

برلفظ وب اوص

يبــدو أن املــربد مل يفصــل بــني اللفــظ واملعنــى؛ إْذ إنــه يــرى 

أن املتحدث يختار املعنى املناسب للّفظ املقصود عن 

طريــق إدراكــه اإليحــاءات التــي تعــرب عــن املعنــى املطلــوب، 

“فمــن أراد بقعــة مــن مــكان مــا مثــالً يقــول: برقــاء، ومــن أراد 

املــكان كلــه يقــول: أبــرق”)37(. ألن املعــاين تختلــف باختالف 

األلفاظ)38(.

بــن املعتمــر إىل رضورة  بــر  أشــارت صحيفــة  وقــد 

مشــاكلة اللفــظ ملعنــاه، يقــول بــر بــن املعتمــر: “ومــن أراد 

معنــًى كرميــاً فليلتمــس لــه لفظــاً كرميــاً”)39(.

يُســتدل مــام ســبق أن املعتزلــة حاولــت التوفيــق بــني 

اللفــظ واملعنــى؛ ألن التوفيــق بينهــام يــؤدي وظيفــة الرســالة 

الكالميــة، فتؤثــر يف الســامعني، لــذا حــرص املــربد أالّ يصــل 

إىل الســامع إالّ مــا يروقــه لفظــاً ومعنــى)40( فاســتقبح اللفــظ 

البعيــد)41( واملعنــى املســتغرب)42(.

وقــد انشــغل املــربد بقضيــة املعنــى “تلــك التــي أثارهــا 

الجو االعتزايل العقيل”)43(، فأخذ يرصد بعضاً من املعاين 

املشــرتكة بيــني الشــعراء، وأخــذ الالحــق مــن الســابق؛ كأخــذ 

نهشــل بن دارم )أبو مخزوم( قوله:

لو كان يف األلف منا واحٌد فدعوا 

من فارس خالهم إياه يعنونا

من قول طرفة:

إذا القوم قالوا َمْن الفتى خلت أنني 

عنيت فلم أكسل ومل أتلَّبد

ومن قول متيم بن نويرة:

إذا القوم قالوا من فتى لعظيمٍة 
فام علهم يدعى ولكنه الفتى)44(

بالحتكحم إىل براقأ

رفــض املــربد التعّصــب للقديــم. ومل يحفــل مبقيــاس الِقَدم 

والحداثــة يف الحكــم عــىل الشــعر، فانتــر للشــعر الجيــد، 

“وليــس  يقــول:  فهــو  أم محدثــاً،  قائلــه قدميــاً  أكان  ســواء 

يهتضــم  عهــد  لحدثــان  وال  القائــل،  يفضــل  العهــد  لقــدم 

املصيب”)45(. فاملربد حّكم عقله يف الحكم عىل الشعر، 

فــكان صاحــب نظــرة نقديــة منصفــة؛ فاستحســن شــعر ابــن 

منــاذر ملــا يف شــعره مــن حــالوة كالم املحدثــني)46(، وروى 

أليب نــواس)47(، وإســحاق بــن خلــف البهــراين)48(، ويعقــوب 

بــن الربيــع)49(، ومحمــود الــوّراق)50( بعــض مــا استحســن مــن 

أشعارهم ألن “بعض اشعار املحدثني يحتاج إليها للتمثيل 

لكونهــا أشــكل بالدهــر)51(.
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بر ايا يف شا  ب اتخرة

عبــد  أيب  كقــول  للمعتزلــة،  األشــعار  بعــض  املــربد  حفــظ 

املحدثــني. املتكلمــني  الشــعراء  أحــد  العطــوي  الرحمــن 

قد رأينا الغزال والغصن والنجـ 

مني شمس الضحى وبدر الظالم

فوحق البيان يعضده الرب 

هان مأقط ألّد الخصام

ما رأينا سوى الحبيبة شيئاً 

جمع الحسن كله يف نظام

فهي تجري مجرى األصالة يف الرأي 
ومجرى األرواح يف األجسام)52(

 يرى املربد أن قول الشــاعر: )مجرى األرواح يف األجســام( 

يُظهــر ثقافتــه يف الفلســفة واملنطــق؛ فهــو يســتخدم الــروح 

جوهريــن  مــن  مكــّون  اإلنســان  أن  عــىل  لداللــة  والجســم 

العطــوي  اســتخدام  أن  أيضــاً،  املــربد،  يــرى  و  متضاديــن. 

الحيــوان )كالغــزال( والنبــات  التأمــل العقــيل يف  لوســيلة 

األخــرى كالشــمس  الكــون  )الغصــن(، وبعــض موجــودات 

والبــدر، تســاعد يف االســتدالل عــىل الخالــق الــذي خلــق 

كل يشء وفــق نظــام دقيــق؛ ألن تلــك املشــاهدات الكونيــة 

هــي آيــات مــن آيــات اللــه الدالــة عــىل عظمتــه.

وقــد أفــاض املــربد يف الحديــث عــن حيوانــات البيئــة 

العربيــة متأثــراً بأســتاذه الجاحــظ)53(؛ فتحــّدث عــن الناقــة)54( 

والقريــن)55( والقرهــب)56( وغريهــا متنــاوالً صفاتهــا وحاالتهــا 

ومــا ذكــره الشــعراء يف أشــعارهم عنهــا.

وكشــف فخــَر املعتزلــة مبذهبهــم الــذي كان “مــرضب 

املثــل”)57(، كفخــر بشــار بامللــوي املتكلــم، إْذ يقــول: مل أر 

أعلــم مــن امللــوي بالــكالم، ثــم أنشــد:

َخلييَلَّ ِمن كَعٍب أَعينا أَخاكُام

َعىل َدهرِِه إِنَّ الَكريَم ُمعنُي

َوال تَبَخال بُخَل اِبِن قَزَعَة إِنَُّه

َمخافََة أَن يُرجى نَداُه َحزيُن

كَأَنَّ ُعبَيَد اللَِه لَم يَلَق ماِجداً

َولَم يَدِر أَنَّ املَكرُماِت تَكوُن

إِذا ِجئتَُه يف حاَجٍة َسدَّ بابَُه
فَلَم تَلَقُه إاِّل َوأَنَت كَمنُي)58(

تظهــر يف األبيــات الســابقة ظاهــرة “وصــف املعــاين”)59(؛ 

فالشــاعر يصــف البخــل مســتعيناً بخيالــه الخصيــب الــذي 

تجــاوز حــدود املــادة إىل عــامل املعــاين، وهــذا ليــس غريبــاً 

“ألن املعتزلــة مل يكتفــوا يف مجــال الوصــف بإبــراز الصفــات 

الحســية”)60(.

وكشــف املــربد عــن نفســية البخيــل الــذي يتميــز بحــب 

املــال مــن قولــه تعــاىل: )وإنــه لحــب الخــري لشــديد(، وحبــه 

للــامل يدفــع بــه إىل غــرس البخــل يف نفــوس اآلخريــن أي أنــه 

ــم أبنــاءه البخــل فيفــرض  ــل النــاس”)61( كــام علّ يريــد أن “يبخِّ

طبعــه)62( عــىل اآلخريــن.

ووصف املربد بعض املعاين كالعشق بقوله:

أمل تنه نفسك أن تعشقا 

وما أنت والعشُق لوال الشقا

أمْن بعِد رشِبك كأس النهى 
وشمك ريحان أهل التقا)63(

عشقت فأصبحت يف العاشقــ 
ين أشهر من فرس أبلقا)64(

 يبــدو مــام ســبق أثــر املعتزلــة يف املــربد مــن ناحيــة عــدم 

الشــعر املألوفــة، كالوصــف  لبعــض موضوعــات  مفارقتــه 

والفخــر مثــالً. ولكــن الجديــد هــو مــا تضمنــه ذلــك الشــعر من 

معــاٍن وأفــكار جديــدة.

براعحدة وب  ح

تأثر املربد باتجاهات بعض أساتذته يف حركة االعتزال)65(، 

كالجاحــظ الــذي تأثــر فيــه مــن ناحيــة ميلــه للفكاهــة واملــرح. 

حيــث ضّمــن املــربد كتابــه الكامــل بعــض الطرائــف بغيــة أن 

يكــون فيهــا “اســرتاحة للقــارئ ونفــي للملــل عنــه”)66(. يقــول 

املــربد: “نخلــط الجــّد بــيء يســري مــن الهــزل، ليســرتيح إليــه 
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الظاهــرة  النفــس”)67(. وترتبــط هــذه  إليــه  القلــب، وتســكن 

بالنزعــة الســاخرة وتعــّد رضبــاً مــن التفّكــه)68(، إذ تقــوم عــىل 

إبــراز العيــوب التــي يخالــف فيهــا اإلنســان الوضــع الطبيعــي 

الذي يجب أن يكون عليه. قال إياس بن معاوية )أبو واثلة( 

لخالــد بــن صفــوان: “ال ينبغــي أن نجتمــع يف مجلــس ألنــك 

ال تحــب أن تســكت وأنــا ال أحــب أن أســمع”)69(.

بــن زيــد منــاة بــن متيــم،  وقــال أعــرايب مــن بنــي ســعد 

عندمــا نــزل بــه أضيــاف فقــام إىل الرحــى فطحــن لهــم، فمــرت 

به زوجته يف نسوة وقالت لهن: أهذا بعيل؟)70(. فأبو واثلة 

يســخر مــن خالــد بــن صفــوان لكــرة كالمــه، واملــرأة ســخرت 

من زوجها االعرايب لبخله، ولكن هذه الســخرية مل تنبع من 

حقد، بل من التطلع إىل أحوالهام؛ فخالد بن صفوان مثالً 

مل ينتبــه لكــرة كالمــه إال حــني نبهــه أبــو واثلــة.

فيــه،  قيــل  الــذي  للمقــام  الســابق مناســب  والــكالم   

وقد أشار املربد نفسه إىل رضورة موافقة الكالم ملقتى 

الفعــل  مــن  عضــده  ملــا  القــول  “يحســن  يقــول:  الحــال، 

املشــاكل له”)71(. ألن غاية املربد من الطرائف التي أوردها 

دفــع الســأم عــن نفــوس القــراء واملســتمعني.

بــن املعتمــر إىل رضورة موافقــة املقــام  بــر   وأشــار 

للمقــال بقولــه: “إمنــا مــدار الــرف عــىل الصــواب، وإحــراز 

مــن  مقــاٍم  لــكل  يحــب  ومــا  الحــال  موافقــة  مــع  املنفعــة 

مقــال”)72(.

ب  حز

مل ينكــر املــربد وجــود املجــاز يف اللغــة، متامــاً كاملعتزلــة 

التي أقرت بوجوده يف القرآن الكريم، وقد ذكر املربد بعضاً 

مــن آيــات القــرآن الكريــم التــي اشــتملت عــىل املجــاز، كقولــه 

ــيْطَاُن يَُخــوُِّف أَْولِيَــاءُه” وقولــه تعــاىل:  ـَـا َذلُِكــُم الشَّ تعــاىل: إ”ِمنَّ

ــْهَر فَلْيَُصْمــُه”. يقــول املــربد: نذكــر  “فََمــْن َشــِهَد ِمْنُكــُم الشَّ

آيــات مــن القــرآن رمبــا غلــط يف مجازهــا النحويــون)73(، وهــذا 

يعنــي أن املجــاز موجــود يف اللغــة والقــرآن، ولكــن التوّســع 

يف فهــم املجــاز يبعــد الــكالم عــن التصــورات الصحيحــة.

وقــد دافــع عــن املجــاز ابــن قتيبــة، وهــو مــن أشــد أعــداء 

املعتزلة، فهو يقول: “لو كان املجاز كذباً لكان أكر كالمنا 

فاسداً”)74(.
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27   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

التفا�سري املليبارية للقراآن الكرمي

 . ك.  «تا دشري
وكيل الجامعة بجامعة كرياال

ومن املعلوم أن القرآن املجيد املنزل عىل محمد صىل 
املســلمون  يتعلمــه  العربيــة  اللغــة  يف  وســلم  عليــه  اللــه 

ويعلمونــه ألبنائهــم عــىل مــدى أربعــة عــر قرنــا وإىل مــا شــاء 

القــدر، إن القــرآن محيــط عميــق فيــه اللؤلــؤ واملرجــان مــن 

األفــكار القيمــة واملعــاين املفيــدة التــي يحتاجهــا اإلنســان 

يف كل عر و مر. فعمل املرتجم واملفر أن يخرجاها 

مــن أعامقــه. وأخرجهــا كثــري مــن املرتجمــني واملفريــن وال 

يــزال بعــض اآلخــر يخرجهــا. والقــرآن عــىل الرغــم مــن سلســلة 

باأللبــاب يف  تأخــذ  قولــه ورقــة أســلوب ال يســهل لرتجمــة 

نظمــه وأســلوبه.

أمــا يف واليــة كــرياال فكثــري مــن العلــامء بذلــوا قصــارى 

جهودهــم يف أن يرتجمــوا القــرآن حســب طاقتهــم فعددهــم 

بالتحليــل  يتنــاول  هــذا يف مجملــه  بحثــي  إن  قليــل.  غــري 

والدراســة عــن تراجــم القــرآن الــواردة يف واليــة كــرياال. وقــد 

ترجم إىل لغات عديدة عاملية. وقد افتتحت حركة الرتاجم 

منــذ القــرن األول ومــا زالــت مســتمرة حتــي اليــوم ألهــداف 

نفســها  األوربيــة  اللغــات  مختلفــة. ويف  ومقاصــد  شــتي 

ظهــرت مائــة تراجــم تقريبــا.

القــرآن  تراجــم  ببحــث جميــع  البيئــة قمــت  ويف هــذه 

قبــل  مــن  العصــور  مختلــف  كــرياال يف  واليــة  الــواردة يف 

متعدد املصنفني. ولو كان القرآن الذي يتعلمه املسلمون 

ويعلمونــه عــيل مــدى أربعــة عــر قرنــا قــد ترجــم إىل لغــات 

عامليــة شــتي، مل يســتقبل األمــة املســلمة يف واليــة كــرياال 

هــذه العلميــة أمــرا مهــام. وملــا تفكــر البعــض عــن ذلــك ثــار 

عامــة املســلمني وخاصتهــم ضــد هــذا العمــل. كان مــا كان 

ملــا مضــت األيــام تحققــت األحــالم – ترجمــة القــرأن – التــي 

احتضنت األمة املسلمة منذ عمد بعيد بخدمات من كان 

يســري أمــام املجتمــع اإلســالمي يف واليــة كــرياال. وخدماتهــم 

باحــث  اي  يدخلــه  أن  غــري  مظلــام  مجــاال  بقيــت  الجليــة 

العمــل  هــذا  فنتيجتهــا  أدخلهــا.  أن  مــدرس. فحاولــت  أو 

املتواضــع. أثــاب اللــه كل مــن ســعى بخــري.

أما يف الهند فاملفكر الهندي العالمة الشاه ويل الله 

الدهلــوي ترجــم القــرآن إىل اللغــة الفارســية وولــداه املولــوي 

عبــد القــادر واملولــوي رفيــع الديــن ترجــام القــرآن إىل اللغــة 

األرديــة. ثــم بــدت تراجــم القــرآن يف شــتى األنحــاء الهنديــة 

املختلفة يف لغات شتى. وعلامء الهند أوال كتبوا تفاسري 

كثرية باألردية يف القرن التاسع عر ثم ترجموا القرآن وكتبوا 

تفســايره يف بقــاع الهنــد املختلفــة يف لغاتهــم املحليــة.

إن املسلمني يف جنوب الهند لهم تاريخ وثيق وثقافة 

الشــامل.  أهــل  لغــات  مــن  تخلتــف  ولغــات شــتى  ممتــازة 

 .)Dravidian( الهنــد مــن أرسة درافيديــة ولغــات جنــوب 

وهــذه اللغــات لهــا خصائصهــا ومعاملهــا وآدابهــا الراقيــة مــن 

ســواها. واملســلمون يف واليــة كــرياال ويف واليــة تامــل نــادو 

ألفوا كثريا عن اإلسالم والقرآن يف لغتهم األم إال يف واليات 

أن املســلمني  ذلــك  الســبب يف  وآندرابرديــش.  كرناتــاكا 

يف واليــة كرناتــاكا ويف واليــة آندرابرديــش يتكلمــون باألرديــة. 

كنــدا  بلغــة  القــرآن والحديــث  يتعلمــوا  أن  لهــم  فــال حاجــة 

)Kannada( أو تلجو )Telungu(. بل يتعلمون علوم القرآن 

والحديث بوسيلة اللغة األردية. ألنهم يعرفون األردية جيدا 

وهــي كلغــة األم لهــم.

إن املســلمني يف واليــة كــرياال أوجــدوا لغــة خاصــة لهــم 

وهــي املليامليــة العربيــة. وهــي لغــة مليامليــة ولكنهــا تكتــب 

اللغــة، ويف  بالحــروف العربيــة. والعلــامء اســتعملوا هــذه 

املدارس يتعلم الطالب املسلمون علوم القرآن والحديث 

بنفــس هــذه اللغــة. وللمســلمني آداب قيمــة بهــذه اللغــة. 

اللغــة  للقــرآن املجيــد يف  مــن ســلك طريــق الرتجمــة  أول 

 Mahin Kutty( املليامليــة العربيــة هــو ماحــني كــويت إيليــا

Elaya( برتجمتــه الكاملــة املنشــورة ســنة 1289هـــ.
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28  برتفحسري ب لمعحرية رلق آج برك يم

إن الشــيخ وكام عبــد القــادر املولــوي هــو أول مــن بــدأ 

يتــم  ولكنــه مل  الخالصــة  املليامليــة  باللغــة  القــرآن  تفســري 

تفســريه. وقــد اقتــدى بــه كثــري مــن املفريــن وألفــوا ترجمــة 

بعض السور أو بعض األجزاء من القرآن. ثم التفت املولوي 

أجزائــه  القــرآن لجميــع  تفســري  أتــم  الــذي  أحمــد  أن.  يس. 

الثالثــني يف املليامليــة الخالصــة. ويف هــذا التفســري أنــه 

آراء الجمهــور الســابقني،  قــد خالــف علــامء األمــة وخالــف 

وهــو أول تفســري القــرآن بتأويــالت حديثــة. ويف الحقيقــة أنــه 

آرائــه مــن العلــامء اآلخريــن الذيــن مل يعرتفهــم  أخــذ بعــض 

األمــة املســلمة. وأكرهــا مــن تفســري رس ســيد أحمــد خــان 

وأبــو الــكالم آزاد وغريهــام.

أما التفسري الكامل اآلخر هو للمولوي محمد األماين. 

آراء جمهــور املســلمني.  كامــال حســب  تفســريه  ألــف  إنــه 

ألــف  التفســري  هــذا  أربــع مجلــدات.  تفســريه يف  وأكمــل 

حســب أراء أهــل الســلف مــن العلــامء. وقــد بــذل املولــوي 

الهامــة  املســائل  جميــع  لبحــث  جهيــدا  جهــدا  األمــاىن 

التفســريية ونجــح نجاحــا كامــال يف كفاحــه وجهــوده.

التفســري الثالــث الكامــل هــو للشــيخ ىك. وى. محمــد 

تفســريه  صنــف  الــذي   )Kootanadu( كوتنــاد  مســليار 

يف أربــع مجلــدات. وإنــه أخــذ املــواد لتفســريه مــن معظــم 

كتــب  فيــام  الحــظ  وإنــه  ملبــار.  املوجــودة يف  التفاســري 

مذهــب أهــل الســنة والجامعــة. هكــذا أن القــرآن ترجــم إىل 

اللغــة املليامليــة أربــع عــرة مــرة يف ســورتها الكاملــة مــن 

العلــامء النابغــني. وهــؤالء العلــامء قــد فــروا آيــات القــرآن 

بعد الرتجمة، فهذه التفاسري تختلف فيام بينها يف الطول 

ميــل  والتريــح حســب  والتأويــل  التفســري  والقــر ويف 

املرتجمــني وتيــار أفكارهــم وعقائدهــم الدينيــة.

وفضال عن ذلك هناك تفاســري جزئية لســورة أو ســور، 

وبعــض العلــامء فــروا جــزء أو أجــزاء مــن القــرآن بالرتجمــة 

والتفســري. وهــذه التفاســري الجزئيــة لهــا أثرهــا وخطرهــا.

خــالل مائــة وثالثــني أعــوام ظهــرت يف اللغــة املليامليــة 

عدد كبري من ترجامت القرآن، والسبب يف ذلك اختالف 

آراء أهــل كــرياال يف التقاليــد والعقائــد الدينيــة ومعامالتهــم 

اإلجتامعيــة. فــرنى أن جــاء املفــر واملرتجــم يؤيــد آراءه يف 

تفســري القــرآن، وقــام الشــعب يحرضــه وينــر ترجمتــه. فهــذا 

هــو الســبب لكــرة ترجمــة القــرآن يف اللغــة املليامليــة. أريــد 

أن أشــري إىل التفاســري الكاملــة يف اللغــة املليباريــة.

تراجم القرآن اىل اللغة امللياملية

إن اللغة امللياملية لغة محلية من اللغات الهندية ونشأت 

وتطــورت يف القــرن الخامــس عــر بخدمــات العلــامء مثــل 

“تنجــت ايوتاجــان” ومــن مثلــه. ولهــا أدب مســتقل ناضــج، 

وهــي حافلــة باملؤلفــات العديــدة، وقــد ســاهمت الرتاجــم 

املختلفــة مــن اللغــات األجنبيــة يف تطورهــا. مــن املســلم بــه 

عنــد علــامء اللغــة املليامليــة أن هنــاك كثــريا مــن الكلــامت 

العربيــة يف اللغــة املليامليــة وال ميكــن ألحــد أن ينكــر دور 

الرتاجــم يف انتشــار الكلــامت العربيــة بــني ســكان كــرياال.

التفاسري الكاملة يف امللياملية

عىل كل حال أن نفرا من العلامء املسلمني اندفعوا إىل تعلم 

القــرآن وتفســريه إىل اللغــة املليامليــة، أوال بالبــطء ثــم برعــة 

عجيبــة يف أوائــل هــذا القــرن. اآلن إن لرتاجــم القــرآن وتفاســريه 

يف اللغــة املليامليــة مجــال واســع يعجــب القــراء والباحثــني. 

والعلامء متنافسون يف إصدار تراجم القرآن. إن أول من ترجمة 

القرأن يف اللغة امللياملية ىس. أن. أحمد مولوي.

1. ىس. أن. أحمد مولوي:

وهذا املرتجم قد حقق رغبة مسلمي كرياال يف تفسري 

مــن تفســري  اللغــة األم، حيــث أصــدر أوال جــزء  القــرآن يف 

القــرآن باملســاعدة املاليــة مــن قبــل أحــد األغنيــاء يف كــرياال 

ســنة 1953م ثــم أصــدر هــو نفســه الجــزء الثــاين، وبعــد ذلــك 

أصــدر الرتجمــة يف صورتهــا الكاملــة الجديــدة باملســاعدة 

املاليــة مــن الحكومــة الهنديــة. وكان إصــداره حادثــة ذا خطــر 

يف اللغــة املليامليــة. وضجــت املنابــر حــول هــذا التفســري 

وتــداول ألســن القــراء محتويــات هــذا التفســري مدحــا وذمــا، 

كــام ســيذكر يف البــاب الســادس مفصــال.

2. مولوي محمد األماين:

ثم جاء بعده املولوي محمد األماىن يف هذا املجال 

ميــدان  يف  جديــدا  فصــال  وافتتــح  املشــهور،  بتفســريه 

التفسري. وتفسريه يرجح اآلراء والعقائد السلفية يف تفسري 

اآليــات القرآنيــة التــي كانــت غــري موجــودة يف التفســري األول 

الكامــل لــيس. أن. أحمــد مولــوي، فأكــب عليهــا الشــعب 
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الســلفي الكــرييل وشــيعوه وقــد أخــذوا إصــداره فيــام بعــد.

3. املولوى موتانيشاريل كوياكويت:

تطورهــم  الجنوبيــة يف  كــرياال  مســلمي  مســاهمة  إن 

وثقافتهــم حقــل مل يحــرث حــق الحــرث حتــى اآلن. قــام بعــض 

قــواد مســلمي كــرياال الجنوبيــة بتأســيس مؤسســات دينيــة 

تقــوى نشــطاتهم السياســية والثقافيــة والعمليــة. إنهــم قــد 

ضحوا أموالهم وانفسهم يف تحقيق آملهم املهمة يف رقية 

إســالمهم. ولهــذا الغــرض ألــف بعضهــم الكتــب اإلســالمية 

واشــتغل البعــض اآلخــر يف ترجمــة القــران وتفســريه. ومنهــم 

املولــوي موتانيشــاريل كوياكــويت.

انجبت محمد “ اوكارأما “ لزوجها محمد كنجو ولدا يف 

يافعــة عمرهــا ســنة 1926م وفــرح بــه ابــوه وســامه كوياكــويت. 

ملا بلغ خامســة من عمره ارســله ابوه إىل الكتاب، ثم الحقه 

باملدرســة الحكوميــة واتخــذ هــذا الطالــب النشــيط الــذيك 

اللغــة املليامليــة لغــة أوىل. ويف ذلــك الوقــت نفســه تعلــم 

اللغــة العربيــة واألحــكام الدينيــة مــن معلــم خــاص عينــه ابــوه 

انــه احــاط مبضمــون  بنــا ان نذكــر  لولــده املحبــوب. يجــدر 

“إحيــاء علــوم الديــن” لإلمــام الغــزايل. وحصــل عــىل شــهادة 

املدرســة الثانويــة ســنة 1942م واتــم مــا قبــل البكاليوريــوس 

من الكلية التي تبعد من بيته كثريا من االميال. وتعلم اللغة 

العربيــة مــن األســتاذ محمــد، ويف أثنــاء ذلــك ارتحــل ابــوه إىل 

جــوار اللــه وحــزن حزنــا شــديدا عــىل موتــه.

تكويــن  لعبــت دورا فعــاال يف  الجامعــة  أيامــه يف  إن 

الطبيعيــة  االختيــاري  وكان موضوعــه  العاملــة.  شــخصيته 

واتم دراسته البكالورية سنة 1949م. ثم اشتغل يف دراسة 

اللغة اإلنجلزية، وقرأ يف شكسبري وجورس وشيىل وغريهم 

مــن عاملقــة اللغــة اإلنجليزيــة. وبــدأ حياتــه العائليــة مــن ســنة 

1948م.

بعــد أن  التجــارة  النشــيط ســلك طريــق  الرجــل  وهــذا 

ســخر نفثــات أقــالم فحــول أدبــاء اللغــة اإلنجليزيــة. وأحــاط 

مبــواد الطبيعيــة ومــا وراء الطبيعيــة. ومــع انــه انفــرد للتجــارة 

مــن ســنة 1954م فقــد تفــرغ منهــا ســنة 1966م لســبب أو 

آخــر. ثــم مــال إىل ميــدان آخــر، وخــاض يف عــامل املصانــع 

وأسس مخشفا سنة 1966م وأسس مصانع أخرى وال يزال 

يف هــذا امليــدان حتــى وفاتــه.

بــدأ املولــوي موتانيريــل كوياكــويت أعاملــه لرتجمــة 

القــرآن وتفســريه بعدمــا نجــا مــن مــرض خطــري أصابــه ســنة 

1951م. وقد اقرتب، كام يقول هو نفسه، من املوت ولكن 

ملــا فضــل اللــه عليــه مبزيــد مــن العمــر أراد أن يعكــف عــىل 

القــرآن. ولهــذا الغــرض أخــذ مبراســلة املكتبــات اإلســالمية 

والكتــب  القــرآن  تراجــم  مــن  كثــري  عــىل  العامليــة، وحصــل 

اإلســالمية وقــى خمــس ســنوات عــىل قــراءة هــذه الكتــب 

يكتــب تفســريا  أن  وأراد  بالدقــة والعمــق.  النافعــة  القيمــة 

للقرآن بعدما متكنت له الفرصة أن يفهم القرآن حق الفهم. 

وكتب تفيرا لعر أجزاء من القرآن. وأمتها سنة 1960م. 

ومل يكــن هــذه الرتجمــة يف ترتيــب معــني ونظــام كامــل. ثــم 

أتم األجزاء الباقية، ورتبها وصححها األستاذ يونس مولوي، 

ثــم تــم إصدارهــا ســنة 1966م بعــد أن حثــه وشــجعه الســيد 

ىت. ىب. كوتيام واملهندس عثامن صاحب. وكان اإلصدار 

تحــت مكتبــة “ليــكا للطباعــة والنــر” يف كايــم كــومل. وبعــد 

ذلــك ظهــرت طبعــات لهــذه الرتجمــة حتــى يف ســنة 1996م 

تحــت إرشاف منشــورات األمهــات بأرناكــوالم.

اللغــة  بفصاحــة  اعتنــى  أنــه  تفســريه  خصائــص  ومــن 

املرتجمــة إليهــا اعتنــاء شــديدا ولذلــك يســكن إليهــا الســمع 

حــني يقرأهــا قــارئ. ومثــل ذلــك أنــه بــذل جهــدا جهيــدا ألن ال 

يفــوت جــو الشــعر يف ترجمتــه ولهــذا الغــرض اختــار كلــامت 

لهــا معنــى وصوتــا موســيقيا. وباإلضافــة إىل ذلــك أنــه حافــظ 

عــىل أن يكــون تركيــب عبارتــه وآيــة القــرآن عــىل نظــام واحــد.

جديــر بالذكــر هنــا أنــه أقــل اســتعامل القوســني خــالل 

ترجمــة اآليــة. وقلــام خلــت ترجــامت القــرآن األخــرى مــن هــذه 

أن  بنقصــان خطــري، وذلــك  تفســريه يضطــر  ولكــن  العلــل، 

تفســريه ليس بتفســري بل ترجمة، نغم ترجمة مع رشح قليل 

يف التذييــل. إنــه اعتمــد عــىل ترجمــة، العالمــة يوســف عــىل 

اعتــرب بشــكل وصــوت وموتانيشــارل كوياكــوىت  أيضــا  وهــو 

الــذى تأثــر بــه.

القــرآن واآلداب  ولــه مؤلفــات عديــدة يف مجــال علــم 

إنجليزيــة  كتابــا  يؤلــف  أن  الفضــل  إليــه  يرجــع  اإلســالمية. 

متصلــة باإلســالم وأحكامهــا مــن قبــل شــخصية انعمــق يف 

اإلســالم وآدايــه. ومــن كتبــه “األســلوب يف القــرآن” و”العلــم 

وراء املعجــزة” و”الواقــع وغــري الوافــع” و”العلــم الــوارد يف 
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القــرآن” و”مفهــوم الجنــة عنــد املســلمني” و”اإلســالم دراســة 

تحليلية” و”العلم وراء معجزة 19”. وعىل هذا ترجم كتابني 

مشهورين البن خلدون واإلمام الغزايل، األول هو املقدمة 

والثــاين هــو مشــكاة األنــوار. ومثــل ذلــك قــاد جهــادا عظيــام 

يســتوطنون  كانــوا  الذيــن  الصليبــني  ضــد  قاســية  وحملــة 

الفاســدة  بآراءهــم  الجنوبيــة  كــرياال  مســلمي  قلــوب  يف 

واعتقاداتهــم الضالــة. وخــرج مــن تلقــاء نفســه “هــل صلــب 

عيــىس” والثــاين “التطهــري”.

وخالصة القول أنه هو أول من قام بهذا العمل العظيم 

الــذي يطلــب جهــدا كامــال وصــربا جميــال مــن أمئــة مســلمي 

كــرياال الجنوبيــة وال شــك يف أن األســتاذ وكام مولــوي قــد 

ســبقه ولكــن مل يســتطع أن يصــدر ترجمــة كاملــة للقــرآن.

4. عمر أحمد امللباري:

ثــم جــاء بعــده املولــوي عمــر أحمــد امللبــاري بتفســريه 

يف اللغــة املليامليــة. إنــه نــر هــذه الرتجمــة كاملــة يف جــزء 

واحــد ســنة 1970م. كانــت هــذه الرتجمــة ملخصــة لتفســريه 

األول يف اللغــة املليامليــة العربيــة. إنــه أراد بهــذه الرتجمــة 

تعليــم القــرآن إىل مــن ال يعــرف العربيــة واملليامليــة العربيــة. 

الكبــري يك. يك. محمــد مــدين يف تحويــل  أعانــه األديــب 

تفســريه مــن املليامليــة العربيــة إىل املليامليــة امللخصــة. 

كان أســلوبه جذابــا وبســيطا لعامــة النــاس خاصــة واألهــايل 

كرياال عامة. وفوق كل هذا فإن هذا الفقيه قد نر ترجمة 

يــس ســنة 1979م  تبــارك وســورة  عــم وجــزء  لجــزء  خاصــة 

ولــه كتــاب آخــر يبــني فيــه تفســري ســورة الفاتحــة يف اللغــة 

املليامليــة تحــت عنــوان يف شــاطئ الفاتحــة.

5. ىك. وى. محمد مصليار:

واملفــر الــذي ظهــر بعــد عمــر مولــوي هــو األســتاذ ىك. 

وى. محمــد مســليار كوتانــاد. وهــو أحــد زعــامء الســنيني يف 

كــرياال الذيــن ميثلــون أكريــة أهــل كــريال، وهــو ينتســب إىل 

مسقط رأسه كوتاناد. وقد نر ترجمة وتفسريا للقرآن الكريم. 

نــر الجــزء األول ســنة 1972م وأتــم تفســري الجــزء األخــري ســنة 

1980م مهمال النقد من فرقته. والباحث سيحلل عنه وعن 

تفســريه يف املليامليــة تحليــال كامــال يف البــاب الثامــن.

6. يت. يك. عبد الله مولوي:

1977م  ســنة  املتــوىف  مولــوي يت. يك.  اللــه  عبــد 

ينتســب إىل ماطــول يف مقاطعــة كنــور. وهــو مــن عظــامء 

الطائفة السنية من مسلمي كريال. إنه أخرج يف سنة 1973م 

تفســريا للقــرآن يف اللغــة املليامليــة معتمــدا عــىل تفســري 

الجاللني كل االعتامد. وقد فر يف هذا التفسري كل سورة 

مــن القــرآن تفســريا مــن القــرآن تفســريا وجيــزا. وإنــه أصــدر هــذا 

التفســري مــع نــص القــرآن وتحتــه معنــى اآليــات يف األحــرف 

املكربة وانه أعطى تفسري بعض اآليات حسب إرادته ليشيد 

آراء املحافظــني واعتقادهــم. ولكــن عبــد اللــه مولــوي تعــرض 

لنقد شديد من العلامء املصلحني. يري الباحث يف كتاب 

لعبــد الحــق الســلمى عــن الرتاجــم والتفاســري تحــت عنــوان 

“اتجاهات تفاسري القرآن املنحرفة” نقدا الذعا ضد عبد الله 

مولوي. ولكن العجب إنه تعرض النقد من فرقته فحســب. 

يقول األستاذ مرحوم اى. ىك. حسن مسليار يف كتابه: كان 

عىل عبد الرحمن مســليار يف أول أمره، بعد ما توىل رئاســة 

املجلــس التعليمــي، أن مينــع ترجمــة تفســري الجاللــني لتــى. 

ىك. عبد الله مولوي يف مليامل. كان سبب هذا االعرتاض 

عــن اعتقــاده أن القــرآن ال يجــوز ترجمتــه إىل لغــة غــري عربيــة، 

القــرآن فينقــص  أن غــري املســلمني ســيقرؤون  مــن  وخوفــه 

إعجــازه. واملرتجــم أيضــا كان يف هــذا االعتقــاد، وهــو يقــول: 

“هــذه الرتجمــة إمنــا تقصــد بهــا قــراءة املســلمني فحســب. 

فعــىل متنــاويل هــذه الرتجمــة أن يحتــذروا مــن أن تقــع هــذه 

الرتجــم بــني أيــدى غــري املســلمني”. هــذه الرتجمــة مل تكــن 

لغتها أدبية فصية بل كانت لغة ساذجة تفهمها عامة الناس.

7. يب. أي. عبد الكريم صاحب:

وعبــد الكريــم املعــروف بـــ ىب. أي. كريــم وصديقــاه عبــد 

الرحمــن وعبــد الــرؤف ترجمــوا القــرآن إىل اللغــة املليامليــة 

كامــال. يحتــوى هــذا الكتــاب 604 صفحــة بــدون نــص اآليــات 

لقرآنيــة بــل أعطــوا أرقــام اآليــات ثــم املعــاين مبــارشا مــع بيــان 

موجز يف التذليل. تأثر هؤالء املفرون يف املفر الكبري 

يف مليامليــة ىس. أن. أحمــد مولــوي يف آرائــه ونظرياتــه ألنــه 

يــرى القــارئ يف  كان ناصحــا ومراقبــا لهــذا العمــل القيــم. 

بداية هذا التفسري مقدمة تبني فوائد القرآن وعظمته، طبع 

هذا التفسري يف مطبعة األنصارى كاليكوت سنة 1987م.

8. ىت. ىك. عبد الصاحب:

ولد ىت. ىك. عبيد يف فنان سنة 1947م وأبوه مولوي 
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اى. ىت. يــس. محمــد عبــد اللــه املتــويف ســنة 1988م وأمــه 

عائشــة. بعــد تعليمــه اإلبتــدايئ يف قريــة، إنــه أتــم تعليمــه 

الدينــي مــن الكليــة االســالمية بشــانتابورام. واشــتغل محــررا 

نائبــا ملجلــة “ســنامرغم” يف ســنة 1972م والتحــق مبجلــة 

“برابودانام” محررا مساعدا يف سنة 1974م، وعمل مكلفا 

برياســة تحريــر بهــا مــن ســنة 1977م إىل 1987م ومــن بعــده 

صــار محــررا لهــا وال يــزال يف هــذا املنصــب.

وبــدون ترجمــة القــرآن إنــه ألــف كتبــا مثــل:”آدم وحــواء”، 

و”أربعــة  اإلســالمية”  الدعــوة  “مقدمــة  الحريــة”و  و”ثقــل 

اصطالحــات مــن القــرآن” وغريهــا. قــد ترجــم القــرآن ىت. ىك. 

عبيــد ترجــامن القــرآن مــن اللغــة األرديــة للســيد أبــو األعــىل 

املــودودي ونرهــا يف ســنة 1988م تحــت عنــوان “قــرأن 

باشيم” )Quran Bhashiam( وإنها ليست برتجمة ترجامن 

القــرأن للمــودودي لفظــا بلفــظ بــل إنــه اعتمــد عــىل ترجمــة 

القــرآن  آيــات  عــن معــاىن  ينحــرف فيهــا  مســتقلة ولكنــه مل 

للمرتجــم األصــيل، موالنــا مــودودي.

هــذه الرتجمــة أســلوبها ســلس وأديب وإنهــا تختلــف مــن 

ســائر الرتاجــم حيــث أنهــا ترجمــة مســتقلة ومل تكــن ترجمتهــا 

آية بآية ولكنه أورد فيها معاىن آيات القرآن فقرة بفقرة لآليات 

التــي يعالــج فيهــا نفــس املوضــوع. ولــذا نجــد فيهــا معــاين 

آيــات القــرآن بــدون ترقيــم لــكل مــن الواحــد مــن اآليات بل نجد 

فقــرة لثــالث أوأربــع آيــات ويف بعــض األحيــان لعــر آيــات. 

وبهــذا األســلوب يســتطيع القــراء أن يقــرأ هــذا التفســري كــام 

يقــرأ مقالــة يف اللغــة املليامليــة وأن يــدرك املعنــى عامــة.

ومــن نقصــان هــذه الرتجمــة، هــو أن القــارئ ال يســتطيع 

أن يدرك معنى آية خاصة من القرآن، إذ أنها مل ترقم حسب 

اآليــة. وإن املرتجــم مل يرتجــم بعــض اصطالحــات القــرآن مثــل 

الــرب والعبــادة إىل اللغــة املليامليــة، بــل اســتعمل نفــس 

الكلــامت يف ترجمتــه.

واملرتجم ال يزودنا بالتفاســري إال يف مواضع التي يجد 

التفســري فيهــا رضوريــا إلدراك املعنــى. وال نــزاع يف أن هــذه 

الرتجمــة تنفــع حتــى لقــراءة مــن ال يــدري شــيئا عــن االســالم، 

فيــدرك معــاين القــرآن حــق اإلدراك. ويصــح القــول أن يقــال 

أن هــذه الرتجمــة ترجمــة أدبيــة للقــرآن يف اللغــة املليامليــة

9. عبد الحميد املدىن وكنج محمد بربور:

نــر املركــز االصالحــي باإلمــارات  ويف ســنة 1987م 

اللغــة املليلميــة يف  القــرآن يف  ترجمــة  العربيــة املتحــدة 

رشيطة. وهذه كانت مبساعدة عبد الحميد املدين وكنج 

محمد املدين العاملني الفتيني. وألح بعض الناس هذين 

العاملني أن يحوال هذه الريطة إىل صورة الكتاب، هكذا 

نــر تفســريهام يف صــورة الكتــاب ســنة 1990م.

ثالثــون جــزء  فيــه  التفســري يف جــزء واحــد  وكان هــذا 

الكتــاب  هــذا  لتفســري  املؤلفــان  اعتمــد  الكريــم.  للقــرآن 

عــىل تفســري املولــوي محمــد األمــاين وأوجزهــا وحولهــا إىل 

التــي  جــزء واحــد. وفيهــا حــاوال أن يجــددا للغــة امللياميــة 

تفســري محتــاج. مــع  األمــاين  اســتعملها 

وتحتــوى هــذه الرتجمــة يف 934 صفحــة مــع مقدمــة 

أعطــى  األخــري  وعــن عظمتــه. ويف  القــرآن  بإعجــاز  وجيــزة 

فهرس القرآن الكريم، وهذه مساعدة كثرية ملن أراد القراءة 

حسب املوضوعات. وترجام القرآن مع بيانه صفحا صفحا 

بالنــص والرتجمــة، وعنــد الــرضورة فقــط أعطيــا تذييال بالبيان 

املوجزة. ومن جهة ميزة أدبية تفوق هذه الرتجمة بني سائر 

الرتاجــم بأســلوبه وفصاحتــه، فلذلــك حصلــت هــذ التجمــة 

عــىل مكانــة عظيمــة عنــد أدبــاء اللغــة املليامليــة.
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32  ب نا بالسقبتم مة

ا�سول اال�سرتاتيجية

عنين ععا بر حمم يننس براطم 
aonitrans55@yahoo.com ،كلية الدفاء الوطني، اإلماراة العربية املتحدة

تعتــرب الحــرب أحــد املتالزمــات الســلوكية املحتومــة التــي 
واكبــت مســرية األمــم عــىل وجــه البســيطة يف ســعيها إىل 

تحقيــق البقــاء والتطــور والنــامء، وتدويــن منجزاتهــا يف ســفر 

التاريــخ باعتبــار أن الحــرب هــي أحــد مكتســباتها ورشيعتهــا ؛ 

لتحقيــق غاياتهــا الوطنيــة. وكانــت إحــدى النتائــج الطبيعيــة 

لعلــم  معرفيــة  قاعــدة  تشــكلت  أن  االنســانية  للراعــات 

االســرتاتيجية العســكرية وفنونها. ويف العر الحايل ارتقى 

علــم اإلســرتاتيجية ببائــة بــني العلــوم الحديثــة، بعــد أن كان 

فّناً وعلامً مغلقاً تفرّد مبضامينه القادة العســكريون لســنني 

والعارفــني  املنظّريــن  املكانــة  هــذه  أغــرت  وقــد  مضــت. 

واالختصاصيــني ممــن لهــم بــاع طويــل يف الدربــة واملــراس 

يف معارفهــم أن يشــّكلوا مــن الــرّكام الّنظــرّي الّــذي قدمتــه 

االسرتاتيجية العسكرية، و ودق التجارب الّتي وهبها القادة 

مبثابــة  أضحــت  معرفيــة  قاعــدة  العســكريون  واملفكــرون 

شــهاب قبــس يهتــدي بــه ويصطــيل عليــه كل مــن يســعى إىل 

تطويــر أي فــرع مــن فــروع املعرفــة اإلنســانية األخــرى. وهــذا 

تســّور محاريــب  مــن  قــد مكــن علــم االســرتاتيجية  التحــول 

العلــوم اإلنســانية األخــرى، والولــوج إىل أصولهــا، فظهــرت 

أنواع جديدة من االسرتاتيجية منها: االسرتاتيجية العقالنية، 

واإلســرتاتيجية التوجيهيــة، واإلســرتاتيجية السياســية اإلداريــة 

الّتي برزت ابتداًء من خمسينيات القرن العرين عىل أيدي 

رجال األعامل وعلامء اإلدارة. وقد ظهرت االسرتاتيجية تحت 

مسمى “السياسات اإلدارية “ يف مناهج أغلب كليات إدارة 

األعامل، ثم تبّدل مسامه إىل “التخطيط االسرتاتيجي “ يف 

أواخــر الخمســينيات مــن القــرن نفســه إىل أن ظهــر مفهــوم 

“املنهــج االســرتاتيجي املعــارص عــام 1976.

 Strategic ( تيجي  االســرتا لوعــي  ا مفهــوم  أمــا 

ضمــن  التســعينيات  يف  النــور  رأى  فقــد   )Awareness

تشــخيص  إىل  يهــدف  والــذي  ثومبســون)1(،  جــون  نظريــة 

التغــرّي الشــامل ودراســته يف املؤسســة املعنيــة بصياغــة 

االســرتاتيجية، وتحديد مســارها، باإلضافة إىل وضع ثالوث 

اإلبــداع االســرتاتيجي املرتكــز عــىل املنافســة، ومتيّــز األداء 

واالبتــكار. وقــد أفــرز علــم االســرتاتيجية املعــارص عــدداً مــن 

الّتــي طبقــت يف علــوم  الحديثــة  االســرتاتيجية  املفاهيــم 

أخــرى، وال يســعنا يف حيــز هــذه الدراســة أن نبحثهــا كونهــا 

خارج إطار موضوع البحث. ولتحقيق الغاية الّتي من أجلها 

نُّفــذ هــذا البحــث، فقــد تــّم اعتــامد األســلوب االســتقصايّئ 

بهــذا املوضــوع. التحليــيّل للحقائــق املتعلقــة 

مــا يهمنــا يف هــذا الســياق أن كافــة املراجــع املؤرِخــة 

ملبحث االسرتاتيجية تُجمع بأّن االسرتاتيجية هي: مجموعة 

اإلنســانية  املعرفــة  ببحــث  الخاصــة  واملبــادئ  األفــكار 

بشــكل شــامل، بحيــث تبــني وســائل العمــل، واملتطلبــات، 

واملمكنــات، واالتجاهــات ؛ لتحقيــق أهــداف محــددة. ومــا 

مييّــز االســرتاتيجية أنهــا مرنــة وقابلــة للتكيّــف والتغــرّي، فهــي 

بعــني  تأخــذ  فإنهــا  ولــذا  باســتراف املســتقبل،  تختــص 

االعتبار تعّددية االحتامالت لألحداث املستقبلية. أما يف 

املراجع اللسانية فيعرّفها قاموس اللغة االنجليزية املختزل 

عــن قامــوس )كوارتــو وبســرت( التأصيــيّل عــىل أنّهــا)2(: “علــم 

القيــادة العســكرية، أو علــم توجيــه حركــة الحشــود العســكرية 

الكبــرية، أو هــي منصــب الجرناليّــة “. أمــا معجــم )أمريــكان 

ديكشــرني( للغــة اإلنجليزيــة)3( فيعرّفهــا عــىل أنّهــا: “منصــب 

الجــرنال األثينــي”. وأّمــا قامــوس )تشــيمربز()4( فيعرّفهــا عــىل 

أنهــا: “فــن تنفيــذ الحمــالت والتحــركات العســكرية للجيــش 

“. أمــا معجــم )كولنــز()5( فيعرّفهــا عــىل أنهــا: “ فــن التخطيــط 

أو علم تخطيط الحرب وتنفيذها، أو هي خطة طويلة األمد 

تهــدف للّنجــاح خاصــة يف مجــال األعــامل والسياســة، أو 
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33   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

هــي خطــة الخدعــة التــي تهــدف إىل تضليــل العــدّو. ومــن 

عــن  تطــور مفهــوم االســرتاتيجية وخروجهــا  الشــواهد عــىل 

مضامينها العسكرية ما قدمه عامل األحياء النمساوي لدوغ 

فون بريتاالفاين )Ludwig von Bertalanffy( وهي النظرية 

 ،”General System Theory“ )6(العامة لألنظمة يف كتابه

انتقلــت اىل  أن  اقتــرت عــىل علــم االحيــاء، إىل  والتــي 

 David( العلــوم االجتامعيــة، ومنهــا نقلهــا ديفيــد اســتون

Eston( اىل العلــوم السياســية. ثــم انتقلــت هــذه النظريــة 

اىل علــم العالقــات الدوليــة عــىل يــد )Morton Kaplan( و 

)Karl Deutsch( يف الواليــات املتحــدة، ومارســيل مــريل 

)Marcel Merle( يف فرنســا)7( ثــم انتقلــت هــذه النظريــة 

اىل علــم اإلســرتاتيجية عــىل يــد القائــد البحــري االرجنتينــي 

الجــرنال  فصلهــا  أن  اىل   ،)Pablo Oscar Mazzoni(

)Warden( يف كتابــه “العــدو كنظــام”.

االســرتاتيجية  بــأّن  التاريخيــة  املراجــع  وتجمــع معظــم 

علــم ورثتــه اإلنســانية مــن الحضــارة اليونانيــة، حيــث يشــري 

 )στρατηγία( أّن اللفظــة اليونانيــة )معجــم كنجــز التأثيــيل)8

-والّتــي يكافئهــا لغويــاً يف االنجليزيــة )strategy( - أصلهــا 

مــن  تتألــف  وأنّهــا   ،)strategos( اإلغريقيــة  اللفظــة  مــن 

يندفــع  ومبعنــى  الجيــش،  مبعنــى:   )stratos( مقطعــني 

وتعنــي  يقــود،  مبعنــى:   )agein( واملقطــع  االمــام،  اىل 

اللفظــة كاملــة: )علــم قيــادة تحــركات الحشــود العســكرية، 

عــىل  اللفظــة  وتــدّل  العــدو(.  لتضليــل  الخدعــة  أو خطــة 

معنــى منصب)الجــرنال(، ثــم تطــور مفهومهــا، بحيث أصبح 

وفّنــه. ويكافــئ  الجيــوش  إدارة  يشــري إىل علــم  االصطــالح 

 ،)stratégie( هــذه اللفظــة يف الفرنســية املعــارصة اللفظــة

 ،)стратегия( ويف الروســية ،)strategia( ويف االيطالية

واألملانيــة )strategie(، واإلســبانية )estrategia(، ويف 

ويف   ،)straitéis( االيرلنديــة  ويف   ،)战略( الصينيــة 

تشــرتك  اللفظــات املذكــورة  )戦略(. وجميــع  اليابانيــة 

وااليرلنديــة.  واليابانيــة  الصينيــة،  باســتثناء  تقريبــاً  باللفــظ 

التأصيــيّل)9(  )أكســفورد(  األخــرية ملعجــم  للطّبعــة  ووفقــاً 

فــإّن كلمــة )اســرتاتيجية( هــي أيضــاً فعــل متعــدي يعنــي: 

أمــا  مــا(.  إىل موضــع  كبــرية جــداً  بقــوة  مــا  “يرغــم شــخصاً 

معجــم )كنجــز( التأثيــيّل املوســوعّي فيشــري إىل أّن اللفظــة 

 ،)strata( تتكون من مقطعني هام )Strategos( اإلغريقية

والّتــي تعنــي: “ الجيــوش” أو “ينظــم عــىل هيئــة طبقــات” أو 

“طبقــات مــن الرمــل، أو الفحــم، أو الطــني، أو طريــق ممهــد 

أّمــا   ،)stratum( وأيضــاً   ،)stratrus( ســالك”. ومفردهــا

املقطــع الثــاين وهــو: )gos( فهــو منصــب الجــرنال، ومنهــا 

اشــتُّقت كلمــة )stratagem(، والتــي تتألّــف مــن مقطعــني 

كــام ذكرنــا ســابقاً: “الجيــش”،  التــي تعنــي   )strata(:هــام

واملقطــع )gem( ويعنــي: “خطــة”، ويشــري املعجــم نفســه 

إىل أّن تأثيــل اللفظــة هــو كــام يــيل )مــن اإلنجليزيــة الوســطى 

- من الفرنسية –من الالتينية - من االغريقية(. أما املكافئ 

 )path( :فهو )strata( الداليّل يف اللغة االنجليزية للفظة

مبعنــى: “طريــق أو مســلك ممّهــد”. أمــا معجــم )نيلســون( 

التأثييّل)10( فيشري بأن تأثيل اللفظة )stratum(، والّتي هي 

مفــرد )strata( أو )stratas( تعنــي: “ينــر أو يفــرش بطبقــة 

من الرتاب أو الصخور أو الفحم”. وأنّها مشــتقة من اللفظة 

)stratsse(، ولدى تتبع هذه اللفظة األخرية تبنّي أن أصلها 

للمعجــم نفســه: “طريــق  تعنــي وفقــاً  مــن األملانيــة، وهــي 

عــىل  بلــدة  كــام يف )Stratton( وهــي  أو ممــر،  او شــارع 

الطريــق الرومــاين، وكلمــة )streatham(، وتعنــي بلــدة تقــع 

عىل طريق )ســرتين(، والكلمة )strasbourg( وتعني بلدة 

تقــع عــىل الطريــق الرئيــيس”. ويف املعجــم نفســه، وبعــد 

هــذه الكلمــة مبــارشة جــاءت اللفظــة املضيئــة الّتــي أثّلــت 

جميــع اللفظــات الســابقة، وهــي اللفظــة )strath(، وتلفــظ 

إســم  يــيل: هــي  مــا  الــداليّل إىل  )ســرتا(، ويشــري حقلهــا 

 ،)stratum( وأصلها من اللغة الغيلية، وهي أصل اللفظة

وتعنــي يف اســكتلندا: “واٍد واســع يجــري فيــه نهــر”، كــام يف 

الكلمــة )strathmore(، وتعنــي: “الــوادي العظيــم”، وكلمــة 

الســكني:”،  اللــون  ذو  “الــوادي  وتعنــي:   )strathglass(

والكلمة )strathspey( وتعني: “وادي نهر سبا”، أّما معجم 

)كواتــرو()11( فيشــري إىل أّن اللفظــة )stratum( أصلهــا مــن 

الكلمــة الالتينيــة )strernere(، وتعنــي: “ينــر، أو يفــرش، 

أو أرض ممّهــدة تشــكلت مــن الــرتاب، أو الصخــور، أو أي 

مادة نتيجة للعوامل الطبيعية”. أّما كلمة )strath( فلم ترد 

 )stratum( يف املعجــم املذكــور. ونســتنتج هنــا أن اللفظــة

تنتسب اىل اللفظة الغيلية )strath(، وأنّه ال بّد من بحث 
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34  ب نا بالسقبتم مة

تأثيــيّل يف اللفظــة )strath(، وتتبــع أصولهــا. وقــد تبــنّي يف 

معجــم )تشــيمربز( التأثيــيّل أّن هــذه اللفظــة )strath( تعنــي 

لفظــة )srath( ولفظهــا )رساث(،  نفســها  يــيل: )هــي  مــا 

ومعناهــا يف اســكتلندة” الــوادي العظيــم الّــذي يجــري فيــه 

نهــر”، وأصــل هــذه اللفظــة مــن اللغــة الغيليــة. وأخــرياً فإنّنــا 

نكتفي بهذه النتيجة الّتي جاءت لتؤكّد عىل ما سبق، وهو 

لهــا  اللفظــة )strath(، وأّن  اللفظــة )stratum( أصلهــا  أن 

لفــظ آخــر هــو )srath( أمــا معجــم اللغــة االنجليزيــة التأثيــيّل 

)12(املطبــوع ســنة 1828  )األصــول، والتاريــخ، والصــالت( 

فيشــري إىل أن اللفظــة )stratum( هــي مــن أصــول فرنســية، 

وتعني:” كتلة أو حشد من أي يشء”، وأيضاً تعني: “طريق 

أو مســلك ممّهــد”.

من خالل البحث السابق نخلص إىل الحقائق اآلتية:

1. تجمــع معظــم املراجــع التاريخيــة بــأّن االســرتاتيجية 

علــم ورثتــه االنســانية مــن الحضــارة اليونانيــة، ودليــل ذلــك أّن 

معظــم االســرتاتيجيات العســكرية املعــارصة قــد بنيــت عــىل 

أو تطرقت إىل تجارب اليونان يف االســرتاتيجية العســكرية.

عــىل  التأثيليــة  غــري  اللســانية  املعاجــم  تجمــع   .2

اليونانيــة  اللفظــة  مــن  مشــتقة   )strategy( اللفظــة  أّن 

الحــروف االنجليزيــة  يكافئهــا يف  والتــي   ،)στρατηγία(

.)strategos( اللفظــة 

أّن  عــىل  التأثيليــة  غــري  اللســانية  تجمــع املعاجــم   .3

 ،)stratos( تتألف من مقطعني أولهام )strategos( اللفظة

ويعنــي “الجيــش”، والثــاين )agein( ويعنــي “يقــود”.

أّن  عــىل  التأثيليــة  غــري  اللســانية  تجمــع املعاجــم   .4

اللفظــة )strategos( كاملــة تعنــي: “علــم قيــادة تحــركات 

الحشــود العســكرية “ أو “خطــة الخدعــة لتضليــل العــدو”، 

اللفظــة عــىل معنــى منصــب )الجــرنال(. وتــدل 

نفســه  باللفــظ  )strategy( مســتخدمة  كلمــة  أّن   .5

تقريباً يف عدد من اللغات التي تّم بيانها يف هذا البحث 

باســتثناء الصينيــة واليابانيــة واإليرلنديــة.

اللغــة  يف  مســتخدمة   )strategy ( كلمــة  أّن   .6

)ســرتاتيس(. وتلفــظ   ،)straitéis( وتهجئتهــا  االيرلنديــة، 

7. تؤكد معظم املعاجم اللسانية: التأثيلية، والتاريخية 

أّن جــذر اللفظــة )stratos( هــو )stratum(، والتــي تجمــع 

)strata( أو )stratums( وأّن أصــول هــذه اللفظــة هــو مــن 

اللغــة الغيليــة مــن اللفظــة )strath(، وتلفــظ )ســرتا(، وليــس 

من اللغة اإلغريقية أو اليونانية برف النظر عن التباين يف 

مســارها اللســاين مــن لغــة اىل أخــرى كــام ورد يف البحــث.

8. تبني خالل البحث السابق بشكل جيّل أّن اللفظة 

لهــا تهجئــة أخــرى هــي )srath(، والتــي   )strath( الغيليــة

تلفــظ )رساث(، وهــي ليســت مرادفــة، وإمّنــا لفظــة ذات 

تهجئــة أخــرى.

يتبنّي لنا بشكل جيل أنّه عىل الرغم من الحقيقة التي 

تشــري إىل أّن علــم االســرتاتيجية يرجــع أصلــه إىل اليونــان، إال 

أو إغريقيــة األصــل،  يونانيــة  اللفظــة )stratos( ليســت  أّن 

وإمّنا تّم هو اقرتاضها من لغة أخرى، ومتّت إضافة الالحقة 

وأنّــه متّــت إضافــة الالحقــة  لتعنــي )إســرتاتيجية(،   )gos(

الجــرنال”،  “منصــب  أو  “إســرتاتيجي”  لتعنــي:   )agein(

وغريهــا. ومــن املعلــوم أنّــه ســواء أكانــت الكلمــة دخيلــة أم 

وتتكيــف يف  وتتوالــد،  اللغــة ســتحيا،  هــذه  فــإّن  أصيلــة، 

نظام اللغة التي دخلت إليها وفقاً لظاهرة التولّيد اللغوي 

فنقــول:  العربيــة،  )إســرتاتيجية( يف  كلمــة  حــال  هــو  كــام 

وتلــك  اســرتاتيجي،  اســرتاتيجية، وهــذا عمــل  هــذه خطــة 

اســرتاتيجيات يجــب تبّنيهــا، وهكــذا، إال أّن الكلمــة الدخيلــة 

تبقــى عاجــزة عــن التعريــف بنســبها، وهويتهــا، ودرء التّعــدي 

عليها بتحريفها أو فَناء معناها أو تغيري نسبها، فتصبح أداة 

للتعبــري عــن صــورة أو مفهــوم أوكلــت لهــا مهمــة التعبــري عنــه.

كــام يتبــنّي لنــا بــأّن هــذه اللفظــة مجهولــة النســب حتـّـى 

هــذا املســتوى مــن التحليــل؛ نظــراً لتبايــن املســار اللســاين 

بــني املعاجــم التأثيليــة، فمنهــا مــا يشــري إىل أنهــا فرنســية 

النســب، ومنهــا مــا يشــري إىل أنّهــا مــن اللغــة الغيليــة. وأيضــاً 

 ،)stratum( هــو  )stratos( اللفظــة  أصــل  أّن  لنــا  يتبــنّي 

وتجمــع )strata( أو )stratas(، كــام يتبــنّي لنــا بشــكل جــيّل 

أّن الحقل الداليّل للفظة )stratos( يعني طبقات، ويعني 

املمر، أو الطريق املمهد، أو املسلك الخفيض، أو الوادي 

اللفظــة  أّن  تبــنّي  فقــد  وكذلــك  النهــر.  فيــه  يجــري  الــذي 

)stratum( اســتخدمت يف االنجليزيــة ككلمــة كاملــة مثــل: 

)strait( مبعنــى مضيــق مــايئ، أو ممــر، ومبعنــى: ضائقــة 

)stray( مبعنــى:  و  شــارع،  )street( مبعنــى:  و  ماليــة، 
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يضــل عــن الطريــق الصحيــح أو )straight( مبعنــى: طريــق 

مــن  مســتقيم، أو مبعنــى طريــق، أو يشء ســوّي، وغريهــا 

للفظــة  نفســه  الــداليل  الحقــل  تشــري إىل  التــي  الكلــامت 

الغيليــة )strath( )رساث(. كــام تســتخدم يف االنجليزيــة 

 )stratigraphic(و )stratify( :كالحقة لكلامت كثرية منها

 )Stratovision( و )stratagemous(و )Stratfordians(و

.)stratarchy( و )stretto( و

أصــول  اســتقصاء  إىل  البحثيــة  الحاجــة  دعــت  وقــد 

البحــث  خــالل  مــن  نســبها  لتأكيــد  ؛   )stratos( اللفظــة 

أّن  لنــا  تبــنّي  بعدمــا  وأوســع  أشــمل  تأثيليــة  معاجــم  يف 

اللفظــة تنتســب إىل اللغــة الغيليــة. ولــدى البحــث عــىل 

املســتوى التأثيــيل يف أقــدم معجــم غيــيّل)13( متوفــر تبــنّي 

وتلفــظ )رساث(   ،)srath( أصلهــا   )strath( اللفظــة  أن 

وتعني: “االرض املمهدة الخفيضة من الرتاب، أو الصخور 

التــي شــكلّتها عوامــل الطبيعــة، ويجــري فيهــا نهــر أو مــاء، أو 

أو املنطقــة املنخفضــة  بــني جبلــني،  الطريــق املنخفضــة 

التــي يســكنها أهلهــا يف بلــد مــا، ومحاطــة مبناطــق مأهولــه 

مرتفعــة عنهــا. ويتبــنّي لنــا أن اللفظــة تشــرتك يف عــدد مــن 

الخصائص اللسانية مع اللفظة العربية )رصاط(. من هذه 

الخصائص: أن االثنتني تتشاركان التهجئة نفسها، فالعربية 

تتشــارك  الغيليــة  وفياللفظــة  رصاط،  أو  رساط،  نقــول: 

الــداليل  بالحقــل  اللفظتــني  تتشــارك كال  كــام  بالتهجئــة. 

املســلك،  و  الطريــق  و  يعنيان)املمــر،  متامــاً، فكالهــام 

والطريق السوي، وطريق الضالل(. كام تتشارك اللفطتان 

باللفظ فكالهام يلفظان رساث أو رساط. والفرق لفظ الثاء 

كونــه غــري موجــود يف اللغــة الغيليــة. كــام تبــنّي مــن خــالل 

البحث يف اللغة الغيلية عىل أنها تنتسب وفقاً للمصادر 

اللســانية اىل عائلــة اللغــة الســلتية، أو الكلتيــة التــي تنتمــي 

حســب املصادر اللســانية الىعائلة اللغات الهندوأوروبية، 

وتولـّـدت منهــا اللغــة اإليرلنديــة األوروبيــة، وهيلغــة الشــعوب 

الكلتية أو السلتية )نسبة اىل البحر الكلتي( الناطقة باللغة 

التــي اســتوطنت بريطانيــا   ،)Celtic Language( الكلتيــة

وإيرلنــدا والشــامل الغــريب مــن فرنســا. وقــد نشــأت الســلتية 

يف جنــوب رشقــي أوروبــا يف القــرن الخامــس قبــل امليــالد، 

واالســكتلندية   ،)Irish( االيرلنديــة  اللغــة:  هــذه  وتشــمل 

)Scottish(، ولغة املانكس )Manx(. ويعتقد بأن السلتية 

جــاءت إىل إيرلنــدة قبيــل العهــد املســيحي. واللغــة الغيليــة 

عــدد  ويبلــغ  إيرلنــدة،  الرســمية يف  اللغــة  هــي  اإليرلنديــة 

عــدد  ويبلــغ  شــخصاً.   )750.000( نحــو  بهــا  الناطقــني 

الناطقني باالسكتلندية نحو )90.000( شخصاً، كام يوجد 

يتكلّمهــا إىل جانــب  كنــدا معظمهــم  ثالثــة آالف يف  نحــو 

اإلنجليزيــة. وتبــنّي مــن خــالل البحــث يف هــذه اللغــة بــأن 

النحــو الخــاص بهــا ال يشــبه أيــاً مــن اللغــات االوروبيــة. ويف 

هــذا األمــر يقــول الربوفســور )أر ال ثومبســون( يف كتــاب لــه 

بعنــوان )بيــان لغــة املانكــس وأدبهــم(: “تبــنّي يل بــأّن هنالــك 

تشــابه يف عدة مواطن بني نحو اللغة الغيلية، ونحو لغات 

أخــرى مثــل: العربيــة والعربيــة “.

كام تبنّي أن تاريخ نشوء اللغة اإلغريقية يعود إىل نشوء 

الحضــارة اإلغريقيــة يف الفــرتة مــن عــام )2000 ق. م( إىل 

)146 ق. م(. أمــا اللغــة الغيليــة فيعتقــد أنّهــا دخلــت مــع 

دخول الزراعة إىل إيرلندة يف الفرتة من )6000 ق. م( اىل 

)7000 ق. م( تقريبــا)14(. ويشــري القامــوس املحيــط)15( إىل 

اهــب فيــه  اُط، بالكــر:” الســبيُل الواِضــُح؛ ألنَّ الذَّ أّن الــرِّ

ــَة الطَّعــاِم املُْســرَتَِط، والصــاُد أعــىل للُمضاَرعــِة،  يَغيــُب َغيْبَ

والســنُي األصــُل”، أمــا يف العبــاب الزاخــر )16( فالــراط هــو 

الطريــُق. ويف لســان العــرب هــو “الطَِريــُق الحــّق وقــول اللــه 

عــز وجــل: “واللــه يَْدُعــو إىل دار الســالم، ويَْهــدي َمــْن يشــاء 

إىل رصاط مستقيم”. وداُر السالِم هي الَجنَّة، والسالم هو 

اللــه، ويجــوز أَن تكــون الجنــة دار الســالم أَي: دار الســالمة 

والبقــاء. ودعــاُء اللــِه َخلَْقــه إليهــا، كــام يَْدُعــو الرجــُل النــاَس 

إىل َمْدعــاٍة أَي: إىل َمأُْدبَــٍة يتَِّخُذهــا، وطعــاٍم يدعــو النــاَس 

اُط: الســبيل الواضــح،  إليــه”. وبــنّي أيضــاً أّن “الــراط والــرِّ

اط لغة يف الراط، والصاد أَعىل ملكان املُضاَرعة،  والرِّ

وإِن كانــت الســني هــي األَصــل، وقرأَهــا يعقــوب بالســني، 

ومعنــى اآليــة ثَبِّتْنــا عــىل املِْنهــاج الواضــح. وقــال جريــر: أَمــرُي 

املؤمننَي عىل رِصاٍط، إِذا اْعَوجَّ املَوارُِد ُمْستَِقيم واملَوارُِد: 

الطُّــرُُق إِىل املــاء”.

بعــد تبيــان تأثيــل اصطــالح االســرتاتيجية تبــني بشــكل 

 )strath( اللفظــة  بــأن  للريبــة  مجــال  يدعــوا ألي  ال  جــيل 

أو )srath( تنتســب إىل العربيــة، وقــد اقرتضتهــا األلســن 
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 )strasse( األعجمية العديدة، ومنها أيضا اللفظة األملانية

التــي تعنــي )رساط أو طريــق(. وهــذا ال يتنــاىف مــع مــا أثبتتــه 

بــأّن علــم االســرتاتيجية علــم  التاريخيــة  املصــادر واملراجــع 

ورثتــه اإلنســانية مــن الحضــارة اليونانيــة، إال أّن اللفظــة تعــود 

إىل حيــث تنتســب أال وهــي العربيــة. ويف هــذا الســياق 

نجــد أنفســنا أمــام تســاؤل وهــو أّن هــذه اللفظــة)رصاط( قــد 

وردت يف القــران الكريــم، إال أّن لفظــة )االســرتاتيجية( التــي 

أصلها إغريقية، قد انتقلت كام ورد يف منت هذه الدراسة 

الســنني.  بــآالف  القــران  نــزول  التــي ســبقت  مــن اإلغريقيــة 

وعــىل الرغــم مــن أن هــدف هــذه الدراســة هــو تحقيــق قضيــة 

لســانية بحتــة وتبيانهــا، إال إّن إيــراد مــا ذكــر يف القــرآن الكريــم 

أمــراً ال مندوحــة عنــه. فقــد وردت  بــات  عــن االســرتاتيجية 

الكريــم خمســة  القــرآن  الــراط )االســرتاتيجية( يف  لفظــة 

وأربعــني مــرة بصيغــة املصــدر، منهــا أربعــة وثالثــني موضعــاً 

جــاءت لتعــرّب عــن الراطيــة فكريــة ســليمة لكافــة املباحــث 

واملعارف االنســانية، مثل: علم السياســة، وعلم االجتامع، 

والعلم العسكري، وعلم االقتصاد، وعلم واملحاسبة، ولها 

ممكناتهــا وغاياتهــا، أّمــا اإلحــدى عــر موضعــاً الباقيــة، فقــد 

جــاء يف القــرآن الكريــم يف موضعــني منهــا لفظــة الــراط 

ليعرب عن املعنى املادي املحسوس للراط وهو الطريق 

او املمــر او الســبيل، وذلــك يف قولــه تعــاىل: “ َواَل تَْقُعــُدوا 

ـِه َمــْن آَمــَن ِبــِه  وَن َعــْن َســِبيِل اللَـّ ِبــُكلِّ رِصَاٍط تُوِعــُدوَن َوتَُصــدُّ

َكـُـْم َوانظـُـُروا كَيـْـَف  َوتَبُْغونََهــا ِعَوًجــا َواذْكُــُروا إِْذ كُنتـُـْم قَلِيــاًل فََكرَّ

الخطــاب  الُْمْفِســِديَن”.)األعراف 86[. وهــذا  َعاِقبَــُة  كَاَن 

موجــه مــن النبــي شــعيب - عليــه الســالم - إىل قومــه، أمــا 

املوضع اآلخر فقد ورد يف قوله تعاىل: “ َولَْو نََشاُء لَطََمْسَنا 

َاَط فـَـأىَنَّ يُبْــِرُوَن”.)66 يــس(.  َعــىَل أَْعيُِنِهــْم فَاْســتَبَُقوا الــرِّ

أمــا التســعة مواضــع األخــرية، فقــد وردت يف القــرآن الكريــم؛ 

)اســرتاتيجيات(  هنالــك رساطيــات  مثــة  أنــه  إىل  لتشــري 

سقيمة ال تحقق األهداف، عىل الرغم من مبادئها وأولياتها 

وممكناتهــا وغاياتهــا.

يقــال يف علــم اللســانيات: لغــة، ولغويــات، ولهجــات، 

ولكنات. إال أّن ما جاء يف القرآن الكريم بأن معنى اللغات: 

األلســن، وليــس لغــات. فيقــول اللــه – عــّز وجــّل - يف كتابــه 

العزيز: “ولقد نعلم أنهم يقولون إمّنا يعلمه برلسان الذي 

يلحــدون إليــه أعجمــي وهــذا لســان عــريب مبــني”. وهنــا يفــرد 

اللــه - تعــاىل - العربيــة بأنّهــا لســان عــريب مبــني وموضــح، 

وأمــا بقيــة األلســن فهــي أعجميــة ال تبــنّي وال توّضــح، وهــذا 

توالــدت  اللغــات، ومنهــا  العربيــة هــي أصــل  يثبــت أن  مــا 

ذكــر  وقــد  األلســن، وحملــت هويــة شــعوبها.  وانســلخت 

اللــه يف كتابــه العزيــز أن اللــه قــد علـّـم أبــا البريــة آدم - عليــه 

ـَم  الســالم - أســامء أشــياء الدنيــا كلّهــا بقولــه تعــاىل:” َوَعلَـّ

آَدَم األَْســاَمء كُلََّهــا ثـُـمَّ َعرََضُهــْم َعــىَل الَْمالَئَِكــِة فََقــاَل أَنِبئُــويِن 

ِبأَْســاَمء َهــؤاُلء”. وهــذا مــا يثبــت أن هــذه اللفظــة قــد وردت 

اإلغريقيــة إىل حيــز  بــروز  وقبــل  الكريــم،  القــرآن  نــزول  قبــل 

الوجــود، حيــث يقــول ابــن عبــاس - ريض اللــه عنهــام - يف 

تفســري هــذه اآليــة “أنهــا أســامء األشــياء كلهــا، حتــى القصعــة 

وامللعقــة”. كــام تشــري الدراســات اللســانية املعــارصة أنّــه 

تبنّي أن العربية ال تنتمي إىل السامية كام يزعم البعض، بل 

هي أصل اللغات كلّها. ويف رأي منظرين آخرين أنّها تعود 

يف نسبها إىل السنسكريتية التي سبقت اإلغريقية بحقب 

طويلــة. وال عجــب فاللغــة هبــة إالهيــة لإلنســان أعطيــت كام 

الــرزق والحيــاة. والوثيقــة اإللهيــة الوحيــدة املعصومــة مــن 

الزيف والتحريف هي القرآن الكريم وخربها األصدق، يقول 

اللــه تعاىل:”ومــن آياتــه خلــق الســموات واألرض واختــالف 

ألســنتكم وألوانكــم”. )الــروم 22(. وهــذه اآليــة يستشــهد بهــا 

الدكتور عبدالرحمن أحمد البوريني يف كتابة “اللغة الَعربيّة 

أْصــُل اللغــات كلهــا”)17(، فيقــول” أّن االختــالف يف األلســنة 

كــام ورد يف اآليــة هــو أمــر طــارئ عــىل األصــل، الــذي يقتــي 

وحــدة اللغــة األوىل، ويقتــي تعــدد الفــروع وتنوعهــا، كــام 

ترجــع يف  أنهــا  مــع  القبائــل وتفرعــت واختلفــت  تعــددت 

األصــل إىل مجتمــع واحــد.”

ويفصــل نفــس الكتــاب تحــت عنــوان: “اللغــة العربيــة 

عــرب التاريــخ” عــن بــدء الحيــاة البريــة األوىل عــىل األرض 

بآدم أيب البر - عليه السالم - ويستند إىل القرآن الكريم؛ 

ليثبــت أّن آدم عليــه الســالم قــد عــاش يف مكــة، وأّن األرض 

البقعــة  تلــك  البــري األول يف  شــهدت ميــالد املجتمــع 

املباركــة، قــال تعــاىل: “إّن أول بيــت وضــع للنــاس للّــذي 

ببكــة مبــاركاً وهــدًى للعاملــني” )آل عمــران 96(، ومنهــا كان 

انطالقــه يف األرض، وخروجــه إىل بقاعهــا املختلفــة، حيــث 
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تبــدأ رحلــة التفــرع واالنقســام اللغويــة، تبعــاً لرحلــة التفــرع 

واالنقسام االجتامعي، متأثرة بعوامل البيئة وظروف الحياة 

الجديــدة، وآخــذة يف االبتعــاد مــع الزمــن ومــع تنــوع التجربــة 

الحياتية والبيئية عن األصول األوىل؛ لتتولد بذلك لهجات 

يظهــر اختالفهــا، ويبــدو تباينهــا شــاهداً عــىل حركــة اإلنســان 

وتفاعلــه مــع ظــروف الحيــاة، وتغــرّي الزمــان واملــكان”.

ويتبــنّي لنــا مــن خــالل هــذا البحــث املبّســط أّن اللفظــة 

)strategy( هــي لفظــة عربيــة األصــل، حيــث أنّهــا مشــتقة 

الــراط، وهــي لفظــة تعّجمــت  اللفظــة )srath( أي:  مــن 

الغرتابها عن لغتها األم وهي العربية. كام يتبنّي لنا أن هذه 

اللفظة قد اشتقت منها كلامت كثرية يف اللغة االنجليزية، 

واللغــات االخــرى ومنهــا الغيليــة، كــام تبــنّي أيضــا أّن الغيليــة 

تحتوي عىل مفردات مشابهة للمفردات العربية من حيث 

 )annta( اللفــظ والتهجئــة واملعنــى، مثــل: الكلمــة الغيليــة

وهي ضمري متصل يعني:” فيهم”، والكلمة )athar( والتي 

تعنــي:” الهــواء أو الجــو أو األثــري أو الســامء”. وهــذه النتيجــة 

ليســت مســّوغاً لنا بأن ننســب منجزات علم االســرتاتيجية، 

ومــا يحملــه مــن مضامــني عظيمــة اىل الهويــة العربيــة، فهــذا 

أمــر منــاٍف للحقيقــة، ولكــن يف الوقــت نفســه يحــق للســان 

العريب أن يطالب بعودة إحدى مفرداته إىل موطنها األصل 

بعــد اغرتابهــا، وبعــد أن احتضنتهــا أرحــام اللغــات األخــرى، 

وغــرّيت مــن مالمحهــا، وبعــد أن قدمــت تلــك املفــردة كل 

البيــان هــدًى لتلــك األلســن، فقــد حافظــت عــىل عربيتهــا 

وســتبقى ســليلة العربيــة، واليهــا تنتســب، شــأنها يف ذلــك 

شــأن كافــة مفــردات اللســان العــريب املبــني القــادرة عــىل 

عــن نفســها،  العــدوان  بنفســها وهويتهــا، وصــد  التعريــف 

والبقــاء واالنســجام مــع محيطهــا، فمفــردات اللســان العــريب 

رصّة مــن الجوهــر، البيــان لهــا وكاء.
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38  كذواة برود كلملة و  وة ةننجح

 اأقنعة الن�ص
كليلة ودمنة منوذجا

 . جاما  «تا  حرح حسـ
أستاذ اللغة العربية املساعد، جامعة شقراء / كلية العلوم والدراسات اإلنسانية/ ثادق، اململكة العربية السعودية

امللخص

تعــد تقنيــة القنــاع مــن الوســائل الفنيــة الحديثــة التــي لجــأ إليهــا الشــعراء والكتـّـاب مبتعديــن عــن املبــارشة، والتريــح 

إىل االختباء وراء أقنعتهم ألسباب قد تكون سياسية، أو اجتامعية، أو غريها. وكتاب كليلة ودمنة من الكتب الرتاثية 

التي وظفت هذه التقنية من خالل إسناد دور البطولة للحيوانات، والبهائم، والطري، والتي ترمز للمجتمع اإلنساين، 

وعالقته مع بعضه البعض والعالقة بني الحاكم والرعية، ومبا فيه من الوعظ واإلرشاد والحكمة والتهذيب.

ب قا ة

يعــد كتــاب كليلــة ودمنــة مــن الكتــب الخالــدة يف الــرتاث 

األديب عــىل مــر العصــور، فهــو كتــاب يف إصــالح األخــالق، 

وتهذيــب النفــوس، وضعــه فيلســوف هنــدي اســمه بيدبــا 

مللك من ملوك الهند اسمه دبشليم، كان قد توىل حكم 

الهنــد بعــد فتــح اإلســكندر لهــا، حيــث طغــى وبغــى، فــأراد 

بيدبــا إصالحــه وتربيتــه، فوضــع هــذا الكتــاب، وكان النصــح 

فيــه عــىل ألســنة الحيوانــات والبهائــم

بــن املقفــع برتجمتــه إىل  قــام عبداللــه  والطــري. وقــد 

األبــواب. بعــض  إليــه  العربيــة مضيفــا 

تحاول هذه الدراسة الوقوف عىل تقنية القناع يف هذا 

الكتــاب، وتحليلــه، وبيــان مــا يرمــز إليــه مــن خــالل الحكايــات 

الواردة فيه، وكيفية توظيف ابن املقفع لهذه التقنية خاصة 

أن الكتــاب يزخــر بالرمــوز املتعــددة التــي تــكاد تشــكل معظــم 

مناحي الحياة االجتامعية والسياسية، وغريها.

ولقــد اقتــرت الدراســة عــىل بابــني مــن أبــواب الكتــاب 

وبــاب الحاممــة والثعلــب  بــاب الحاممــة املطوقــة،  هــام: 

مــا تضمنــه هــذان  الوقــوف عــىل  ومالــك الحزيــن، محــاوال 

البابان من أقنعة ورموز، لكن قبل الروع يف ذلك وقفت 

عــىل النقــاط التاليــة:

- مفهوم القناع: لغة واصطالحا.

- وظيفة القناع وأهميته.

 فهنم برقوحع: 1- رغة

هــو مــا تغطــي بــه املــرأة رأســها، ومــا تتقنــع بــه املــرأة رأســها 

مــن ثــوب تغطــي رأســها ومحاســنها. وقّنعــه الشــيب خــامره، 

إذا عــاله الشــيب، ورمبــا ســموا الشــيب قناعــا لكونــه موضــع 

القنــاع مــن الــرأس. وقنــاع القلــب: غشــاؤه تشــبيها لــه بقنــاع 

املــرأة. ورجــل مقنــع بالحديــد: املتغطــي بالســالح. والقنــع 

الطعــام،  فيــه  يوضــع  النخــل  مــن عســب  الطبــق  والقنــاع: 

والجمــع: أقنــاع، وأقنعــة. والقنــع والقنــاع: الطبــق الــذي يؤكل 
عليــه الطعــام، ويجعــل فيــه الفاكهــة.)1(
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والقنــاع شــكل للتنكــر يرتــدى عــادة فــوق الوجــه إلخفــاء 

اســتخدم  ولقــد  أخــرى.  كينونــة  الشــخص، وإلنشــاء  هويــة 

القنــاع مــن قبــل الشــعوب البدائيــة مــن أجــل التامهــي مــع 
القــوى الخارقــة للطبيعــة.)2(

2- اصطالحا

هو حالة من التامهي، أو التلبس بشخصية أخرى، تختفي 

فيهــا شــخصية الشــاعر، وتنطــق خــالل النــص بــدال منــه)3(، 

فهو “االسم الذي يتحدث من خالله الشاعر نفسه متجردا 

مــن ذاتيتــه”)4(. فالشــاعر يســعى إىل إيجــاد شــخصية أخــرى 

مســتقلة عــن ذاتــه، أو صــوت آخــر مســتقل عنــه ينطــق بــدال 

منــه ويعــرب عــاّم يحســه بطريقــة غــري مبــارشة.

فهو أسلوب شعري جديد يلجأ الشاعر إليه مستدعيا 

شــخصية تاريخيــة، أو أســطورية، متقنعــا خلفهــا ليعــرب عــاّم 

يحســه تجــاه املجتمــع والكــون متجــردا مــن ذاتيتــه، أو ليعــرب 

عــن همومــه ومشــاكله املتعــددة، أو عــاّم يشــغل خاطــره مــن 

أفــكار ونقائــض متباينــة يعيشــها، ويحياهــا عــىل املســتوى 

النفــيس والفكــري، أو العــر بشــكل عــام)5(.

كهتمة برقوحع ووظمفته

لقــد وظــف الشــعراء والكتّــاب تقنيــات عديــدة ليعــربوا عــاّم 

وعواطــف  ومشــاعر،  أحاســيس  مــن  خاطرهــم  يف  يجــول 

وأفــكار بطريقــة فنيــة مبتعديــن فيهــا عــن املبــارشة، وذلــك 

ألســباب قــد تكــون سياســية، أو اجتامعيــة، أو نفســية، أو 

فكرية، كانتقاد السلطة، أو التعبري عن همومهم ومشاكلهم 

الحديثــة  التقنيــات  هــذه  فاســتخدموا  وآالمهــم،  وآمالهــم 

معربيــن عــن هــذه األشــياء مثــل: توظيــف الرمــز واألســطورة 

والقنــاع، متخذيــن هــذه الوســائل تقيــة يحتمــون وراءهــا مــن 

كل يشء قد يسبب لهم األذى، أو املساءلة، أو غري ذلك.

فالشاعر يتجرد به عن ذاتيته، حيث يبتعد عن انكشاف 

العاطفــة مــام يضفــي عــىل صوتــه نــربة موضوعيــة، أو شــبه 

محايدة مام يساعد عىل االبتعاد عن الغنائية واملبارشة)6(.

الرمــز  ومــع  الشــاعر،  مــع  متحــدة  القنــاع  فالشــخصية 

الذي يســتدعيه الشــاعر اتحادا تاما، ولهذا يجب أن يتوافر 

يف القناع تلك املواقف والخصائص التي تشبه، أو تتواءم 

مــا مــع مواقــف مســتدعيها وأفــكاره)7(. فالعالقــة  إىل حــد 

القامئة بينهام تعتمد عىل التشابه يف العالقات الداخلية 

مــام  والتناســب،  واالنســجام  كالنظــام  الرمــز،  طــريف  بــني 

يجعــل النتيجــة تقــوم عــىل اإليحــاء، وليــس عــىل التقريــر، أو 

الوصــف)8(. فالقنــاع وســيلة رمزيــة غــري مبــارشة للتعبــري عــن 

قضايــا وهمــوم العــر، كاملوقــف مــن الســلطة، أو انتقــاد 

ســلوك اجتامعــي)9(.

ال  فهــي  العــامل،  حاملــة ملعنــى  القنــاع  فالشــخصية 

تستطيع أن تحيا بحقيقتها، وال تستطيع أن تتعاطى عالقاتها 

فيــه إال عــرب القنــاع، فالواقــع كابــوس وال ميكــن معايشــته إال 

عرب القناع.)10( فالشخصية املستدعاة لتكون قناعا يختبيء 

وراءها الشاعر، ليطل من خاللها عىل العامل ؛ مام يتيح له 
االبتعــاد عــن املتخيــل، لكــر مبارشيــة التجربــة.)11(

فالنــامذج الرتاثيــة التــي يعــرب الشــاعر مــن خاللهــا متكنــه 

مــن الخــروج عــن نطــاق ذاتيتــه املغلقــة إىل تجربــة اإلنســان 

يف هــذا العــر، ويف كل عــر.)12( فالقنــاع حيلــة بالغيــة، 

أو رمــز، أو وســيلة للتعبــري عــن تجربــة معــارصة، ولهــذا فعــىل 

ومــا  الحــارض املعــاش،  هــو  املــراد  أن  الكشــف  املتلقــي 

القناع إال وســيلة إخفاء وإبعاد فنية. فالشــاعر يلجأ لإلفادة 

املــايض  وقعــت يف  تجربــة  أو  موقــف،  أو  حــدث،  مــن 

فيستدعيها ويتقنع بها، ويعيدها إىل األذهان ضمن تجربة 
جديــدة معــارصة مامثلــة.)13(

الشــعر  القنــاع يف  أهميــة  فيبــني  وأمــا جابــر عصفــور 

الشــاعر  يتخــذه  رمــز  “القنــاع  يقــول:  رمــز،  بأنــه  إيــاه  واصفــا 

العــريب املعــارص ليضفــي عــىل صوتــه نــربة موضوعيــة شــبه 

أن  للــذات دون  التدفــق املبــارش  عــن  بــه  تنــأى  محايــدة، 

يخفي الرمز املنظور الذي يحدد موقف الشاعر من عره، 

وغالبــا مــا يتمثــل رمــز القنــاع يف شــخصية مــن الشــخصيات 

تنطــق القصيــدة صوتهــا وتقدمهــا تقدميــا متميــزا، يكشــف 

معــامل الشــخصية يف مواقفهــا، أو هواجســها، أو تأمالتهــا، 
أو عالقتهــا بغريهــا.”)14(

برقوحع يف كتحع كلملة و  وة

الحكاية عىل لســان الحيوان هي شــكل من أشــكال القص، 

يلعــب  القــدم، حيــث  منــذ  الــذي كان ســائدا  الحــي  أو 
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40  كذواة بروصكلملة و  وة ةننجح

الحيــوان الــدور الرئيــس يف هــذه الحكايــات التــي يســتطيع 

كاتبهــا أن يتحــرك بحريــة، وأن يــرتك لنفســه مســاحة حريــة 

واســعة لنقــد الواقــع، وللتعبــري غــري املبــارش عــن كل أمــر ال 

يــرىض عنــه املجتمــع، خاصــة أنــه ال يســتطيع توجيــه النقــد 

املبــارش، لــذا يعمــد لتوظيــف الحيوانــات والبهائــم والطــري 

كقنــاع يتســرت ويختفــي خلفهــا حتــى ال يصطــدم مــع أصحــاب 

الســلطة والقــرار.

مبــارش يف  غــري  نقــد  فيــه  الحيوانــات  فالتقنــع خلــف 

النواحــي السياســية واالجتامعيــة واألخالقيــة بهــدف التغيــري 

واإلصــالح، وتوصيــل مــا يــراد مــن غــري االصطــدام مــع أحــد 

مبــارشة.

فابــن املقفــع يخربنــا بــأن الحكايــات يف كليلــة ودمنــة 

هــي رمــوز ال يســتطيع أن يفــك شــيفرتها إال القــارئ املتمعــن 

ألبواب الكتاب من خالل القراءة الواعية املتأنية، واملعرفة 

الدقيقــة للمعــاين املتقعنــة واملختفيــة وراء األلفــاظ عنــد 

ذلــك تحصــل اللــذة الحقيقيــة واملعرفــة الجوهريــة ملــا أراده 

الكاتــب، أو املؤلــف، أو املرتجــم مــن وراء هــذا الكتــاب، 

يعــرف  أن  الكتــاب  هــذا  قــرأ  ينبغــي ملــن  مــا  يقول:”فــأول 

الوجــوه التــي وضعــت لــه، والرمــوز التــي رمــزت فيــه، وإىل 

أي غايــة جــرى مؤلفــه فيــه عندمــا نســبه إىل البهائــم، وأضافــه 

إىل غري مفصح، وغري ذلك من األوضاع التي جعلها أمثاال 

بتلــك  أريــد  مــا  يــدر  فــإن قارئــه متــى مل يفعــل ذلــك مل  ؛ 

املعــاين، وال أي مثــرة يجتنــي منهــا، وال أي نتيجــة تحصــل لــه 

مــن مقدمــات مــا تضمنــه هــذا الكتــاب. وأنــه إن كانــت غايتــه 

منــه اســتتامم قراءتــه، والبلــوغ إىل آخــره دون تفهــم مــا يقــرأ 
منــه مل يعــد عليــه يشء يرجــع إليــه نفعــه.)15(

الرمــوز،  تكثيــف  عــىل  يقــوم  ودمنــة  كليلــة  فكتــاب 

واالجتــامع)16(.  والسياســة  الــذات  شــؤون  وتريفهــا يف 

وســيقف البحــث عنــد بابــني مــن أبــواب كليلــة ودمنــة، هــام: 

بــاب الحاممــة املطوقــة، وبــاب الحاممــة والثعلــب ومالــك 

لهــذه  والكنائيــة  الرمزيــة  الداللــة  عــىل  للوقــوف  الحزيــن، 

البابــني. أحــداث يف هذيــن  مــن  مــا جــرى  الحيوانــات، و 

دحع بر«ام ة ب طنذة

“ قال دبشليم امللك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت مثل 

املتحابــني كيــف قطــع بينهــا الكــذوب، وإىل مــا صــار عاقبــة 

أمــره مــن بعــد ذلــك. فحدثنــي إن رأيــت عــن إخــوان الصفــاء، 

قــال  ببعــض؟  بعضهــم  ويســتمتع  تواصلهــم  يبتــدئ  كيــف 

الفيلســوف: إّن العاقــل ال يعــدل باإلخــوان شــيئا، فاإلخــوان 

هــم األعــوان عــىل الخــري كلــه، واملؤاســون عندمــا ينــوب مــن 

املكــروه. ومــن أمثــال ذلــك مثــل الحاممــة املطوقــة والجــرذ 
والظبــي والغــراب. قــال: وكيــف كان ذلــك؟”)17(

مــن  وقــوع رسب  عــن  تتحــدث  بدايتهــا  الحكايــة يف 

الــرب  الحــامم يف رشك الصيــاد، وكيــف اســتطاع هــذا 

لــه  املطوقــة  الحاممــة  نصيحــة  بعــد  الــرك  مــن  النجــاة 

بالطــريان بالشــبكة، ثــم اســتنجدت بصديقهــا الجــرذ الــذي 

قــام بــدور املخلــص، حيــث خلــص الــرب عــن طريــق قرضه 

لحبائــل الشــبكة، ثــم تنتقــل الحكايــة لتحدثنــا عــاّم دار بــني 

بعــد ذلــك.  ثــم صداقتهــام  مــن حديــث،  الجــرذ والغــراب 

وبعدهــا تــأيت صداقــة كل مــن الجــرذ والســلحفاة والظبــي، 

ثــم قصتهــم مــع األســاورة.

الشــخصيات  تطالعنــا  الحكايــة  هــذه  قــراءة  فعنــد 

التالية:الحاممة املطوقة، ورسب الحامم، والجرذ، والصياد 

األســاورة، والغــراب، والســلحفاة، والظبــي.

يقــع رسب الحــامم يف رشك الصيــاد، فتقــرتح ســيدة 

الحــامم – الحاممــة املطوقــة- عــىل الــرب أن يتعــاون مــع 

الصيــاد،  مــن  والهــرب  بالشــبكة،  للطــريان  البعــض  بعضــه 

وبالفعل يتم ذلك، بعدها تستعني بصديقها الجرذ)زيرك(، 

فيقــرض الشــبكة، ويخلــص الــرب مــن املــأزق الــذي وقــع 

فيــه، وبذلــك تتــم نجــاة الــرب مــن املــوت املحتــم. لقــد 

اســتطاعت الحاممــة املطوقــة اســتخدام العقــل والحكمــة 

اســتطاعت  مــع بعضــه  الــرب  وبتعــاون  إيجــايب،  بشــكل 

أن تخلــص نفســها والــرب والنجــاة. فهــي ســيدة الحــامم 

وزعيمتهم، حيث متتاز بالحكمة وحسن الترف، فالقائد 

الــرأي،  والتدبــري وصــواب  والتفكــري  القيــادة  ميتــاز بحســن 

يقــول:” فقالــت للحــامم: هــذا الصيــاد جــاد يف طلبكــن فــإن 

نحن أخذنا يف الفضاء مل يخف عليه أمرنا، ومل يزل يتبعنا، 

وإن نحن توجهنا إىل العمران خفي عليه أمرنا وانرف)18(، 

وهــي التــي انتبهــت، وأشــارت إىل أهميــة التعــاون للتخلــص 

من الرك وبراثن الصياد. فرب الحامم وإن كان ضعيفا 
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؛ فإنــه قــوي إذا مــا اتحــد، وأصبــح يــدا واحــدة إلنقــاذ نفســه، 

وهــذا مــا حصــل، يقــول:” قالــت الحاممــة: ال تخاذلــن يف 

نفــس  مــن  إليهــا  أهــم  إحداكــن  نفــس  تكــن  وال  املعالجــة 

صاحبتهــا، ولكــن نتعــاون جميعــا ونطــري كطائــر واحــد فينجــو 

بعضنا ببعض، فجمعن أنفسهن ووثنب وثبة واحدة، فقلعن 

الشبكة جميعهن بتعاونهن وعلون يف الجو)19(، وهي تتميز 

باإليثــار، وهــذه مــن ســامت القائــد، والحاكــم، حيــث طلبــت 

مــن الجــرذ أن يبــدأ بتخليــص رسب الحــامم مــن الشــبكة، ثــم 

ينتهــي إليهــا، يقــول:” فقالــت لــه املطوقــة: ابــدأ بقطــع عقــد 

سائر الحامم، وبعد ذلك أقبل عىل عقدي)20(، وأما رسب 

الحامم الذي وقع يف الرك فقد حاولت كل واحدة منها 

أن تنقذ نفسها وحدها دون أن تأبه ملصري األخريات، فهذا 

داللــة عــىل حــب النفــس واألثــرة للتخلــص مــن املــأزق، فــكل 

واحــدة فكــرت يف نفســها فقــط، مــع أن املشــكلة جامعيــة، 

ال فردية، وداللة عىل عدم حسن الترف وعدمية التفكري 

تتلجلــج يف  يقــول:” فجعلــت كل حاممــة  عنــد األزمــات، 

بالتعــاون  ولكــن  لنفســها)21(،  الخــالص  وتلتمــس  حبائلهــا 

يحصــل العكــس، فــرب الحــامم مــا هــو إال قنــاع للمجتمــع 

اإلنســاين الضعيــف الــذي يطلــب العيــش بأمــان، وهــو أيضــا 

رمــز للمجتمــع املتعــاون املتآلــف املتحــاب، الــذي بتعاونــه 

يســتطيع أن يكــون كشــخص واحــد، ويــد واحــدة، وبتعاونــه 

تتــم لــه القــوة والغلبــة والحيــاة. وأمــا الحاممــة املطوقــة فهــي 

قناع للقائد الذي يســتخدم العقل بذكاء يف املآزق وعند 

اآلمنــة  يريــد مصلحــة مجتمعــه وحياتــه  والــذي  امللــامت، 

عــىل مصلحتــه  الفريــق  يؤثــر مصلحــة  والــذي  املطمئنــة. 

الشخصية، فهو يؤثر رعيته عىل نفسه، وبهذا يتحقق التواد 

والتآلف والتحاب والرتاحم بني الجميع، الحاكم واملحكوم، 

القــوي والضعيــف، الغنــي والفقــري...

الغــراب والظبــي والســلحفاة،  وأمــا شــخصية كل مــن 

مخلــص  صديــق  عــن  للبحــث  تســعى  شــخصيات  فهــي 

ويف، محــب ألصدقائــه، عالقــة تقــوم عــىل هــذه األســس، 

شــخصيات  وهــي  واملنفعــة،  املصلحــة  أســاس  عــىل  ال 

متتــاز بالضعــف وقلــة الحيلــة بدليــل وقــوع كل مــن الظبــي 

والســلحفاة يف رشك القانص بســهولة. هذه الشــخصيات 

هــي قنــاع لإلنســان البســيط الضعيــف القليــل الحيلــة الــذي 

ينغــص  ال  واطمئنــان  وأمــان  بأمــن  ويحيــا  يعيــش  أن  يريــد 

عيشــه أحــد. وأمــا شــخصية الجرذ)زيــرك( فتعــد الشــخصية 

املحوريــة يف هــذه الحكايــة، فهــي ممتــدة مــن البدايــة حتــى 

النهايــة. فهــو يتصــف بوفائــه وحبــه ألصدقائــه ومســاعدتهم، 

الحــامم عندمــا  الحاممــة املطوقــة ورسب  مــع  فعــل  كــام 

خلصهــن مــن رشك الصيــاد. وهــذا مــا حــدا الغــراب للســعي 

الحثيــث إىل مصادقتــه، ويتضــح وفــاؤه ألصدقائــه عندمــا 

خلــص الظبــي والســلحفاة حينــام وقعــا يف رشك القانــص. 

فهــذا الجــرذ كان يعيــش يف جحــر يف بيــت ناســك، وكان 

يســطو عــىل ســلة الطعــام يوميــا، فيــأكل ويطعــم الجــرذان، 

والناســك ال يســتطيع اإلمســاك بــه إىل أن جــاء ضيــف عنــد 

الناسك، وعلم بقصة الجرذ، فجاء بفأس وحفر جحر الجرذ 

فوجــد فيــه كيســا مــن الدنانــري كان يعتمــد عليهــا يف القفــز 

والحصــول عــىل الطعــام مــن الســلة، فأخــذ كيــس الدنانــري، 

ليــأكل  وبعدهــا مل يســتطع الجــرذ أن يصــل لســلة الطعــام 

ويطعــم اآلخريــن، فانرفــت عنــه الجــرذان، ولحقــت بأعدائه 

وجفــوه، وأخــذت تســتغيبه عنــد أعدائــه، فخلــص إىل نتيجــة 

أن الذي ميلك املال فهو ميلك كل يشء، فقال:” فقلت 

يف نفيس: ما اإلخوان وال األعوان وال األصدقاء إال باملال، 

ووجــدت مــن ال مــال لــه، إذا أراد أمــرا قعــد بــه العــدم عــاّم 

يريــده)22(. فاضطــر إىل مغــادرة املــكان، والبحــث عــن رزقــه 

يف مــكان آخــر. فاملــال رمــز القــوة والســلطان والجــاه.

وتتصــف شــخصية الجــرذ بحســن التــرف، وتوظيــف 

العقــل عنــد امللــامت ومواجهــة الصعــاب، يبــدو ذلــك جليــا 

عندمــا خلــص الظبــي والســلحفاة عندمــا وقعــا يف الــرك، 

فهــو ال يتخــىل عــن أصدقائــه وخالنــه، فينطبــق عليــه املثــل 

القائــل “ الصديــق وقــت الضيــق”. وبهــذا تكــون شــخصية 

الــذي  املحــب ألصدقائــه  الــويف  لإلنســان  قناعــا  الجــرذ 

يســاعدهم وقــت الحاجــة دون أن ينتظــر منهــم مقابــل، وهــو 

رمز ملن يحسن الترف بذكاء عند الحاجة، ورمز لإلنسان 

بأصدقائــه  واالســتمتاع  واملــودة  الصداقــة  يفضــل  الــذي 

عــىل املــال، فــام دمــت متلــك املــال فــإن أصدقــاءك كــر 

ومحبــوك أكــر، لكــن مبجــرد ذهابــه عنــك يذهــب محبــوك 

وأصدقــاؤك. فالصداقــة الحقيقيــة مبنيــة عــىل الحــب، ال 

مصلحــة فيهــا، كعالقــة الجــرذ مــع الحاممــة املطوقــة، ومــع 
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الســلحفاة والظبــي والغــراب.

وأمــا الجــرذان فهــم رمــز للمتملقــني أصحــاب املصلحــة 

الذين مييلون مع النعامء حيث متيل، وهم رمز لألصدقاء 

غــري األوفيــاء، هــم أصحــاب املصلحــة، مــا دمــت غنيــا وقويــا 

فهم معك، وإذا ذهب املال والسلطة والقوة ذهبوا عنك، 

وارتحلــوا إىل غــريك بحثــا عــن مصلحتهــم وحاجتهــم، يقــول:” 

فاســتبان للجــرذان نقــص حــايل، فســمعتهن يقلــن: انرفــن 

عنــه وال تطمعــن فيــام عنــده، فإنــا نــرى لــه حــاال ال نحســبه إال 

قــد احتــاج معهــا إىل مــن يعولــه. فرتكننــي ولحقــن بأعــدايئ 

وجفوين، وأخذن يف غيبتي عند من يعاديني ويحسدين، 

وأصبحــن وكأنهــن مل يعرفننــي، وكأين مل أكــن عليهــن رئيســا 

قــط)23(، ولكــن الــراع بــني العقــل والحكمــة واملــال والقــوة 

والسلطة مستمر، لكن الغلبة يف النهاية للعقل والحكمة، 

ال املال والسلطة، يقول:” فالعاقل ال يحزن لقلته لكن ماله 
عقلــه، ومــا قــدم مــن صالــح عملــه...)24(

وأما شخصية الصياد األساورة فهي رمز للقوة والسلطة 

التي يتمتع بها اإلنسان الذي يحصل بها عىل ما يريد، هي 

القــوة التــي تفــرق املجتمــع املتحــاب املتآلــف املتعــاون ؛ 

الَخلقيــة، والُخلقيــة  لــي تســهل الســيطرة عليــه. فصفاتــه 

توحي بذلك، يقول:”... إذ بر بصياد قبيح املنظر يسء 

الخلــق، وقبــح منظــره يــدل عــىل ســوء مخــربه، عــىل عاتقــه 
شــبكة، ويف يــده عصــا...)25(

وهــو ال يعــرف اليــأس مصمــم عــىل موقفــه يف اصطيــاد 

رسب الحامم، يقول:” ومل يقطع الصياد رجاءه منهن، وظّن 

أنهن ال يجاوزن إال قريبا حتى يقعن)26(.

لقــد صــورت هــذه الحكايــة املجتمــع الحيــواين بصفاتــه 

الَخلقيــة الضعيفــة الــذي اســتطاع مبحبتــه وصداقتــه ووفائــه 

التــي  مــن املهالــك  نفســه  يخلــص  أن  مــع بعضــه  وتعاونــه 

بــه مــن قبــل مــن هــو أقــوى منــه، فهــذا املجتمــع  أحاطــت 

الحيــواين ميثــل قناعــا للحيــاة البريــة وللبيئــة االجتامعيــة، 

فاملجتمع البري إن كان متعاونا محبا لبعضه، متواصال، 

أن يخرتقــه  أحــد  يســتطيع  للــر، ال  للخــري، مقاومــا  محبــا 

ويفرقــه، يقــول:” إذا كان هــذا الَخلــق عــىل صغــره وضعفــه 

قدر عىل التخلص من مرابط الهلكة مرة بعد أخرى مبودته 

ببعــض،  وخلوصهــا وثبــات قلبــه عليهــا، واســتمتاع بعضــه 

فاإلنســان الــذي أعطــي العقــل والفهــم، وألهــم الخــري والــر، 

ومنــح التمييــز واملعرفــة أوىل وأحــرى بالتواصــل والتعاضــد، 

فهــذا مثــل إخــوان الصفــاء وائتالفهــم يف الصحبــة )27(.

دحع بر«ام ة وبريال  و حرك بر«خيـ:

وهو باب من يرى الرأي لغريه وال يراه لنفسه،” قال دبشليم 

املثــل،  هــذا  ســمعت  قــد  الفيلســوف:  لبيدبــا  امللــك 

فــارضب يل مثــال يف شــأن الرجــل يــرى الــرأي لغــريه وال يــراه 

لنفســه. قال: إن مثل ذلك مثل الحاممة والثعلب ومالك 
الحزيــن. قــال امللــك: ومــا مثلهــن؟)28(

تــدور الحكايــة حــول الحاممــة التــي كانــت تســكن يف 

رأس نخلــة طويلــة ذاهبــة يف الســامء، وكانــت تعــاين كثــريا 

مــن التعــب لبنــاء عشــها. وعندمــا تبيــض وتفقــس فراخهــا 

يجــيء الثعلــب فيهددهــا، فرتمــي لــه الفــراخ ليأكلهــا، حتــى 

جــاء طائــر اســمه)مالك الحزيــن( فعلــم بأمرهــا ونصحهــا بــأال 

تسمع لكالم الثعلب، وتقل له: ارق إيلَّ. فسألها الثعلب: 

مــن أشــار عليــك بهــذا الــرأي ؟ فأخربتــه بأنــه مالــك الحزيــن، 

فذهــب إليــه الثعلــب، ودار بينهــام حــوار انتهــى باســتخدام 

الحيلــة مــن الثعلــب، ومبقتــل مالــك الحزيــن.

فالحاممــة هــذا الطائــر الوديــع األليــف الــذي يعمــل بجــد 

ونشــاط ومثابرة ؛ لي يؤمن املســكن اآلمن واملريح لفراخه، 

وهــو ال ميلــك القــوة للدفــاع عــن نفســه وعــن أرستــه يف حالــة 

الخطــر، وهــي تعــاين مشــقة يف الحيــاة ال تحصــل عــىل يشء 

إال بشــق األنفــس بعــد كــد وتعــب ومشــقة، يقــول:” فكانــت 

الحاممة ترع يف نقل العش إىل رأس النخلة، فال ميكنها 

بعــد شــدة  إال  البيــض  تحــت  العــش وتجلــه  مــن  تنقــل  مــا 

وتعــب ومشــقة ؛ لطــول النخلــة وســحقها)30(، وهــي تطلــب 

العيــش بأمــان مبتعــدة عــن كل مــا ينغــص عيشــها، حيــث 

تريــد املحافظــة عــىل بيضهــا وفراخهــا، وهــي ضعيفة ســاذجة 

الحول لها وال قوة لدرجة أن خوفها يدفعها لتصديق أي يشء 

حتــى لــو كان مســتحيل التحقــق، يقــول:” وكانــت ّإذا فرغــت 

مــن النقــل باضــت، ثــم حضنــت بيضهــا، فــإذا انقــاض البيــض 

وأدرك فراخها، جاءها ثعلب قد تعهد ذلك منها لوقت قد 

علمه ريثام ينهض فراخها، فوقف بأصل النخلة، فصاح بها، 
وتوعدها أن يرقى إليها، أو تلقي إليه فراخها فتلقيها إليه.)31(
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فالحاممــة قنــاع لإلنســان قليــل الحيلــة الــذي ال ميلــك 

القوة للدفاع عن نفسه، أو حتى تركه يف حاله؛ لي يعيش 

بأمــان هــو وأوالده، وهــي قنــاع لإلنســان الــذي يكــد ويتعــب، 

مــن  يــأيت  ثــم  األنفــس،  بشــق  إال  عــىل حاجتــه  وال يحصــل 

أقــوى منــه ســلطة وجاهــا فيســلبه أشــياءه التــي طاملــا شــقي 

ليحصــل عليهــا.

فهــو  والقــوة،  والخــداع  باملكــر  فيمتــاز  الثعلــب  وأمــا 

يســطو عــىل اآلخريــن ويســلب مــا عندهــم، ويســمن عــىل 

أو خائفــني،  باتــوا جائعــني،  أمرهــم ســوآء  يهمــه  هزالهــم ال 

فاملهــم نفســه فقــط، حيــث كان يســلب الحاممــة فراخهــا 

دون مراعــاة ملشــاعر األم التــي طاملــا عانــت مــن أجــل تأمــني 

العيــش الكريــم واملســكن اآلمــن ألوالدهــا، فيــأيت ببســاطة 

يســلبها أعــز مــا متلــك يف حياتهــا، أوالدهــا ؛ يك يأكلهــم.

عــىل  تحصــل  التــي  والقــوة  للســلطة  قنــاع  فالثعلــب 

مــا تريــد بقوتهــا. وهكــذا املجتمــع اإلنســاين القــوي يســيطر 

عىل الضعيف ويســتغله بشــتى الطرق والوســائل، ويســلب 

أو  يأبــه ملشــاعره ولوضعــه االجتامعــي،  أن  مــا عنــده دون 

اإلنســاين. وهــو أيضــا قنــاع للشــخص املحتــال املاكــر يف 

استغالل الضعفاء، يسطو عىل ما ميلكون ؛ لينتقم منهم، 

كــام فعــل الثعلــب مــع مالــك الحزيــن عندمــا علــم خــربه مــع 

الحاممــة وتقديــم املشــورة لهــا والتخلــص مــن مكــر الثعلــب، 

يقــول:”... قــال لهــا: إذا أتــاك ليفعــل مــا تقولــني، فقــويل له: 

، فارق إيلَّ وغرر بنفسك، فإذا فعلت  ال ألقي إليك فرخيَّ

، طــرت عنــك ونجــوت بنفــيس...)32(  ذلــك، وأكلــت فرخــيَّ

وأمــا الطائــر مالــك الحزيــن فهــي شــخصية تتصــف بالــذكاء 

للحاممــة،  الصائــب  الــرأي  أعطــى  ألنــه  وذلــك  ؛  والحمــق 

فأنقذهــا مــام كانــت تعانيــه مــن مكــر الثعلــب وظلمــه، بينــام 

كان رأيه عكس ذلك عندما خدعه الثعلب وقتله. فهو يرى 

الرأي الصائب لغريه وال يراه لنفسه، فهو رمز لإلنسان الذي 

يــرى الــذي يجيــد الــرأي لغــريه، وال يجيــده لنفســه، حيــث 

يخدع بســهولة، وكل شــخص ال يرى لنفســه رأيا صائبا يكون 

عــىل درجــة مــن الحمــق تــؤدي بــه إىل التهلكــة، يقــول:”... يــا 

عــدو نفســه، تــرى الــرأي للحاممــة وتعلمهــا الحيلــة لنفســها، 

وتعجــز عــن ذلــك لنفســك حتــى يتمكــن منــك عــدوك، ثــم 
قتلــه وأكلــه.)33(

فهــذه الحكايــة التــي دارت عــىل ألســنة الحيــوان والطــري 

للمجتمــع  قنــاع  إال  مــا هــي  مــن دالالت ورمــوز  مبــا تحملــه 

اإلنساين، فالقوي يأكل الضعيف ويتحكم به، واملستخدم 

الــذات  عقلــه ينجــو، ولــذا فــإن هــذه “الحيوانــات ال متثــل 

الحيوانيــة الخاصــة، إمنــا هــي ذوات مســتعارة القصــد منهــا 

استخدامها لتحمل أفكارا وأعامال وقصصا رمزية لها هدف 
ومغــزى.” )34(

بران ة

من االستقراء ألبواب كليلة ودمنة كانت جل الحكايات –إن 

مل تكــن كلهــا- تــدور حــول الــراع مــا بــني العقــل والحكمــة 

واملنطــق وبــني القــوة، رصاع بــني الخــري والــر، بــني القيــم 

والعــدل، حيــث  الظلــم  بــني  الســلبية،  والقيــم  اإليجابيــة، 

العقــل  فقــوة  الــر.  عــىل  وللخــري  للعقــل،  الغلبــة  تكــون 

والحكمــة هــي املنتــرة عــىل القــوى األخــرى، كقــوة املــال 

والســلطان. فمؤلــف الكتــاب، أو مرتجمــه يريــد أن يوصــل مــا 

يختلج يف نفسه من أفكار ونقد للواقع بطريقة غري مبارشة، 

بــأن اســتخدام العقــل والحكمــة أســمى وأرفــع وأجــدى مــن 

اســتخدام القــوة والجــربوت. والحكايــات التــي وردت عــىل 

اإلنســاين  للمجتمــع  ورمــز  قنــاع  والحيــوان  والطــري  البهائــم 

والسياســية،  االجتامعيــة  واتجاهاتــه،  طبقاتــه  مبختلــف 

واملحبــة،  التعــاون  مثــل:  البعــض،  بعضــه  مــع  كتعاملهــا 

الرعيــة،  والصداقــة والوفــاء، ومعاملــة وعالقــة الحاكــم مــع 

فهي عالقة قامئة يف األصل عىل العدل واملساواة، وعدم 

الظلــم والتجــرب، وتوظيــف العقــل والحكمــة بــدال مــن القــوة.
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46  ببع ددحز برقدد آين وكل ه يف داث بردارز برعدنغل

االإعجــاز القــراآين واأثره يف بعث الـدر�ص البـالغي
كتاب دالئل االإعجاز لعبد القاهر اجلرجاين اأمنوذجا

 . دلاري بريمس
refibel2@yahoo.fr ،جامعة املسيلة، الجزائر

امللخص

يحــاول هــذا املقــال أن يــدرس واحــدة مــن أهــم مواضيــع الــرتاث البالغــي عنــد العرب؛فهــو يحــاول أن يــدرس العالقــة 

بــني اإلعجــاز القــرآين والبالغــة العربيــة.

يعني اإلعجاز يف أبســط صوره أن القرآن الكريم يحمل يف ذاته صفة اإلعجاز شــكال ومضمونا، وســرنكز يف دراســتنا 

هــذه عــىل كتــاب عبــد القاهــر الجرجاين”دالئــل اإلعجاز”ونظريــة النظــم محاولــني اإلجابــة عــىل اإلشــكالية التالية:

كيف أثر البحث يف إعجاز القرآن الكريم عىل البالغة العربية

 قا ة

لقــد كان وضــع عبــد القاهــر الجرجــاين علــم املعــاين يف 

كتــاب ســامه دالئــل اإلعجــاز اعتباطيــا، ذلــك أن البحــث يف 

القضيــة األم وهــي إعجــاز القــرآن قــد جــر عليــه بنــاء علــم تكفل 

من بعده بتسميته علم املعاين وشكل بذلك أحد األعمدة 

الثالثــة للبالغــة العربيــة.

إن هــذا األمــر هــو الــذي جعــل العديــد مــن الباحثــني 

واملهتمني ينبشون يف أركيولوجيا األفكار البالغية، وهمهم 

يف ذلــك الكشــف ســواء عــن أصولهــا األوىل، أو عــن وشــائج 

ربطتهــا يف وقــت مــا بروافــد علميــة أخــرى ســاهمت معهــا 

يف بنــاء الــرح البالغــي

واإلعجازيــة  عمومــا  القرآنيــة  للدراســات  كان  لقــد 

مــا ســنقف  العربيــة وهــو  البالغــة  األثــر يف  بالــغ  خصوصــا 

كاآليت: مفاصلهــا  ســتكون  التــي  الورقــة  هــذه  عنــده يف 

املبحث األول:البالغة العربية واإلعجاز القرآين

املبحث الثاين:أساس اإلعجاز يف دالئل اإلعجاز

املبحث األول:البالغة العربية واإلعجاز القرآين

ببع ددحز رغة: مصــدر الفعل أعجز، وهــو نقيض الحزم، 

والعجــز: الضعــف، واملعجــزة بفتــح الجيــم وكرهــا: مفعلــة 

مــن العجــز: عــدم القــدرة، ويف الحديــث- كل يشء بقــدر 

تــرك مــا يجــب  حتــى العجــز والكيــس- وقيــل أراد بالعجــز: 
فعلــه بالتســويف()1(

وأما املعجزة فهي اسم الفاعل املؤنث للفعل أعجز. 

مــن املعارضــة  الســامل  للعــادة،  الخــارق  األمــر  وهي”هــي 

يظهــره اللــه تعــاىل عــىل يــد النبــي، تصديقــاً لــه يف دعــوى 
النبــوة “ )2(

ويشرتط فيها)3(

أن تكــون فعــالً مــن األفعــال املخالفــة ملــا تعــوَّد عليــه   1

وألفــوه. النــاس 

أن يظهره الله تعاىل عىل يد من يّدعي النبوة.  2

أن يكــون الغــرض مــن ظهــور هــذا الفعــل الخــارق هــو   3

تحــدي املنكريــن، ســواء رصح النبــي صاحــب املعجــزة 
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47   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

مــن قرائــن األحــوال. التحــدي مفهومــاً  بالتحــدي أو كان 

أن تجــيء املعجــزة موافقــة ومصدقــة لدعــوى النبــوة،   4

فــإذا حدثــت املعجــزة وكذبــت النبــي يف دعــواه فــال 

يكون النبي صادقاً، كام لو نطق الجامد مثالً بتكذيب 

صاحــب املعجــزة.

أن يعجــز املنكــرون عــن اإلتيــان مبعجــزة مامثلــة ملعجــزة   5

النبــي، أي يعجــزون عــن معارضتــه

وببع حز يف بال طنح: له عدة تعريفات:-

منهــا تعريــف الجرجــاين يف كتابــه )التعريفــات(: “أْن 

مــا عــداه مــن  أبلــغ مــن جميــع  يــؤدي املعنــى بطريــق، هــو 
الطــرق“)4(

بقولــه: “وإمنــا  الرافعــي  وقــد عرَّفــه مصطفــى صــادق 

اإلعجــاز شــيئان:

ضعف القدرة اإلنسانية يف محاولة املعجزة، ومزاولته   1

عــىل شــدة اإلنســان واتصــال عنايتــه.

ثــم اســتمرار هــذا الضعــف عــىل تراخــي الزمــن وتقدمــه.   2

فكأنَّ العامل كله يف العجز إنسان واحد، ليس له غري 
مدنــه املحــدودة بالغــة مــا بلغــت”)5(

وعــادة مــا يقــرتن اإلعجــاز مبــا بــرع فيــه املبعــوث إليهــم، 

ولهــذا كانــت معجــزة ســيدنا مــوىس العصــا لتبطــل ســحر 

فرعــون ومــن معــه، كــام كانــت معجــزة عيــىس طبيــة مبــا بــرع 

فيــه قومــه أيضا”يــربئ األكمــه واألبــرص ويحيــي املــوىت”

أمــا معجــزة النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم فقــد كانــت 

مــن جنــس مــا بــرع فيــه العــرب.

لقــد عــرف العــرب بالبالغــة وخصــوا بالفصاحــة، وكانــت 

هذه املزية مجال االفتخار وموطن الرف واالعتزاز، ولهذا 

تحداهــم اللــه تعــاىل بقولــه: )فَلْيَأْتـُـوا ِبَحِديــٍث ِمثْلـِـِه إِْن كَانـُـوا 

َصاِدِقــنَي()6( وهــذه اآليــة نزلــت يف مكــة املكرمــة يف بدايــات 

الدعوة.

وهناك العديد من اآليات القرآنية التي طالبت أرباب 

البالغــة وأمئــة الفصاحــة مــن قريــش عــىل أن يقلــدوا هــذا 

القــرآن ومنهــا:

)أَْم يَُقولـُـوَن افـْـرَتَاُه قـُـْل فَأْتـُـوا ِبَعــْرِ ُســَوٍر ِمثْلـِـِه ُمْفرَتَيـَـاٍت   1
َصاِدِقــنَي)7( كُْنتُــمْ  إِنْ  ـهِ  اللَـّ ُدونِ  ِمــنْ  اْســتَطَْعتُمْ  َمــنِ  َواْدُعــوا 

واملالحــظ لهــذه اآليــات يــرى الطبيعــة التدريجيــة يف 

ثــم  القــرآن،  يأتــوا مبثــل هــذا  أن  أوال  التحــدي:إذ تحداهــم 

أمرهم أن يأتوا بعر سور من مثله، ويصل معهم يف األخري 

إىل أن يأتــوا بســورة مــن مثلــه.

لقد أفرز هذا التحدي أمرين:

بألوا: إن عــدم إمكانيــة تقليــد القــرآن ولــو بآيــة قــد جعــل 

العــرب يشــعرون بالنقــص، بــل وأكــر مــن ذلــك فقــد خــارت 

بــد ســوى أن  قواهــم وجفــت قرائحهــم، ومل يكــن لهــم مــن 

يتهمــوا النبــي يف األخــري بأنــه ســاحر، ويظهــر ذلــك يف قولــه 

َر، ثُمَّ  َر، فَُقِتَل كَيَْف قَدَّ تعاىل يف سورة املدثر” إِنَُّه فَكََّر َوقَدَّ

، ثـُـمَّ أَْدبـَـَر َواْســتَْكرَبَ،  َر، ثـُـمَّ نَظـَـَر، ثـُـمَّ َعبَــَس َوبـَـَرَ قُِتــَل كَيْــَف قـَـدَّ
)9(”. الْبَــَرِ قَــْوُل  إاِلَّ  َهــَذا  إِْن  يُْؤثَــُر،  ِســْحٌر  إاِلَّ  َهــَذا  إِْن  فََقــاَل 

واملالحظ للتهمة هذه يجدها خارجة عن الخطاب القرآين 

يف حــد ذاتــه، مبعنــى وجــود قــوة خارجــة عــن ذات القــرآن، 

حتى يعطوا ألنفسهم الذرائع ويقيموا عىل اآلخرين الحجج.

بريددحين: إن إميــان العــرب فيــام بعــد بالقــرآن قــد جعلهــم 

يثريون العديد من األسئلة حول حقيقة الر الذي منعهم 

مــن محــاكاة القــرآن يف مرحلــة مــا قبــل اإلميــان، ولهــذا وجــد 

أعمق سؤال أدرك عىل أعظم كتاب أنزل وهو”إذا كان هذا 

القــرآن معجــزا، فأيــن مكمــن هــذا اإلعجــاز؟

إن دوران رحــى البحــث حــول إعجــاز القــرآن الكريــم قــد 

أفــرز العديــد مــن الدراســات التــي رام كل جانــب منهــا أن 

يــؤدي دوره ليثبــت منــه إعجــازه، وبتعبــري آخــر، فــإن القــرآن 

الدراســات حامــت حولــه  الكريــم كان مبثابــة املركــز وكل 

بصفتهــا أطرافــا خاضعــة لــه وتابعــة إليــه.

مــن هــذا املنطلــق نــدرك أن الــدرس البالغــي مل يكــن 

غاية يف حد ذاته، وإمنا كان وسيلة تهدف إىل غاية أسمى 

القــرآن الكريــم، لكننــا يف املقابــل  إثبــات إعجــاز  منــه وهــو 

نقــر بــأن رحلــة الــدرس البالغــي قــد عرفــت طريقهــا الصحيــح 

باحتكاكهــا بالنمــوذج األعىل”القــرآن”

إن مــا يؤكــد هــذا الطــرح هــو أن أول كتــاب عنــون مبــا 

يتصــل بالبالغة”مجــاز القــرآن”أليب عبيــدة كان ســبب تأليفــه 

هــو البحــث يف هــذا املضــامر؛إذ تــروي لنــا كتــب الرتاجــم 

عــن ســبب تأليــف أيب عبيــدة لهــذا الكتــاب أنــه كان يومــا يف 

مجلــس الفضــل بــن الربيــع فســأله إبراهيــم بــن إســامعيل أحــد 

كتــاب الفضــل عــن قولــه تعــاىل يف شــجرة الزقــوم يف ســورة 
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48  كتحع  الئأ ببع حز راعا برقحه  بر  جحين كةننجح

يَاِطنِي)10(” وكيف يشبه الله  الصافات” طَلُْعَها كَأَنَُّه رُُءوُس الشَّ

ســبحانه وتعــاىل طلــع هــذه الشــجرة بــرؤوس الشــياطني عــىل 

سبيل التخويف والوعيد، والعادة يف التخويف والوعيد أن 

يكون مبا هو مألوف للناس ومعروف لديهم، والعرب مل يروا 

الشيطان حتى يخيفهم بتشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوسها، 

فأجابه أبو عبيدة بأن الله سبحانه وتعاىل إمنا خاطب العرب 

عــىل قــدر كالمهــم، فامــرؤ القيــس يقــول يف توعــد خصمــه:

أيقتلني واملرقي مضاجـعي 

ومسننة زرق كأنيــاب أغوال

والعرب مل يروا الغول قط، ولكن ملا كان أمر الغول يهولهم 

أوعدوا به، وقد استحسن الفضل هذا الجواب واستحسنه 

السائل، ومنذ ذلك الحني عزم أبو عبيدة عىل وضع كتاب 

عــن مثــل هــذه األســاليب يف القــرآن الكريــم، وملــا عــاد إىل 
البرة وضع كتاب “مجاز القرآن”)11(

ويؤيــد هــذا الطــرح أيضــا قــول أيب هــالل العســكري”إن 

أحــق العلــوم بالتعلــم وأوالهــا بالتحفــظ، بعــد املعرفــة باللــه 

جــل ثنــاؤه، علــم البالغــة ومعرفــة الفصاحــة الــذي بــه يعــرف 

إعجاز كتاب الله تعاىل، الناطق بالحق، الهادي إىل سبيل 

الرشــاد، املدلــول بــه عــىل صــدق الرســالة، وصحــة النبــوة؛ 

التــي رفعــت أعــالم الحــق، وأقامــت منــار الديــن، وأزالــت 
شــبه الكفار برباهينها، وهتكت حجب الشــك بيقينها” )12(

أوىل  قــد  الكشــاف  صاحــب  أن  هــذا  إىل  أضــف 

عنايــة بالغــة لعلمــي املعــاين والبيــان، ولهــذا افتتــح كتابــه 
بالحديــث عنهــام واعتربهــام “علمــني مختصــني بالقــرآن”)13(

كام اعتمدهام كأساس لتفسري القرآن الكريم، وال غرو فهو 

.)14( يعتــرب “البيــان” مرادفــا “للكشــف” 

وأما عبد القاهر الجرجاين قد عنون كتابه الذي خصه 

لعلــم املعــاين بـ”دالئــل اإلعجاز”وبســط فيــه أهــم نظريــة يف 

الدرس البالغي، ثم أعاد تطبيقها يف كتابه”أرسار البالغة”.

 إن هــذا األمــر هــو الــذي يجعلنــا ننقــب يف األســاس 

الــذي اعتمــده عبــد القاهــر الجرجــاين ليثبــت إعجــاز القــرآن 

التــي  ثــم نحــاول الخــوص يف األســباب الحقيقيــة  الكريــم، 

جعلــت كالمــه يتجــاوز حــدود اإلعجــاز ويؤســس لنفســه بابــا 

جديدا يف علوم البالغة سامه من أىت بعده بعلم املعاين.

املبحث الثاين: أساس اإلعجاز يف دالئل اإلعجاز

لقــد اتســمت نظــرة عبــد القاهــر الجرجــاين لقضيــة اإلعجــاز 

القرآين بأمرين:العمق وبعد النظر، ويتجىل األول يف كونها 

أحاطــت بجــل اآلراء التــي ســبقتها يف هــذا املضــامر ناقلــة 

إياهــا مــن مجــرد أفــكار عابــرة إىل نظريــة قامئــة، وأمــا الثــاين 

فيكمــن يف تلــك األبعــاد التــي أحدثتهــا ســواء تعلــق األمــر 

اللغــوي  الــدرس  أو مبــا يطرحــة  الرتاثيــة  اللغويــة  بالقضايــا 

الحديــث

يعــرف  مــا  هــو  الجرجــاين  القاهــر  لعبــد  يحمــد  مــا  إن 

بنظربة النظم، ولهذا فإن التنقيب عنها هو األساس الذي 

يخولنــا يف مرحلــة مــا باكتنــاه كل مــا هــو بالغــي فيهــا.

فالنظم لغة هو:التأليف، نظمه ينظمه نظام وانتظاما، 

أي جمعتــه يف  اللؤلــؤ  ونظمــت  وتنظــم،  فانتظــم  ونظمــه 

الســلك، والتنظيــم مثلــه، ومنــه نظمــت الشــعر ونظمتــه... 

والنظــم نظمــك الخــرز بعضــه إىل بعــض يف نظــام واحــد...
والنظــم: الريــا عــىل التشــبيه بالنظــم مــن اللؤلــؤ.)15(

ويف املعجــم الوســيط نظــم األشــياء نظام:ألفهــا وضــم 

بعضهــا إىل بعــض، واللؤلــؤ ونحــوه جعلــه يف ســلك، ونظــم 

أمــره أقامــه  ألــف كالمــا موزونــا مقفــى، ويقال:نظــم  شــعرا: 
ورتبــه)16(

وجاء يف أساس البالغة نظم:نظمت الدر ونظمته، ودر 

منظوم ومنظم، وقد انتظم وتنظم وتناظم، ومن املجاز:نظم 

الكالم، وهذا نظم حســن، وانتظم كالمه وأمره، وليس ألمره 
نظام، إذا مل تستقم طريقته)17(

والرتتيــب،  والتأليــف  الجمــع  يعنــي  النظــم  كان  وإذا 

فــإن جــل الذيــن تكلمــوا عنــه أو أومــأوا إليــه قبــل عبــد القاهــر 

الجرجــاين مــن لغويــني وبالغيــني ومؤلفــي كتــب إعجــاز إن 

كانــوا قــد أدركــوا شــأنه، فإنهــم مل يصيبــوا حقيقتــه، عــدا مــا 

نجده من تطبيقات متناثرة بني ثنايا الكتب، وأهم مالحظة 

هــو كالمهــم عــن النظــم مربوطــا باإلعجــاز القــرآين.

والــدارس للنظــم ســواء أكان مصطلحــا أم نظريــة علميــة 

فإنه يشعر بأمرين:

أحدهــام أن النظــم ضــارب بجــذوره يف أعــامق الفكــر 

اإلنســاين، فــكل األمــم قــد عرفــوه وأشــادوا بــه، وجعلــوه معيــار 

الجامل يف كل ما حذقوه من أعامل فنية أو دراسات أدبية.
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49   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

أمــا يف الــرتاث العــريب فــإن أقــدم نــص يتنــاول النظــم 

القــول وصناعــة الذهــب والفضــة  بــني صناعــة  مقارنــا فيــه 

فيعــود البــن املقفــع يف األدب الصغــري مفاده”فــإذا خــرج 

الناس من أن يكون لهم عمل أصيل وأن يقولوا قوال بديعا، 

فاليعلم الواصفون املخربون أن أحدهم-وإن أحسن وأبلغ-

ليــس زائــدا عــىل أن يكــون كصاحــب نصــوص وجــد ياقوتــا 

وزبرجــدا ومرجانــا، فنظمــه قالئــد وســموطا وأكاليــل، ووضــع 

كل نص موضعه، وجمع إىل كل لون شبهه وما يزيده بذلك 

حســنا، فســمي بذلــك صائغــا رقيقــا، وكصناعــة الذهــب 

والفضة:صنعــوا منهــا مــا يعجــب النــاس مــن الحــيل واآلنيــة، 

وكالنحل وجدت مثرات أخرجها الله طيبة، وســلكت ســبال 

جعلها الله ذلال، فصار ذلك شفاء وطعاما ورشابا منسوبا 

إليهــا، مذكــورا بــه أمرهــا وصنعتهــا، فمــن جــرى عــىل لســانه 

إعجــاب  يعجــنب  فــال  منــه،  أو يستحســن  كالم يستحســنه 
املخــرتع املبتــدع، فإنــه إمنــا اجتبــاه كــام وصفنــا”)18(

غــري أن أغلــب الذيــن تناولــوا هــذا القــول مــن البالغيــني 
مل يشــريوا إىل ابــن املقفــع)19(

النحــاة  مــن  العديــد  املصطلــح  هــذا  تقاســم  كــام 

القــرآين)20(،  اإلعجــاز  كتــب  ومؤلفــي  واألدبــاء  والبالغيــني 

غــري أن املالحــظ عــىل أغلــب مــا ألفــوه، أن آراءهــم مل تــرق 

إىل الحــد الــذي يجعــل مــن اعتــامد النظــم مبــدءا قــارا يف 

التحليــل، ومل يــر النــور إال يف القــرن الرابــع الهجــري عندمــا 

ازدهــرت دراســات إعجــاز القــرآن الكريــم يف بيئــة املتكلمــني 

مــن أشــاعرة ومعتزلــة بالخصــوص، كــام أن تلــك املؤلفــات 

قــد تكفــل الزمــن بطيهــا فلــم تصلنــا، ومــن الكتــب الضائعــة 

املوســومة بـ”نظــم القرآن”نجــد كتــب الحســن بــن عــيل بــن 

الطــويس)ت، 308()21(، نــر 

وابــن زيــد البلخــي )ت، 322()22(، وأحمــد بــن عــيل بــن 
اإلخشــيدي )ت، 326()23(

أمــا الكتــاب الوحيــد الــذي يجمــع يف عنوانــه بــني النظــم 

واإلعجــاز فهــو” إعجــاز القــرآن يف نظمــه وتأليفــه” ملحمــد بــن 

يزيد الواســطي)24(.

أما األمر الثاين:أن النظم كنظرية مل ير النور ومل يعرف 

الطريــق الصحيــح إال يف ارتباطــه بإعجــاز القــرآن الكريــم، وأن 

تــرق إىل  القــرآن”مل  بـ”نظــم  التــي عنونــت  جــل املؤلفــات 

الوصــف العلمــي الدقيــق الــذي يــربز ماهيــة النظــم وآلياتــه، 

ويكشــف عــن مراحلــه وخطواتــه، فكانــت أحكامــا ذوقيــة وآراء 

ســطحية غلبــت الجانــب الدينــي عــىل الجانــب العقــيل، 

لتصل إىل أن القرآن معجز بنظمه، إال عبد القاهر الجرجاين 

الــذي عنــون كتابه”دالئــل اإلعجــاز” انطلــق فيــه مــن فكــرة أن 

القــرآن معجــز وغــدا باحثــا عــن صــوره، وكاشــفا عــن طرقــه، 

ليصــل بطريقــة عقليــة إىل النظــم، وميكــن التمثيــل لذلــك 

بالجــدول اآليت:

النتيجةاإلجراءاملنطلقرحلـــة اإلعجـــــاز

القرآن معجزأحكام انطباعيةنظم القرآناإلعجاز قبل عبد القاهر الجرجاين

نظم القرآنقواعد علميةالقرآن معجزعند عبد القاهر الجرجاين

نقطتــي  يكمــن يف  أن االختــالف  لنــا  يتبــني  ومــن هنــا 

البدايــة، ومــا ينبغــي البحــث عنــه هــو الكيفيــة التــي وصــل 

بهــا عبــد القاهــر الجرجــاين مــن اإلعجــاز إىل النظــم، ومــا هــي 

املحطــات التــي توقــف عندهــا أثنــاء البحــث والتنقيــب؟

يبتــدئ صاحــب كتــاب دالئــل اإلعجاز-بعــد حمــد اللــه 

والصــالة عــىل رســوله مبارشة-بقوله”هــذا كالم وجيــز يطلــع 

بــه الناظــر عــىل أصــول النحــو جملــة، وكل مــا بــه يكــون النظــم 

دفعة....معلــوم أن ليــس النظــم ســوى تعليــق الكلــم بعضهــا 

ببعــض، وجعــل بعضهــا بســبب مــن بعــض، والكلــم ثــالث: 

اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيام بينها طرق معلومة، وهو 

ال يعدو ثالثة أقســام:تعلق اســم باســم، وتعلق اســم بفعل، 
وتعلــق حــرف بهــام”)25(

ولعــل عبــد القاهــر بصنيعــه هــذا قــد أعطــى املفاتيــح 

التي ميكن من خاللها فك أغالل هذه النظرية وهي:النظم، 

بالنظــم ويكــون عمــوده  النحــو  النحــو، والتعلــق، وســريتبط 

الفقــري ومتــكأه الوحيــد الــذي يعتمــد عليــه، أمــا التعلق فهو 
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50  كتحع  الئأ ببع حز راعا برقحه  بر  جحين كةننجح

الصــورة التــي يكــون عليهــا ذلــك البنــاء.

النظــم بصــورة رصيحــة  مــا مفهــوم  يقــر يف مرحلــة  ثــم 

النظــم إال أن تضــع كالمــك الوضــع  ليــس  فيقول”اعلــم أن 

الــذي يقتضيــه علــم النحــو وتعمــل عــىل قوانينــه وأصولــه، 

وتعرف مناهجه التي نهجت فال تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم 
التــي رســمت لــك فــال تخــل بــيء منهــا”)26(

نــدرك  القولــني تجعلنــا  لهذيــن  القــراءة املتمعنــة  إن 

حقيقــة التصــور الــذي بنــاه عبــد القاهــر الجرجــاين ملفهــوم 

النظــم، ويكمــن ذلــك يف أمريــن:

األول: ســطحي وهــذا بإشــارته إىل مقومــات أي عمليــة 

لغوية، ويظهر ذلك من خالل قولة”أن تضع كالمك” فهذا 

األمــر يســتدعي منطقيــا ثالثــة عنــارص عــىل األقــل وهــي:

املتكلم أو الباث	 

املتلقي أو السامع	 

الرســالة أو املوضــوع املبنــي وفــق قواعــد متفقــة بــني 	 

املتكلــم واملخاطــب

ويظهــر يف  فيــه،  الــذي فصــل  وهــو  الثــاين: عميــق، 

قوله”ليــس النظــم ســوى تعليــق الكلــم بعضهــا ببعــض” وهنــا 

وتختلــف  حــدوده  تتعــدد  الــذي  التأليفــي  الجانــب  يظهــر 

العــادي ويصــل إىل اإلعجــاز  الــكالم  مــن  يبــدأ  إذ  درجاتــه، 

القــرآين.

إن هــذه الجوانــب هــي التــي حاولــت نظريــات الــدرس 

اللغــوي الحديــث أن تتنــاول فرعــا منهــا، وتجعلــه أساســا يف 

تحليلهــا، وميكــن تبيــني ذلــك باملخطــط التــايل:

اتجاهات الدرس اللغوي الحديث

املتكلم االتجاه التفسريي 

“األسلوب هو الرجل”

املتلقي االتجاه التأثري

التأثري يف املتلقي

املوضوع االتجاه التأليفي

االتجاه املحاكات

اإلحصاء / السياق / االنزياح

لقد كان لكل عنر من هذه العنارص نصيبه الخاص 

يف منظــور عبــد القاهــر الجرجــاين؛إذ أبــان فحــواه، وشــدد 

عىل جدواه، فصهرهم جميعا يف مفهوم جديد، ووضعهم 

يف قالــب فريــد، غــري أن املالحــظ هــو أنــه ركــز عــىل الجانــب 

التأليفــي ألنــه يريــد أن يبنــي نظريــة يدلــل مــن خاللهــا عــىل 

اإلعجــاز القــرآين، وهــو مــا يضطرنــا لتمحيــص هــذا املفهــوم 

الــذي يقتضيــه علــم  وفقــا لقولــه”أن تضــع كالمــك الوضــع 

وفــق  بتفكيكــه  قمنــا  إذا  إال  هــذا  لنــا  يتســنى  وال  النحــو” 

املخطــط اآليت:

النظم

ml
i الكالمi اللغة

i النحوi الرف

i مجال الدرسi بنية الكلمة

i بنية الجملةi حروف

i أساس البناءi الضم 

i كلمة مفهومةاسم فعل حرف

ml
i فصيحةغري فصيحةنتيجة البناء

i إنتاج معنىm

أمناط املعنى

ml
معنى مجازيمعنى حقيقي

املزايا 

والفضائل

املزايا 

والفضائل

l
إعجاز القرآن

القاهــر  عبــد  عنــد  النظــم  نظريــة  فهــم  ميكــن  ال  إنــه 

الجرجــاين إال مــن خــالل تفصيــل رمــوز هــذا املخطــط، وال 

يتــأىت ذلــك إال باســتخالص أهــم املعايــري التــي بنــي عليهــا:

ففــي املقــام األول ينبغــي التفريــق بــني اللغــة والــكالم 

ودور الفكر وكيف نظر إليهام عبد القاهر الجرجاين.

ويف املقام الثاين ينبغي معرفة مدلول النحو مربوطا 

بالرف، وما مدى وجود هذا األخري ودوره يف النظم.

أما يف املقام الثالث فينبغي تفتيت التعلق وفق ما 
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51   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

تقتضيه قواعد اللغة وما تتبناه أطر الكالم.

أما يف املقام الرابع فينبغي تحديد املعاىن وأمناطها 

عند عبد القاهر.

أمــا يف املقــام الخامــس فينبغــي التعــرض إىل قضيــة 

املزايــا والفضائــل.

ويف نهايــة املطــاف ميكــن أن نصــل إىل قضيــة اإلعجــاز 

القرآين.

وميكن تقسيم هذه املراحل ثالث طبقات:

األوىل وهي التي تســتجيب للســالمة النحوية والنزول 

تحتهــا يــدرج يف خانــة الهذيــان.

والثانية بالغية يفرتق فيها املتكلمون حسب قدراتهم 

العقلية.

والثالثة وهي اإلعجازية وهي املتعلقة بالقرآن الكريم.

لحمتة

من خالل ماتم ذكره نستنتج ما ييل:

لقد كان للدراسات اإلعجازية األثر البالغ يف النهوض 

بالدرس البالغي عندالعرب؛إذ إن آخر ماتوصل إليه الدرس 

اإلعجازي هو أن القرآن الكريم معجز بنظمه.

إن الصــورة التــي أخــرج بهــا عبــد القاهــر نظريــة النظــم 

محكمــة يف بنائهــا، عميقــة يف مضمونهــا، فريــدة مــن نوعهــا، 

فهــو قــد أخرجهــا إخراجــا حســنا، بعــد أن بــني أصولهــا، وأقــام 

حدودهــا، فجعلهــا أســاس التفســري، وأصــل التأويــل، ســواء 

أتعلــق األمــر باألمــور اإلنســانية أم باألمــور اإلعجازيــة

بــل  إعجازيــة فحســب،  نظريــة  النظــم  نظريــة  تعــد  مل 

نظريــة لغويــة ونقديــة لتجعــل نفســها  األمــر  تجــازوت هــذا 

حيث يرجع إليها يف البناء، ويحتكم إليها يف عمليات 

االختيار واالنتقاء.
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درا�سة االأ�سلوب واالأ�سلوبية يف النقد العربي

 . حعم  برله عي إد بهمم عي
 أستاذ مشارك يف األدب والنقد بقسم الدراسات األدبية والنقدية بكلية اللغة العربية بجامعة أم درمان اإلسالمية، 

يعمل اآلن بجامعة الحدود الشاملية بكلية الرتبية واآلداب قسم اللغة العربية

امللخص

تناولنــا يف هــذه الدراســة األســلوب واألســلوبية يف النقــد العــريب، وذلــك بالوقــوف عــىل جهــود النقــاد العــرب قدميــاً 

وحديثــاً يف القضيــة، وقــد جــاءت موضوعــات هــذه الدراســة عــىل النحــو التــايل:

أوالً: نشــأة األســلوبية: فقــد بينــا يف هــذا املوضــوع عالقــة األســلوبية باللســانيات والبالغــة والنقــد األديب وغــري ذلــك 

مــام يتصــل بهــا.

ثانياً: مستويات التحليل األسلويب: حيث عددنا بعض منطلقات الدراسة األسلوبية للنصوص األدبية.

ثالثاً: دراسة األسلوب يف النقد العريب القديم، ويف هذا الجزء من الدراسة أرشنا إىل بعض جهود النقاد العرب 

يف الدرس األسلويب ومدى عالقة دراساتهم يف هذا الجانب باألسلوبية.

رابعــاً: األســلوبية يف النقــد العــريب املعــارص، ويف هــذا الجانــب مــن الدراســة وقفنــا عنــد دراســات بعــض النقــاد 

العــرب املعارصيــن يف األســلوبية، كــام بينــا مــا مييــز كل دراســة عــام ســواها مــن الدراســات األخــرى.

وذيلنا البحث بخامتة حوت أهم ما توصلنا إليه من نتائج يف هذه الدراسة.

 قا ة

حاولنا يف هذه الدراسة التعرف عىل جهود النقاد العرب 

يف دراســة األســلوب واألســلوبية قدميــاً وحديثــاً، وذلــك 

الجانــب  مــن  اتخــذت  التــي  الدراســات  عــىل  بالوقــوف 

األســلويب يف العمــل األديب مرتكــزاً لهــا، حيــث أملحنــا إىل 

جهود عبدالقاهر يف نظرية النظم التي متت إىل األسلوبية 

العــريب  النقــد  بصلــة وثيقــة، كــام اســتعرضنا بعــض أعــالم 

املعارصيــن الذيــن كانــت لهــم جهــود مقــدرة يف الدراســة 

األســلوبية لــألدب وذلــك بالتنويــه إىل اتجاهاتهــم املتباينــة 

يف دراســة األســلوبية.

املوضوعــات  عــىل  الدراســة  هــذه  اشــتملت  وقــد 

التاليــة:

أوالً: نشأة األسلوبية.

ثانياً: مستويات التحليل األسلويب.

ثالثــاً: دراســة األســلوب واألســلوبية يف النقــد العــريب 

القديــم.

رابعاً: األسلوبية يف النقد العريب املعارص.

وذيلنــا هــذه الدراســة بخامتــة حــوت أهــم مــا توصلنــا 

إليــه مــن نتائــج.
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54   ربسة بألسلنع وبألسلندمة يف بروقا برا يب

نشال بألسلندمة

لقــد ارتبطــت نشــأة األســلوبية مــن الناحيــة التاريخيــة ارتباطــاً 

واضحــاً بنشــأة علــوم اللغــة الحديثــة، وذلــك أن األســلوبية 

وقــت والدة  ولــدت يف  قــد  أكادمييــاً  بوصفهــا موضوعــاً 

اللسانيات الحديثة، واستمرت تستعمل بعض تقنياتها)1(.

القــرن  بدايــة  يف  إال  األســلوبية  مصطلــح  يظهــر  ومل 

العريــن مــع ظهــور الدراســات اللغويــة الحديثــة التــي قررت 

أن تتخــذ مــن األســلوب علــامً يــدرس لذاتــه، أو يوظــف يف 

خدمة التحليل األديب، أو التحليل النفيس، أو االجتامعي، 

تبعــاً التجــاه هــذه املدرســة أو تلــك)2(.

هــو  األســلوبية  مصطلــح  اســتعمل  مــن  أول  ولعــل 

نوفاليس "Novalis"، وكانت األســلوبية عنده تختلط مع 

 "Hilang" البالغــة)3(، وقــد تبعــه يف هــذا املفهــوم هيالنــغ

ثــم انفصلــت  يقــول إن األســلوبية )عمــل بالغــي()4(  الــذي 

التــي يعــّد  عنهــا، والتحقــت مبيــدان الدراســات اللســانية 

العــامل الســويري دي سوســري رائدهــا األول.

وإن  ريفاتــري(.  )ثنائيــة  عــىل  األســلوبية  حقــل  يرتكــز 

فــإن  لســاين،  عــىل رصيــد  املــدارس  هــذه  اعتمــدت كل 

األســلوبية معهــا قــد تبــوأت منزلــة املعرفــة املختصــة بذاتهــا 

ومناهــج)5(. أصــوالً 

ســامت  يــاه  حنا يف  يحمــل  مصطلــح  واألســلوبية 

مــن  باألســلوب  يلتقــي  نقديــاً  منهجــاً  بوصفــه  املنهجيــة، 

جانــب ويخالفــه مــن عــدة جوانــب، فاألســلوبية وإن كانــت 

مرتبطة باألســلوب ارتباط املنســوب باملنســوب إليه، فإنها 

تخالفــه يف الكينونــة والوظيفــة، فــإذا كان األســلوب ميثــل 

أفــكاره ورؤاه، فاألســلوبية  طريقــة الكاتــب يف التعبــري عــن 

متثــل بحثــاً علميــاً لدراســة العنــارص األســلوبية املســتعملة 

يف التعبــري عــن تلــك األفــكار والــرؤى، وبعبــارة أكــر تكثيفــاً 

نقول إن األسلوب من مهام املبدع، أما األسلوبية فهي من 

مهــام املتلقــي الواعــي )الناقــد(؛ مــن هنــا باينــت األســلوب 

يف وظيفتهــا إزاء النــص، والتقــت معــه يف املوضــوع؛ ألن 

األسلوب يعُد املوضوع الوحيد للدرس األسلويب، بيد أن 

األسلوبية معنية مبالحقة البنى الجزئية الدالة عىل اإلبداع 

هنــا وهنــاك، وال تقــف مــن بنيــة النــص اإلبداعــي برمتــه)6(.

لقد حاول الدارسون ربط األسلوبية بركب اللسانيات 

علهــم يكســبون تلــك مــا لهــذه مــن صبغــة علميــة، وتعــددت 

لتعقيــد  ا حــد  إىل  يــات  النظر وتشــعبت  املحــاوالت 

واملصطلحــات  املســتنبطة  املفاهيــم  يف  يتجــىل  مــام 

املســتعملة، ويف نزعــة إىل التجريــد ال تخلــو مــن مبالغــة 

أحيانــاً، والشــك أن هــذه املحــاوالت أثــرت النظريــة اللغويــة 

الــدارس  ولكــن  األدبيــة،  للدراســات  هامــة  آفاقــاً  وفتحــت 

العــريب ال ميكــن لــه أن يســتفيد منهــا إال إذا تفقــه يف هــذا 

النــوع الجديــد مــن علــوم اللغــة، فعليــه أن يتمثــل أسســه، 

وأن يتفهــم نظرياتــه، وأن ميســك بزمامهــا، ويــدرك صيغتهــا 

الفصــل، وظفــر  بالقــول  فــاز  بأنــه  يتوهــم  النســبية حتــى ال 

الــذي الكــامل يرجــى بعــده)7(. باملنهــج 

"أريفــاي" "Michel Arrioe": )إن  يقــول ميشــال 

األســلوبية وصــف للنــص األديب حســب طرائــق مشــتقات 

من اللسانيات()8(. ويقول »دوالس ريفاتري«: )إن األسلوبية 

تعــرف بأنهــا منهــج لســاين()9(.

فاللسانيات تهب األسلوبية مثار بحثها من حيث هي 

عمــل ينجــز عــىل اآلثــار األدبيــة، وال يأنــس الباحــث مــن نفســه 

قدرة يسيطر بها عىل الظواهر اللغوية املختلفة حتى تتفتح 

أمامه مجاالت واسعة للتحليل، فيصبح النص األديب جهازاً 

ينظمــه متاســك لغــوي خــاص، ويف األثــر األديب تتكشــف 

وإن حملــت  الكلــامت  الخارجيــة ألن  الدالليــة  املجــالت 

بصــامت أصحابهــا فأصحابهــا يحملــون بصــامت حضارتهــم، 

وإن كان الكاتب والوسط الثقايف متالزمني، فإن األسلوبية 

وعلم الداللة التاريخي يعضد أحدهام اآلخر، فاآلثار الفنية 

تؤخذ أوالً يف استقاللها كعوامل مغلقة، ولكنها تؤخذ بعد 

يتداخــل األخــذ  التاريخــي حيــث  التطــور  مــن وجهــة  ذلــك 

والعطاء بني أصناف النشــاط البري، وال شــك أن التاريخ 

مفهوم ضمني وكل أثر متميز هو أثر جليل ألنه يجسم لحظة 

تاريخيــة عــىل حــد مــا هــي تجســمه)10(.

قــد أنجبــت أســلوبية  فــإذا كانــت لســانيات »ســوير« 

»بــايل«، فــإن هــذه اللســانيات نفســها قــد ولــدت البنيويــة 

»شــعرية  معــاً  فأخصبــا  األديب  بالنقــد  احتكــت  التــي 

جاكبســون« وإنشــائية »تــودوروف« وأســلوبية تكامليــة هــي 

اســتغاللها  أحكــم  األلســني.وقد  التفكــري  مــن مواصفــات 
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علمياً سوسري، وتتمثل يف تفكيك مفهوم الظاهرة األلسنية 

لنقــل إىل ظاهرتــني وجوديتــني، ظاهــرة  أو  واقعــني،  إىل 

بعــد  العبــارة، وقــد اعتمــد كل األلســنيني  اللغــة، وظاهــرة 

سوسري هذا الثنايئ، فحاولوا تركيزه يف التحليل، وتدقيقه 

اتجاهاتهــم األلســنية)11(. تتلــون بســامت  مبصطلحــات 

وبحســب هــذه الفكــرة فقــد أفــادت األســلوبية مــن علــم 

اللغــة الحديــث فكرتــني مهمتــني:

األوىل: التمييــز بــني اللغــة والقــول التــي قــال بهــا العــامل 

سوســري، إذ ميــز بينهــام متيــزاً دقيقــاً، فاللغــة عنــده نظــام 

متعارف عليه من الرموز التي يتفاهم بها الناس، أما القول 

فهــو صــورة اللغــة املتحققــة يف الواقــع يف اســتعامل فــرد 

النظــام  معــني يف حالــة معينــة، وهــذا االســتعامل يطابــق 

يف  يختلــف  ولكنــه  األساســية،  صفاتــه  يف  للغــة  العــام 

تفضيالتــه مــن فــرد إىل آخــر، ومــن حالــة إىل حالــة، فلــكل 

فــرد مــن املتعلمــني طريقتــه الخاصــة، وهــذه الفكــرة قــادت 

إىل نشــوء علــم األســلوبية ألنهــا شــخصت الســامت التــي 

تتخذهــا اللغــة يف االســتعامل، وهــي التــي تكــون مــا أســامه 

أهــل األدب األســلوب.

الثانيــة: إن االختالفــات اللغويــة ترجــع يف الغالــب إىل 

اختــالف املواقــف، فاللغــة بوصفهــا نظامــاً اجتامعيــاً تأخــذ 

أشكاالً متعددة، وهو ما يجعل لكل فئة من الناس طريقتها 

الخاصــة يف اســتعامل اللغــة ومــن أبــرز عوامــل االختــالف:

بــني النســاء وال . 1 الجنــس، فكثــري مــن الكلــامت تشــيع 

الرجــال. بــني  تشــيع 

العمــر، فالشــباب يختلفــون عــن األطفــال، وكــذا الشــيخ . 2

يف اســتعاملهم للغة.

التحــدث . 3 يف  طريقــة  يســتعمل  فالطبيــب  املهنــة، 

مثــالً. القــايض  طريقــة  عــن  تختلــف 

البيئــة االجتامعيــة، فالباديــة تختلــف عــن الحــارضة يف . 4

أدائهــا اللغــوي.

املناســبات االجتامعيــة واملواقــف تتطلــب يف بعــض . 5

األحيــان أداًء لغويــاً مناســباً لهــا.

 ستنيحم برت«لمأ بألسلنيب)12(

عــىل  تحليالتهــا  أقامــت  قــد  األســلوبية  إن  القــول  ميكــن 

اآلتيــة: املســتويات 

ك د ب سددتنى برصنيت: يرتكز التحليل الصويت لألســلوب 

عىل:

1ـ الوقف. 2ـ الوزن.

3ـ النرب واملقطع. 4ـ التنغيم والقافية.

ففــي هــذا املســتوى ميكــن دراســة اإليقــاع والعنــارص 

التــي تعمــل عــىل تشــكيله، واألثــر الجــاميل الــذي يحدثــه... 

كذلــك ميكــن دراســة تكــرار األصــوات، والــدالالت املوحيــة 

التــي تنتــج عنــه.

ع د ب سددتنى برقكمعددل: ويف هــذا املســتوى ميكــن 

دراسة الجملة والفقرة والنص، وما يتبع ذلك مثل االهتامم 

ب:

1ـ طول الجملة وقرها. 2ـ املبتدأ والخرب.

3ـ الفعل والفاعل. 4ـ العالقة بني الصفة واملوصوف.

5ـ اإلضافة. 6ـ الصلة.

7ـ التقديم والتأخري. 8ـ العدد.

9ـ التعريف والتنكري. 10ـ التذكري والتأنيث.

11ـ الروابط. 12ـ الصيغ الفعلية.

13ـ الزمن. 14ـ البناء للمعلوم والبناء للمجهول.

برددااليل: ويف هــذا املســتوى ميكــن  ب سددتنى  د  ج 

دراســة:

الكلامت املفاتيح.	 

وعالقتهــا 	  فيــه  تقــع  لــذي  ا والســياق  الكلمــة 

واملتجــاورة. لية  االســتبدا

االختيار.	 

املصاحبات اللغوية.	 

الصيغ االشتقاقية.	 

لجمــع 	  وا نيــث  لتأ ا ت  لعالمــا ت  ملورفيــام ا

. يــف لتعر ا و

  د ب ستنى برعنغل: يتضمن هذا املستوى دراسة:

1. اإلنشــاء الطلبــي وغــري الطلبــي، كدراســة أســاليب 

االســتفهام، واألمــر، والنــداء، والقســم، والدعــاء والتعجــب 

والنهــي... واملعــاين التــي يخــرج إليهــا كل نــوع.

2. االستعارة وفاعليتها...

3. املجاز العقيل واملرسل...
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4. البديع ودوره املوسيقى...

ونستطيع يف هذا السياق أن نضع أيدينا عىل شكلني 

مــن أشــكال األســلوبية الوصفيــة يف تراثنــا النقــدي، األول مــا 

ميكننــا أن نطلــق عليــه »أســلوبية النمــط« وهــي التــي تــدرس 

اللغــوي،  االســتخدام  مــن  منــاذج منطيــة  وفــق  األســلوب 

وميثلهــا يف تراثنــا النقــدي مــا دار مــن نقــود حــول أســلوب 

الشعر املحدث قياساً عىل أسلوب الشعر القديم، وميثل 

اآلمــدي منوذجــه األمثــل مــن خــالل مــا قدمــه مــن مامرســة 

نقديــة ألســلوب أيب متــام عــىل وجــه الخصــوص، إذ نظــر إليــه 

يف ضــوء أســاليب الشــعراء األوائــل.

عليــه  نطلــق  أن  مــا ميكننــا  فهــو  الثــاين:  الشــكل  أمــا 

أســلوبية النوع، وتبحث هذه األســلوبية يف نوعية الصياغة 

اللغويــة وتفردهــا، فتعنــى بدراســة الخصائــص اللغويــة التــي 

وظيفتــه  إىل  اإلخبــاري  ســياقه  عــن  الخطــاب  يتحــول  بهــا 

النصــوص  عــىل  التعــرف  فيتــم  والجامليــة)13(،  التأثرييــة 

مــن خــالل متيــز أســلوبها، وطريقــة أدائهــا اللغــوي، ويقــدم 

عبدالقاهــر الجرجــاين منــاذج عديــدة وناضجــة لهــذا الشــكل 

مــن األســلوبية)14(.

إن األســلوب هــو طريقــة الكاتــب الخاصــة يف التفكــري 

والشــعور، ويف نقــل هــذا التفكــري وهــذا الشــعور يف صــورة 

لغوية خاصة، ويكون األســلوب جيداً بحســب درجة نجاحه 

يف نقــل ذلــك إىل اآلخريــن، ويرتتــب عــىل ذلــك أن تقليــد 

الكتــاب يف أســاليبهم ـ إذا أمكــن ذلــك ـ ال يحــدث مطلقــاً 

يف عمــل إبداعــي مبتكــر؛ ألن املقلــد إمنــا يعــرض عندئــٍذ 

لــه  يكــون  أن  الحالــة  أخــرى، وال ميكــن يف هــذه  شــخصية 

أفــراد  هــم  وإمنــا  يتكــررون،  ال  فالكتــاب  الخــاص.  أســلوبه 

متميــزون. وكذلــك األســلوب، خاصيــة فرديــة متميــزة.

وقــد كان البحــث يف طبيعــة األســلوب مشــكلة منــذ 

عهد أفالطون، فاألسلوب من وجهة النظر األفالطونية صفة 

نوعية خاصة، إما قامئة، وإما غري قامئة، فهي ليست شيئاً 

يضاف إىل الكتابة. كام أنها ليست مجرد شكل توضع فيه 

الكتابــة، ولكنهــا صفــةـ  إن وجــدتـ  تتمثــل فيــام هــو مكتــوب.

وخالصة هذه القضية أن األسلوب ينظر إليه من وجهة 

نظــر عــىل أنــه خاصــة فكريــة، ومــن وجهــة نظــر أخــرى عــىل أنــه 

خاصة تعبريية.

وحــني ينظــر إىل األســلوب عــىل أنــه خاصــة فكريــة يكــون 

التعبري اللغوي ليس شيئاً سوى تحقيق للفكرة يف الصورة 

األســلوب  أســاس  وحدهــا  فاألفــكار  املناســبة.  الحســية 

بحســب رأي بوفــون وأفالطــون مــن قبــل. وحــني ينظــر إىل 

األســلوب عــىل أنــه خاصــة تعبرييــة ال يكــون الفكــر بوصفــه 

مــادة العمــل الفنــي أساســاً، وال يكــون ملــادة العمــل الفنــي 

أن تحــدد الصــورة وخصائصهــا؛ ألنــه يحــدث أن تكــون املــادة 

واحدة، ولكن كاتباً يخرجها يف صورة وآخر يف صورة أخرى 

بينهــام تفــاوت يف الواقــع. وهــام يختلفــان كذلــك عــن محــرر 

الحــوادث الــذي يقــدم تقريــره املشــتمل عــىل هــذه املــادة 

أيضــاً، ولكنــه يكــون تقريــراً خاليــاً مــن كل وقــع، فــإن مــا يجعــل 

الكتــاب تحفــة فنيــة ليــس هــو حــوادث املغامــرة األساســية، 

ولكنــه التعبــري عنهــا، املرصــوف رصفــاً ممتــازاً.

والفصــل يف هــذا اإلشــكال يقــى بــأن يكــون األســلوب 

صفــة عقليــة متحققــة يف اللغــة، ويتبــع هــذا أن تكــون لغــة 

األديــب شــخصية.... بدليــل أننــا: نجــد لــكل أديــب أســلوبه 

الخــاص الــذي متيــز بــه عــن غــريه مــن األدبــاء.

وفرديــة األســلوب األديب أو العمــل األديب تــأيت مــن أنــه 

صادر عن فرد وعموميته تأيت من أنه موجه إىل الجامعة)15(.

ويف مجــال تحديــد مفهــوم األســلوب أخــذت فلســفة 

يف  الرتكيــب  بطبيعــة  ممثلــة  باعتبارهــا  حقهــا،  النحــو 

الصياغــة، ســواء يف مســتوى الصحــة أو مســتوى الجــامل 

بعــض  النحــو يف  مباحــث  مثلــت  حيــث  ومــن  واإلبــداع، 

جوانبهــا ربــط الرتكيــب باألغــراض واملعــاين، وكانــت الخــربة 

بهــذه الرتاكيــب هــي خــربة باملعنــى يف وقــت واحــد.

مــن  النحــو  الجرجــاين مبــا يف  أفــاد عبدالقاهــر  وقــد 

إمكانــات تركيبيــة، ووظفهــا بشــكل مبــارش يف محاولــة خلــق 

نظرية لغوية يف فهم األسلوب، من حيث كان النحو خالقاً 

للنســق التعبــريي الــذي يحقــق )املزيــة والفضيلــة( بجانــب 

الصحــة والســالمة.

غــري  نجاحــاً  ذلــك  يف  نجــح  عبدالقاهــر  أن  وأعتقــد 

أن  للنحــو  مفهومــه  خــالل  مــن  اســتطاع  حيــث  محــدود؛ 

الرتاكيــب، فربــط نظامهــا  يستكشــف جوانــب خصبــة يف 

بالفكر اللطيفة، وكان ذلك مدخله ملناقشة قضية اإلعجاز 

القــرآين، وأطلــق عــىل نظريتــه كلمــة دقيقــة هــي: )النظــم(.
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ويــكاد عبدالقاهــر يتوافــق مــع األســلوبيني املحدثــني 

يف كثــري مــن مباحثــه، وخاصــة يف اإلمكانــات االســتبدالية 

اللغــة،  انتهــاك  عــن  مقولتهــم  ويف  التوزيعيــة،  والقــدرة 

وانحرافهــا عــن النمــط املألــوف، وذلــك بإخضاعــه املجــاز 

لســيطرة النحــو وعالقتــه الرتكيبيــة، إن مل نقــل إنــه جاوزهــم 

لتجــدد االســتعامل. تبعــاً  مبقولتــه عــن تجــدد املواضعــة 

وعبدالقاهــر ال يفوتــه أن يرجــع إىل كل مــا كتــب حــول 

البالغة من كتب القدماء، وهو بذلك يجتهد كل االجتهاد 

يف البحــث والتفكــري واالســتنتاج، ومــن ثــم جــاءت آراؤه غايــة 

يف ســالمة الــذوق وســالمة التفكــري.

وحــني نرجــع إىل علــم املعــاين، نجــد أن دراســاته قريبــة 

إىل األســلوبية قربــاً كبــرياً، فــإذا جئنــا إىل التقديــم والتأخــري 

مثــالً نجــد أن هــذا البــاب هــو بحــث عــن فهــم عبدالقاهــر 

للصياغــة األســلوبية املتمثلــة يف بالغــة األســلوب، وأرسار 

للتشــبيه واالســتعارة  يجــئ عرضــه  البالغــة، وكذلــك  هــذه 

واملجاز والكناية وبالغتها، فهو يف ذلك يقف عند صياغة 

األســلوب، وداللــة هــذه الصياغــة نفســها عــن املعنــى.

إن عبدالقاهــر يف نظريتــه يف النظــم، ال يــكاد يختلــف 

عــن مفهــوم األســلوبية، وفــن صياغــة األســلوب، وداللــة هــذه 

الصياغــة عــىل املعنــى.

صياغــة  يف  عبدالقاهــر  أفــكار  القدمــاء  تابــع  وقــد 

املعــاين،  فنــون:  ثالثــة  إىل  البالغــة  وقســموا  األســلوب، 

والبيان، والبديع، وهم يف ذلك كله يبحثون مع عبدالقاهر 

أســلوب  كل  وبالغــة  بينهــا،  والفــروق  األســاليب  يف 

وخصائصــه، إنهــم متابعــة لعبدالقاهــر إمنــا يبنــون أحكامهــم 

األدبيــة عــىل قاعــدة قويــة مــن خصائــص األســلوب وبالغتــه، 

فعبدالقاهــر بذلــك يعــُد أول باحــث عــن بالغــة األســلوب، 

وألوانــه وخصائصــه، أو ليــس يف ذلــك كلــه مــا يجعلنــا نجــزم 

جزمــاً قاطعــاً بــأن بــني األســلوبية وفكــر عبدالقاهــر الجرجــاين 

يف النظــم صلــة قويــة وعــىل الصلــة املبــارشة بــني األســلوبية 

العربيــة)16(. البالغــة  وخصائــص 

الدراســة  ومفهومــه يف  األســلوب  مباحــث  ودراســة 

العربية الحديثة تؤكد عملية التواصل بني القديم والجديد، 

كانــت مباحــث حســني املرصفــي ومصطفــى  مــن حيــث 

الشــايب  الزيــات وأحمــد  الرافعــي وأحمــد حســن  صــادق 

وأمني الخويل قامئة يف جوهرها عىل ما أصله القدماء من 

دراسات بالغية، مع اإلفادة يف الوقت نفسه من التيارات 

الخصبة التي وفدت من الغرب مع مطلع نهضتنا الحديثة، 

وإن كان ذلك كله مل يهيئ لظهور النظرية العربية املتكاملة 

يف دراســة األســلوب)17(.

بــني مفهــوم  نقــرر هنــا وجــود وشــائج قويــة  ونحــب أن 

التــي  الشــعري  التخييــل  ونظريــة  ريفاتــري  عنــد  األســلوب 

اســتنبطها الفالســفة املســلمون من رشحهم لكتاب الشــعر 

األرســطي ووصلــت زروة نضجهــا عنــد البالغــي العــريب أيب 

الحســن حــازم القرطاجــي صاحــب »منهــاج البلغــاء ورساج 

األدبــاء»)18(.

انتقــل األســلوب يف النقــد الحديــث مــن كونــه يعنــى 

الطريــق أو الفــن أو املذهــب أو الوجــه)19(، ومــن كونــه عامــاً 

الحيــاة  يختــص باملوضــة والفــن والسياســة وتدبــري  مميعــاً 

يتكفــل  بذاتــه  قائــم  نقــدي  ومنهــج  علــم  إىل  اليوميــة)20(، 

برصــد املالمــح املميــزة للخطــاب األديب. ويعــرف األســلوب 

يســتعملها  بأنــه: »طريقــة  النقــدي  األديب  االصطــالح  يف 

عــن شــخصيته  واإلبانــة  عــن موقفــه،  التعبــري  الكاتــب يف 

األدبية املتميزة عن سواها، ال سيام يف اختيار املفردات، 

العبــارات، والتشــابه واإليقــاع«)21(. واتخــذ اســامً  وصياغــة 

خاصــاً بــه هــو األســلوبية.

وتتخذ األسلوبية من الخطاب األديب عامة مادة وغاية 

األســلوبية  بركــة: »إن  بســام  اللبنــاين  الباحــث  يقــول  لهــا. 

تحليل لخطاب من نوع خاص، فهي وإن كانت تعتمد عىل 

قاعــدة نظريــة )لســانية أو ســيميائية أو براغامتيــة، فإنهــا أوالً 

وأخــرياً تطبيــق ميــارس عــىل مــادة هــي الخطــاب األديب«)22(.

وهي ال تقف عند حدود سطح النسج األديب، بل إنها 

»ال تلبــث بعــد ذلــك أن تختلــط بالنــص ذاتــه عــرب عمليــات 

التفسري ورشح الوظيفة الجاملية لألسلوب لتجاوز السطح 

اللغوي ومحاولة تعمق دينامية الكتابة اإلبداعية يف تولدها 

مــن جانــب وقيامهــا بوظائفهــا الجامليــة مــن جانب آخر«)23(.

واألســلوبية تركــز بحكــم نشــأتها ـ عــىل اللغــة يف تحليــل 

النــص ودراســته، عندمــا تكشــف عــن جوانــب الخصوصيــة 

والتميــز يف اللغــة، فــإذا كان اللغــوي يــدرس مــا يُقــال، فــإن 

األســلوبية تــدرس كيفيــة مــا يُقــال، ويوجــد فــارق شاســع بــني 
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الدراســة اللغويــة والدراســة األســلوبية، صحيــح أن الدراســة 

األســلوبية اعتمــدت يف نشــأتها األوىل عــىل تطــور الــدرس 

اللغوي واستفادت منه، ولكنها حددت مسارهاـ  فيام بعد 

ـ يف دراســة الظواهــر اللغويــة يف النــص األديب وتحليلهــا، 

واســتطاع دارســو األســلوبية أن يوظفــوا الدراســات اللغويــة 

توظيفــاً نقديــاً وبالغيــاً.

النقــد األســلويب باملوضوعيــة، وغيــاب  وميتــاز منهــج 

ذاتيــة الناقــد، ألن الناقــد يتعامــل مــع مفــردات النص ولغته، 

يتشــكل منهــا  التــي  عــىل هــذه املكونــات  ويصــدر حكمــه 

النــص دون أن يلتفــت كثــرياً إىل صاحــب النــص.

تقــرب أحكامــه مــن  والــدرس األســلويب يتخــذ وســائل 

املوضوعيــة وتعــني عــىل تحقيــق غايتــه، مــن أهمهــا:

استخدام اإلحصائيات يف صور مختلفة، ما بني رصد 

عــددي مجــرد ملــرات شــيوع ظاهــرة بعينهــا، وقيــاس نســب 

الظاهــرات إىل قــدر معــني مــن النتــاج اللغــوي األديب بطــرق 

إحصائيــة يســرية أو مركبــة.

لــدى  اللغويــة  بالخــربة  األســاس  يف  يســتعني  وهــو 

الظاهــرات وتتبــع  ترشــد إىل وصــف  التــي  الــدارس، فهــي 

العنــارص وتحليلهــا، وردهــا إىل املســتويات اللغويــة التــي 

تنتمــي إليهــا، ورمبــا أمكــن تفســريها وتقديــم مــا يعــني عــىل 

إدراك األســباب الداعيــة إىل ورودهــا بالقــدر امللحــوظ يف 

النــص)24(.

وبالرغم من اختالف الدارسني حول جدوى استخدام 

لهــا  معــارض  بــني  األســلوب  دراســة  يف  اإلحصــاء  تقنيــة 

)غرميــاس مثــالً( ومؤيــد )مولــر مثــالً(، وكــام وســم أوملــان 

الكافيــة اللتقــاط  الطــرق اإلحصائيــة بافتقارهــا للحساســية 

الخبايا الدقيقة للنص، وعدم احتفالها بالسياق، وتقدميها 

الكــم عــىل الكيــف، وحشــدها لعنــارص متباينــة عــىل صعيــد 

واحــد بنــاء عــىل تشــابه ســطحي بينهــا)25(.

وذهــاب تشومســي إىل أن »املصطلحــات العلميــة 

الفخمــة واإلحصــاءات املؤثــرة التــي يكســو بهــا الســلوكيون 

دراساتهم ما هي إىل لون من ألوان الخداع والتمويه يخفون 

به عجزهم عن تفسري الحقيقة البسيطة التي تقول أن اللغة 

ليســت منطــاً مــن العــادات، وأنهــا تختلــف جوهريــاً عــن طــرق 

االتصــال عنــد الحيــوان«)26(. إال أن الفرنــيس جــريو اســتطاع 

رفاقــه وســّمى  بعــض  أســلويب مبــؤازرة  يؤســس التجــاه  أن 

»باألســلوبية اإلحصائيــة«، التــي تتخــذ مــن األســلوب واقعــة 

قابلــة للقيــاس الكمــي)27(.

بألسلندمة وبرتصنر بروقاث برا يب

بحكــم احتــكاك الثقافــة العربيــة بالثقافــة الغربيــة وســيطرة 

يف  اإلنســاين  البحــث  عــىل  املوضوعــي  العقــيل  الفكــر 

إىل  العــرب  والباحثــون  النقــاد  تطلــع  الحديــث  العــر 

كــام مل  العــريب،  النقــد  مســتقبل األســلوبية، ودورهــا يف 

يهمــل هــؤالء النقــاد والباحثــون االهتــامم بظاهــرة األســلوب 

منذ العصور األوىل وخاصة عىل مستوى الشعر، وأهم ما 

وصلنــا منهــا آراء الجاحــظ يف كتبــه النقديــة وخاصــة كتــاب 

)الحيــوان( و)البيــان والتبيــني(، وقــد رأى الدكتــور عبداللــه 

العــي يف الكتــاب األول مــا يقــارب املائتــني مصطلحــاً، 

بــني  العالقــة  ذلــك قضيــة  أضــف إىل  نقديــاً،  أو مفهومــاً 

اللفــظ واملعنــى يف مقولتــه املشــهورة، وقــد فرهــا بعــض 

بـــ »... مبــا أن املعــاين كلهــا مطروقــة مطروحــة،  الباحثــني 

فــإن األمــر يعــود ـ إذن ـ إىل الطبيعــة األســلوبية املميــزة، التــي 

تعطــي الجوانــب الذاتيــة للتعبــري )املعنــى(، وتخرجــه مــن 

حيــزه العــام إىل الحيــز الخــاص ذاتــه«)28(. وهــذا يفهــم عــىل 

أســاس أن العــرب األوائــل تفطنــوا إىل الخصائــص الشــكلية 

يف الخطــاب األديب، وأولوهــا أهميــة كبــرية وعقــدت بذلــك 

اآلمــدي )ت  كموازنــة  مشــهورة  أســلوبية  نقديــة  موازنــات 

بــني شــعر أيب متــام والبحــرتي، ومــا أفرزتــه نظريــة  370هـــ( 

النظم عند عبدالقاهر الجرجاين من آثار لدى علامء الغرب 

الذيــن تفطنــوا مــن خــالل جهــود النقــاد العــرب األوائــل إىل 

بــروز  وآليــة  الخطــاب األديب  الشــكيل يف  الجانــب  أهميــة 

الســمة األدبيــة الشــكلية وفــق محــوري االختيــار والرتاكيــب، 

العمليــة واختصارهــا  بهــم إىل دراســة هــذه  مــا حــدا  وهــو 

يف مصطلحــات دقيقــة، أعــاد العــرب فيــام بعــد نقلهــا بعــد 

ترجمتهــا لتكتســح الســاحة النقديــة، وأزداد هــذا اإلعجــاب 

بــأن شــعروا بأهميــة األســلوب والبحــث األســلويب، وكانــت 

البواكــري الحقيقيــة للمامرســة النقديــة األســلوبية مبفهومهــا 

الحديث يف نهاية السبعينات من القرن املايض)29(، وقد 

مــرت هــذه املامرســة مبرحلتــني وهــام)30(:

111



59   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

نهايــة  يف  التأسيســية  أو  التعريفيــة  املرحلــة   : أوالً

الســبعينات، وأوائــل الثامنينــات مــن القــرن املــايض عندمــا 

خاضــت البحــوث األســلوبية العربيــة يف تعريــف األســلوبية 

ومعطياتها وحقولها النسقية ومساراتها عند العرب وميزها 

اتجاهــا وهــام:

1ـ مســار تعريفــي حديــث ورواده الدكاتــرة: عبدالســالم 

املســدي، شــكري عيــاد، صــالح فضــل.

2ـ مســار توفيقــي: رســم حــدود التواصــل بــني البالغــة 

الحديــث  األســلويب  املنهــج  القدميــة ومســارات  العربيــة 

ومــن رواده الدكاتــرة: محمــد عبداملطلــب، محمــد الهــادي 

الطرابلــيس وغريهــام.

الكشــوف  فيهــا  صنفــت  اإلجرائيــة،  املرحلــة  ثانيــاً: 

التطبيقيــة وروادهــا مــن املنظريــن األوائــل لعلــم األســلوب 

التطبيقيــة، ود.  كتبــه  وأبرزهــم عبدالســالم املســدي يف 

صــالح فضــل، ود. كــامل أبــو ديــب يف كتابــه )الشــعرية(.

ويبدوا أن تيار األسلوبية بدأ يف املغرب والجزائر وتونس 

ويف سوريا )كامل أبو ديب(، ثم انتقل إىل املرق العريب، 

وقــد مثــل كل دولــة مجموعــة مــن الباحثــني العــرب، ففــي 

الســعودية الدكتــور )عبداللــه الغذامــي( الــذي تتلمــذ عــىل 

يــد الدكتــور )ســعد مصلــوح(، ويف تونــس )د. عبدالســالم 

املســدي(، ويف مــر طائفــة مــن الباحثــني )صــالح فضــل، 

محمــد عبداملطلــب، شــكري عيــاد، عبداملحســن طــه بــدر، 

أحمد درويش(، ويف األردن )خليل أبو عاميرة(، ويف الجزائر 

)عبدامللــك مرتــاض، نورالدين الســد،..(.

ولقــد تنوعــت بحــوث هــؤالء النقــاد والباحثــني العــرب 

بــني النظريــة الرفــة التــي ترصــد وتفحــص تصــورات هــذا 

العلم عىل الساحة النقدية وأخرى تطبيقية إلبراز إمكانيات 

وثالثــة حاولــت  النقديــة  العمليــة  األســلويب يف  التحليــل 

بــني الجانبــني، يضــاف إىل ذلــك بعــض  التوفيــق والجمــع 

اآلراء االجتهاديــة والتطبيقــات الفرديــة وأهمهــا:

أوالً: د. عبدالسالم املسدي

نقــاط  بالبحــث عــن  اتســمت بحوثــه األســلوبية ومصنفاتــه 

واملنحــى  الجــاميل  املنحــى  بــني  والتواشــج  التكامــل، 

املوضوعي العلمي إال أن تحاليله نزعت إىل روح التجريدية 

ويعتــرب  الجــاميل،  والكشــف  الرصــد  مــن  أكــر  العلميــة 

روجــوا ملصطلــح  الذيــن  األوائــل  الباحثــني  مــن  املســدي 

األســلوبية، كــام يفضــل اعتــامد مصطلــح )علــم األســلوب(

أنــه مل ميــل إىل منهــج معــني لذاتــه يف تحليلــه  كــام   .)31(

ومعطيــات  األســلوبية  املقــوالت  بــني  مــزج  بــل  األســلويب 

األســلويب  العمــل  إغنــاء  ودعــا إىل رضورة  النفــس.  علــم 

بالفحــص النقــدي النظــري، واملراجعــة التطبيقيــة للوصــول 

إىل تخليــص املعــارف، ومتحيــص املفاهيــم، كــام ألــح عــىل 

رضورة الحذر والحيطة املسبقني يف اختيار الخطو األوىل 

الطابــع األســلويب)32(. النقــدي ذي  العمــل  للولــوج إىل 

د. صالح فضل

رائد من رواد البحث األسلويب يف املرق العريب، عكست 

إنتاجاتــه اهتاممــه الخــاص بالبحــث يف مجــال هــذا العلــم 

الــدؤوب لوضــع أســس علميــة وجامليــة ألســلوبية  وســعيه 

أمــام املــد املتصاعــد  إثبــات وجودهــا  قــادرة عــىل  عربيــة 

للتيارات النقدية الوافدة من الغرب، والتي ال يتالءم بعضها 

مــع طبيعــة النــص األديب، ومــن أهــم آرائــه يف هــذا املجــال 

تفضيله الستخدام مصطلح )علم األسلوب( بدل األسلوبية 

ألن علــم األســلوب هــو جــزء ال يتجــزأ مــن علــم اللغــة العــام. 

كــام أطلــق كذلــك عــىل علــم اجتــامع األســلوب والشــعرية 

معــاً مصطلــح )علــم األســلوب الشــعري( يف بحــث واحــد 

وهــو ال يغفــل املواشــجة بــني املراحــل النصيــة والســياقية، 

وكذلك الظواهر الجاملية أثناء التحاليل األسلوبية للنصوص 

الشعرية وأساليبها برط احرتام خصوصيات النص األديب 

العــريب)33(.

د. سعد مصلوح

اعتمد مصطلح )األسلوبيات( املوافقة ملا جاء عىل لسان 

الســلف عــىل وزن )الطبقــات، الرياضيــات(، كــام يــرى هــذا 

املصطلح يتفق حديثاً مع مصطلح )اللسانيات(، إذا يعتد 

بهذا العلم )علم األسلوب( وال يعده منهجاً ألنه يضم عدة 

مناهج بداخله)34(.

د. شكري محمد عياد

اجتهد يف تقسيم وتفريع األسلوبية إىل وجهني رئيسني)35(:
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60   ربسة بألسلنع وبألسلندمة يف بروقا برا يب

- علــم األســلوب العــام: وهــو علــم يهتــم بالخصائــص 

اللغــات عمومــاً كاملجــاز وغــريه. التعبرييــة يف  األســلوبية 

- علم األسلوب الخاص: يعنى مبيزات أسلوبية تعبريية 

يدعــو إىل  آخــر  مــا معينــة، وهــو يف موقــف  بلغــة  خاصــة 

للبحــث األســلويب  العربيــة ومــا قدمتــه  بالبالغــة  االعتــداد 

مــن  واالســتفادة  التعبرييــة  القيــم  دراســة  يف  الحديــث 

الدراسات اللغوية الحديثة يف إرساء علم األسلوب العريب.

د. نور الدين السد

أبــدى اهتاممــاً كبــرياً باألســلوبية ومنهــج تحليــل الخطــاب مــن 

خــالل كتابــة )األســلوبية وتحليــل الخطــاب( ســنة 1997م، 

والــذي كان مبثابــة دراســة بيلوغرافيــة ملختلــف الدراســات 

السابقة، وخاصة العربية منها إىل جانب بعض االختالفات 

الجوهريــة لهــا، وحــاول عــرض هــذه التجــارب عرضــاً ملخصــاً 

أورده فيه أهم إيحاءات هذه التحاليل وما أضافته للبحث 

األسلويب مع الفروقات الجوهرية بينها، ومن آرائه يف هذه 

املجــال وصفــه لألســلوب بأنــه مرتبــط بعلــم اللغــة عــن طريــق 

املــادة اللغويــة التــي يصــدر عنهــا)36(.

ومــن خــالل ذلــك كلــه نقــف عــىل شــهادة الدكتــور )طــه 

وادي( يف كتابــه )األســلوبية( إذ يــرح »اليــوم... مل يعــد 

مثــة ريــب بــني الدارســني العــرب للنــص األديب... أن منهــج 

األســلوبية قــد أصبــح أكــر املناهــج املعــارصة قــدرة عــىل 

تحليل الخطاب األديب بطريقة علمية موضوعية تعيد مجال 

الدراســة ـ دراســة النــص ـ إىل مكانهــا الصحيــح، وهــو دراســة 
األدب مــن جانــب اللغــة«)37(

براحمتة

وقــد توصلنــا مــن خــالل هــذه الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا 

عــىل ســبيل التمثيــل ال الحــر:

أوالً: ارتبطت نشأة األسلوبية باللسانيات الحديثة.

ثانياً: يكاد عبدالقاهر الجرجاين يتوافق مع األسلوبيني 

يف كثري من مباحثه.

ثالثاً: دراسة مباحث األسلوبية ومفهومها يف الدراسة 

العربية الحديثة تؤكد عملية التواصل بني القديم والجديد.

رابعــاً: تتخــذ األســلوبية مــن الخطــاب األديب عامــة مــادة 

وغايــة لهــا.

خامســاً: تركــز األســلوبية عــىل اللغــة يف تحليــل النــص 

ودراســته.

سادســاً: كانــت البواكــري الحقيقيــة للمامرســة النقديــة 

األســلوبية مبفهومهــا الحديــث يف نهايــة الســبعينات مــن 

القــرن املــايض.

يف  العــريب  النقــد  يف  األســلوبية  تيــار  بــدأ  ســابعاً: 

العــريب. املــرق  إىل  انتقــل  ثــم  والجزائــر  املغــرب 

برهنب ش

البنيويــة يف اللســانيات: وفــاء محمــد كامــل، عــامل الفكــر، ج26،   1

.264 1997م، ص221ــــ  ديســمرب،  أكتوبــر،   ،24

البحــث  األســلوب واألســلوبية: مدخــل يف املصطلــح وحقــول   2

.61 ص ومناهجــه، 

الــدار العربيــة  األســلوبية واألســلوب: د. عبدالســالم املســدي،   3

ص9. 1982م،  ط2،  للكتــاب، 

املرجع نفسه والصفحة نفسها.  4

املرجع السابق، ص51.  5

األنســاق األســلوبية املهيمنة عىل الســورة القرآنية دراســة تطبيقية   6

عــىل الســور املكيــة، رســالة دكتــوراه )مخطوطــة(: إعــداد الطالــب 

خالد توفيق مزعل الحسناوي جامعة الكوفة، كلية اآلداب ـ قسم 
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البعد االجتماعي يف اأدب جبان خليل جبان

 . جاث يحطتة برخه بء
كلية اآلداب واللغات والفنون، جامعة جياليل ليابس - سيدي بلعباس، الجزائر

يعتــرب جــربان خليــل جــربان منــوذج الكتابــة األول يف حداثــة 
القــرن 20م، ذلــك أن بحثــه الدائــم عــىل الفــرادة والطرافــة 

واالنفــالت والتميــز هــو ماجعــل أدبــه مفتوحــا عــىل اإلبــداع، 

فقــد كان بدايــة ال بــد منهــا ملــا ســيؤول إليــه األدب العــريب، 

غــري مكــرتث للشــكل وال للمفاهيــم التقليديــة فيــه، ليصــري 

معــه األدب رؤيــا وليــس رؤيــة، إن جهــده مل يكــن منحــرا 

يف إعــادة انتــاج املــايض األديب كــام كان الحــال مــع حركــة 

اإلحياء، بل كان والدة لشكل جديد، ومهام حاولنا االقرتاب 

مــن عــامل هــذه العبقريــة فســنكون حتــام بعيديــن كل البعــد 

عنهــا، ذلــك أن اخــرتاق الحيــز املحيــط بهــا أشــبه مبغامــرة 

مفتوحــة عــىل املجهــول تســتحق يف الواقــع أن تكــون مجــاال 

للمقاربــة ولتعــدد القــراءات فيهــا. 

ويبــدو أن اكتشــاف خبايــا هــذه الشــخصية وكــذا متثــل 

عنــارص اإلبــداع والتجديــد والتجــاوز يف أدبهــا يتطلــب منــا 

الخــوض يف غامرهــا وركــوب الصعــب مــن أجلهــا، وهــذا 

يزيــد مقدارهــا فقــد اســتطاعت أن تتخطــى عرهــا ولغتهــا 

وجنســها لتمهد نشــوء حداثة عربية يف مجال الكتابة، وقد 

الحالــة  بــدت هــذه األخــرية لديهــا تعبــريا عــن حالــة وهــذه 

مبثابة زائر عابر ال يسرتيح يف خاطر فنان إال لحظات الحالة 

يف العطــاء كرعشــة املعطــاء يف الحــب

قل أن يجتمع لفنان واحد الرسم البديع والنر السامي 

واملثــل  واألقصوصــة  بالقصــة  عــرب  فقــد  الرائــع،  والشــعر 

واللفتــة  الصوفيــة،  والنجــوى  الرمــزي  واملقالــة والحديــث 

التاريخية والرؤية املبارشة والرؤيا املجنحة لقد حقق جربان 

مدرســة أدبيــة متيــزت بروعــة االبتــكار وحــرك جــامد القــوايف 

وأرواح املقلديــن،  الكتــب  بطــون  الغارقــة يف  والكلــامت 

باإلضافة إىل ذلك جدد جربان يف املضمون حيث جعله 

الفرديــة  الحريــة  مثــل  وإنســانية  اجتامعيــة  بقضايــا  مرتبطــا 

والقلــق النفــيس والوجــودي واملصــري االنســاين. 

البعد االجتامعي

تضــم االنســانية نفوســا شــاعرة، تحــس وتحــزن إذا مــا تأملــت 

وقلوبــا عامــرة بالحــب تنفطــر أىس إذا مــا جرحــت، وتهــب 

صارخــة يف وجــه العنــت واالضطهــاد، ومــن هــذه النفــوس 

الثــورة  لبنــان إىل بوســطن فنيويــورك كانــت  جــربان، ومــن 

تضطــرب يف نفســه املتمــردة عــىل األوضــاع االجتامعيــة، 

فقــد وعــى مشــاكل عــره ونفــذ بــره إىل صميــم العالقــات 

القامئــة بــني النــاس، وشــعر بوطــأة الظلــم واالســتبداد تعــاين 

الرائــع  جــربوت  تحــت  الســاحقة  األكريــة  منهــا  منهــا 

الفاســدة، والســلطات املســتبدة دينيــة كانــت أو سياســية.

أمريــكا  فهــو يف  العبــادة،  حتــى  وطنــه  جــربان  أحــب 

وقلبــه وفكــره يف لبنــان، يعيــش لحظــات حاســمة بــني حــب 

املجتمــع والــذود عنــه، فقــد عــرف ببشــاعة التقاليــد ودورهــا 

يف تشــويه الحيــاة وتوليــد البــؤس والشــقاء، إذ ربــط جــربان 

أدبــه بحياتــه ومجتمعــه، فــكان يتصــدى للقضايــا االجتامعيــة 

التــي يعــاين منهــا عــره ومجتمعــه، محــاوال معالجــة تلــك 

القضايــا انطالقــا مــن الطــرف املظلــوم وصــب جــام النقمــة 

أديبــا ملتزمــا مببــادئ  فقــد كان  الظــامل،  عــىل  والغضــب 

االصالح والتحرر، متخذا بذلك األدب سالحا هدفه تبديد 

الظلمــة عــن وجــه الحــق، وتنويــر وتحريــر وإرســال األشــعة إىل 

أبعد الزوايا املظلمة يف املجتمع وإىل أبعد القلوب التي 

يلفهــا ضبــاب اإلهــامل والبــؤس.

من وحي بيئته الرقية استمد جربان الصورة املظلمة 

لبشــاعة الحيــاة، التــي بــدت فيهــا القطعــان البريــة معذبــة 

وضائعــة، تعيــش يف جحيــم الويــالت واملصائــب وتســيطر 

عليهــا ثعابــني الــروح )رجــال الديــن( وشــاعت بــذور فســاد 

106



64  برعاا بالجتامعل يف ك ع جمبج للمأ جمبج

الكــوارس االقطاعيــة، وقــد وقــف جــربان إىل جانــب الفــالح 

الديــن حقوقــه، كــام وقــف إىل  الــذي ســلبه األمــري ورجــل 

إرادتهــا  التقاليــد االجتامعيــة  التــي ســلبتها  املــرأة  جانــب 

وانســانيتها.

مؤلفــات جــربان كلهــا يســودها طابــع العنــف والدعــوة 

إىل العصيان والتمرد، فهو يرى الفالح ابن الفطرة والحقيقة 

نــريه يضطهــد  مــن  يتحــرر  مــا حــاول أن  الظلــم، وإذا  يعــاين 

وابتســامة(  )دمعــة  كتابــه  ولعــل  التعذيــب،  إىل  ويســاق 

التــي يبــدو فيهــا جــربان مــن خــالل )خليــل الفقــري( ناثرا فؤاده 

املــرتع مبحبــة الفقــراء واملظلومــني، وإن بــدت عــىل الــورق 

كلامت ال نهاية لها من الرقة والعذوبة فهي أنبل املشاعر، 

ألنهــا مشــاركة وجدانيــة مخلصــة، حاملــة مــن ورائهــا العــزاء 

واألمــل واإلميــان لــكل شــهداء الرائــع القاســية، وهــو بعــد 

يخاطــب خالنــه الفقــراء مــن جنــدي محكــوم بالذهــاب إىل 

ســاحة املــوت.

ومن شاعر غريب جائع يف وطنه، ومن سجني مطرود 

يف الظلمة من أجل ذنب صغري، ومن مسكينة وهبها الله 

جــامال فغرهــا فتــى العــر بالذهــب، يوجــه جــربان خطابــه 

إليهم بقلب منكر حزين تتآكله اللوعة وبنغمة رومانتيكية 

حاملة واهنة، قائال:«أنتم يا أحبايئ الضعفاء شهداء رشائع 

اإلنســان، أنتــم تعســاء وتعاســتكم نتيجــة بغــي القــوي وجــور 

الحاكــم وظلــم الغنــي وأنانيــة عبــد الشــهوات...أنا أقبلكــم يــا 
إخــوايت وأحتقــر مضطهديكم.»)1(

كــام يعقــد مقارنــات كثــرية بــني الفــالح الــكادح الــذي 

ميــأل حياتــه عمــال مثمــرا وتصنــع يــداه الخــريات، وبــني غنــي 

يقــي عمــره يف اللهــو ونهــب امللــذات، ومــن يلقــي نظــرة 

لحفــالت  يجــد وصفــا  والقــر(  الكــوخ  )بــني  عــىل مقالــه 

نــوم  يبــدأ  الصبــاح، »إذ  القــر حتــى  تســتمر يف  صاخبــة 

أولئــك املرتفــني الالهــني، بينــام ينهــض مــع تباشــري الفجــر 

ذلــك الفقــري، ويذهــب إىل الحقــل ليســقيه مــن عــرق جبينــه 

ويســتثمر ويطعــم قــواه أولئــك األغنيــاء األقويــاء الذيــن رصفــوا 

ليلــة أمــس بالقصــف والخالعــة.«)2( 

أنهــم  مــن ملــوك ذلــك  الفــالح أرشف  ويعتــرب جــربان 

أحــد  لســان  عــىل  فيقــول  يــداه،  تصنــع  مــام  يعيشــون 

امللــوك:«إن هــؤالء الذيــن يحرثــون حقولنــا ويبذلــون العنايــة 

بكرومنــا، أرشف منــا نحــن الذيــن نــأكل الخبــز الــذي يصنعــون 
التــي يععــرون.«)3( الخمــر  ونــرب 

ونجــد أيضــا مقارنــة بــني والدة طفلني:«أحدهــام يهتــف 

بيــت صبيــة  الكــؤوس، واآلخــر يف  وتــدور  الجمــوع  لوالدتــه 

فقرية جائعة أمات رفقيها الضعيف ظلم األمري القوي، ومل 

تجــد ســوى الدمــوع تســتقبل بهــا هــذا الطفــل البائــس وغــري 

أحضان املوت ملجأ له ولها.«)4( وميكن أن نخلص إىل رؤية 

جــربان للوضــع الســائد حولــه مــن خــالل قوله:«رأيــت الفقــراء 

املســاكني يزرعــون واألغنيــاء األقويــاء يحصــدون ويأكلــون، 

والظلــم واقــف هنــاك والنــاس يدعونــه الريعــة«)5(، إال أن 

فيــه  ينتفــي  إياهــم مبســتقبل  واعــدا  الفقــراء  يبــر  جــربان 

الفقــر، كــام ينتفــي الغنــي فيتخلــص مــن مســاوئ اإلثنــني، 

فالعدالة تقتي ذلك ألن الفقراء أبدعوا الروات ولذلك 

ســوف تعــود إليهــم، ويف هــذا يقــول جــربان:«إن القــوة التــي 

زرعتهــا أيهــا الفقــري واســتغلها الغنــي القــوي، ســوف تعــود 

إليك ألن األشياء ترجع إىل مصادرها بحكم الطبيعة واألىس 
الــذي عانيتــه أيهــا الحزيــن ينقلــب فرحــا بحكــم الســامء.«.)6(

ينطلــق جــربان كعاصفــة تريــد أن تقتلــع جــذور الطغيان، 

الرائــع،  مــن  مابــىل  وتحطــم  والضعــف  الهــوان  ومتحــو 

الحكــم  ورجــال  الديــن  رجــال  أيضــا  عاصفتــه  واجتاحــت 

خــالل قصتــه  فمــن  املســتبدين، 

)خليــل الكافــر( يبلــغ هجــوم جــربان عــىل رجــال الديــن 

يف قســاوته وتطرفــه، فيصفــه بأنــه خائــن ومــراء وظــامل وذئــب 

ومحتــال:

-«هــو خائــن يعطيــه املســيحيون كتابــا مقدســا فيجعلــه 

شبكة يصطاد بها أموالهم، ومراء يقلده املؤمنون .. وظامل 

يسلمه الضعفاء أعناقهم فريبطها باملقاود.

الراعــي  فيظنــه  الحضــرية  يدخــل  كارس  ذئــب  هــو   -

خروفــا وينــام مطمئنــا، وعنــد مجــيء الليــل يثــب عــىل النعاج 

ويخنقهــا نعجــة نعجــة.

- هــو محتــال يدخــل مــن شــقوق الجــدران وال يخــرج إال 

بســقوط البيــت، ولــص صخــري القلــب ينــزع الدرهــم مــن 

األرملــة والفلــس مــن اليتيــم.

- هــو مخلــوق عجيــب لــه منقــار النــر، ومقابــض النمــر 
وأنيــاب الضبــع، ومالبــس األفعــى.«)7(
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الديــن  برجــال  التنديــد  حــدود  عنــد  جــربان  يقــف  وال 

الذيــن نســوا واجباتهــم، بــل ينتقــل إىل مرحلــة أعــىل ويتميــز 

بواقعيــة أكــرب، إذ يــرى أن التحالــف قائــم بــني رجــال الديــن 

ورجال الحكم، فيســدد ســهامه نحو هذين الحليفني ويبلغ 

الذروة يف هجومه عىل كليهام فريى لبنان آنذاك« الجبل 

الغنــي بنــور شــمس الفقــري إىل نــور املعرفــة«)8( وقــد اتحــد 

يحــرث  الــذي  الضعيــف  الفقــري  عــىل  والكاهــن  الريــف 

األول  مــن ســيف  يحمــي جســده  ويســتغلها حتــى  األرض 

ولعنــة الثاين«األمــري يقبــض عــىل ذراعــي الفــالح املســكني 

والكاهــن ميــد إىل جيبــه‘ والحاكــم ينظــر إىل أبنــاء الحقــول 

عابســا واملطــران يلتفــت نحوهــم مبتســام...وبني عبــوس 
النمــر وابتســامة الذئــب يفنــى القطيــع.«)9(

رجــال  عــىل  جــربان  نــرى يف هجــوم  إال  نســتطيع  وال 

الدين، إميانه بأنهم كانوا يسيطرون عىل أرواح عامة الناس، 

تتــالش خدمــة  التــي  الســيطرة  لهــذه  وآن  ســيطرة مطلقــة 

للتحــرر الفــردي والجامعــي الــذي رآه يف الغــرب، ومتنــى أن 

ينعــم بــه الــرق ولبنــان بصــورة خاصــة ونجــد قــول املؤلــف 

طنــيس زكا عــن جــربان فيــام يتعلــق بثورته«لذلــك اعتربنــا 

بنســائم  مــن حيــث صلتــه  الديــن،  لرجــال  جــربان  تصــدي 

العــر الحديــث املقبلــة مــن الغــرب آنــذاك، ومــن حيــث 

صلتــه بقضيــة التحــرر مــن ظــالم القــرون مياثــل تصــدي رجــال 

الثــورة الفرنســية لســلطة الكنيســة يف القــرن الثامــن عــر، 

فكان جربان من هذه الناحية رائد من رواد الفكر واإلصالح 

وداعيــا مــن دعــاة االنعتــاق الفــردي مــن ربقــة كل القيــود التــي 

تكبلــه وتعــوق تطــوره، ولذلــك اعتربنــا موقفــه مــن الســلطة 

الدينيــة آنــذاك يف عهــده لونــا مرفــا يف صورتــه كمصلــح 
إجامعــي وككاتــب ملتــزم بقضايــا التحــرر.«)10(

أشــخاصا مكبلــة  النــاس  يــرى يف  أن  آملــه  جــربان  إن 

القبــور(  بسالســل الجــوار، وأيــدي املتغلبــني ففــي)رصاخ 

التــي ترتكــز إىل الحكــم باإلعــدام الــذي أصــدره أمــري طاغيــة 

وال  شــهادة  دون  وامــرأة(  مجرمني)رجلــني  ثــالث  عــىل 

اســتجواب، واســتنادا إىل جرائــم هــؤالء الثــالث نــدد جــربان 

بعقم الرائع التي ســنها االنســان القوي لفتك بأخيه عىل 

غــري رحمــة« - ســلب الدمــاء محــرم لكــن مــن حللــه لألمــري؟

- ســلب األمــوال جرميــة ولكــن مــن جعــل ســلب األرواح 

فضيلــة ؟

- خيانــة النســاء قبيحــة، ولكــن مــن صــري رجــم األجســاد 

جميــال ؟
- أ نقابل الر بر أعظم ونقول هذه الريعة؟)11(

وتظهر ثورة جربان عىل قساوة الرهبان واألمري، إذ يقول 

بســخط وأمل عميقــني وهــو يتأمــل جثــث الضحايــا يف ذلــك 

الحقــل: «وقفــت متنهــدا ولــو المســت شــعالت تنهيــدايت 

أماكنهــا وزحفــت  وتركــت  لتحركــت  الحقــل  ذلــك  أشــجار 

كتائــب كتائــب وحاربــت بقضبانهــا األمــري وجنــوده وهدمــت 
بجذوعهــا جــدران الديــر عــىل رؤوس رهبانــه.«)12(

الرقيــة دفاعــا  املــرأة  عــن  أيضــا  دافــع جــربان  ولقــد 

وجدانيــا، كاشــفا بــؤس الكثــريات مــن النســاء اللــوايت اقتــدن 

للــزوج املجهــول.

قضية املرأة آنذاك قضية بالغة الحساسية واألهمية، 

املــرأة إىل  تحريــر  بــارزا يف حركــة  أعطــى جــربان دورا  مــام 

أمثــال  مــن  املــرأة،  تحريــر  نــارصوا  الذيــن  األدبــاء  جانــب 

)بطرس البســتاين وقاســم أمني، وحافظ إبراهيم والرصايف 

والزهــاوي(، وتجــىل دفــاع جــربان عــن املــرأة يف ثورتــه عــىل 

مســتعبيديها ومهينــي كرامتهــا، وســالبيها انســانيتها، وراح 

يصــور لنــا الكثــري مــن القضايــا التــي تؤثــر يف مصريهــا، فهــو 

يذكــر لنــا الفقــر الــذي يحــل بهــا ويحولهــا إىل حيــاة الرذيلــة 

)مارتا البانية( هي أقصوصة يندد جربان من خاللها بالظلم 

الــذي يلحقــه باملــرأة الفقرية«ابــن القصــور ذو  االجتامعــي 

املــال الكثــري والنفــس الصغــري.«)13( )مارتــا( شــهيدة هــذا 

الظلــم التــي تثــري الشــفقة والعطــف.

ويضع جربان عىل لسانها هذه الشكوى املأساوية:«أنا 

مظلومة، أنا شهيدة الحيوان املختبئ يف االنسان، أنا زهرة 

مسحوقة تحت األقدام ...أيها العدل الخفي أنت السامع 
عويل نفيس ونداء قلبي.«)14(

ورغــم ســقوط املــرأة يف مســتنقع الرذيلــة إال أن أدران 

الجســد ال تالمــس نفســها النقيــة، فقــد تقهــر املــرأة عــىل 

ارتــكاب الرذيلــة لكنهــا تبقــى طاهــرة الــروح وهــذه هــي رؤيــة 

جــربان.

ويشــري جــربان أيضــا إىل أن الغنــي كثــريا مايغــرر ذوي 

بــه عاطفــة  املــرأة فيغصبونهــا عــىل الــزواج ممــن ال تربطهــا 
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66  برعاا بالجتامعل يف ك ع جمبج للمأ جمبج

الحب التي تيء خاليا النفس الطاهرة، ويشري إىل معنى 

العفــة والــزىن ويلمحهــام حيــث ال يراهــام النــاس يف قصتــه 

القصــة مشــكلة  مــن خــالل هــذه  إذ يعالــج  الهــاين(  )وردة 

تــزوج وهــي قــارص إىل رجــل يظــل غريبــا عنهــا  التــي  املــرأة 

بالرغم من رابطة الزواج، ويظل الزوج عاجزا يف الوصول إىل 

مالمســة قلبها وتحريك عواطفها وإثارة جدوة الحب فيها.

هروب املرأة والتحاقها بحبيبها يف نظر جربان ليست 

خيانــة أو زىن، ذلــك ان ســعادة املــرأة مبنيــة عــىل الحــب، 

لذلك وجب عليها تجاوز املأساة األليمة املكتوبة بالدماء 

عندمــا تكــون بــني رجــل تحبــه بــإرادة الســامء ورجــل تلتصــق 

مــن جحيــم  تخــرج  أن  فيقول:«عليهــا  األرض،  بــه بريعــة 

هــذه الحــرب الهائلــة بــني رشائــع النــاس وعواطــف القلــب 

املقدسة وأن تلتحق بحبيبها.«)15( ويضيف أيضا قائال:«ما 

أتعــس املــرأة التــي تســتيقظ مــن غفلــة الشــبيبة فتجــد ذاتهــا 

يف منــزل رجــل يغمرهــا بأموالــه وعطاياه..لكنــه ال يقــدر أن 

يالمس قلبها بشعلة الحب املحيية، وال يستطيع أن يشبع 

روحهــا مــن الغمــرة الســاموية التــي يســكنها اللــه مــن عينــي 
الرجــل يف قلــب املــرأة.«)16(

ويضع جربان تقييمه الجديد للعالقة بني الرجل واملرأة 

عندما ينطق وردة الهاين مبثل هذا الكالم :« أنا كنت زانية 

وخائنة يف منزل رشيد النعامن ألنه جعلني رفيقة مضجعه، 

بحكــم العــادات والتقاليــد قبــل أن تصــريين الســامء قرينــة لــه 

الــروح والعواطــف، أمــا اآلن فــرت طاهــرة نقيــة،  بريعــة 

ألن نامــوس الحــب قــد حــررين ورصت رشيفــة وأمينــة ألننــي 
أبطلت بيع جســدي بالخبز وأيامي باملالبس.«)17(

لــه مفهومــا خاصــا،  وهكــذا صــار الحــب عنــد جــربان 

العفــة  عــىل  املبنــي  الــزواج  مرامــي  خــالل  مــن  موضحــا 

والطهــارة، كــام كشــف عــن أبعــاد روحيــة يقــر عــن ادراكهــا 

أولئــك الذيــن يصــدرون عــن جهــل وتقليــد وقصــور يف فهــم 

أرسار الســعادة والحيــاة، وتأكيــدا لهــذا املبــدأ الــذي يتكــرر 

يف كافــة أقاصيصــه وهــو حــق املــرأة يف االلتحــاق بحبيبهــا 

ضاربة بعرض الحائط زوجها الذي أكرهت عىل الزواج منه.

إن الحــب العفيــف الــذي ســاكن قلــب املــرأة هــو فــوق 

مــا ســنه االنســان مــن رشائــع قــارصة ومــا وضعــه مــن حــدود 

زائفــة، وال تســتطيع أن تقــف بوجــه الــروح التــي هــي مــن قــوة 

إذ  واملؤمــرات،  والدســائس  الرتهــات  عــىل  وتســمو  اللــه 

نــام عــىل  فــكان عاشــقا،  جــربان حــني صــور حبــه لســلمى 

العــذب وتحــول شــغفه إىل شــبه عبــارة وأنينــه إىل  عذابــه 

صــالة، ويقــول جــربا يف هــذا:«إن قلــب املــرأة ال يتغــري مــع 

الزمــن وال يتحــول مــع الفصــول ...قلــب املــرأة يشــابه الربيــة 

التي يتخذها االنسان ساحة لحروبه ومذابحه...لكنها تبقى 
هادئــة ســاكنة ويظــل فيهــا الربيــع ربيعــا.«)18(

أخــذ جــربان يلتقــي بســلمى رسا »يف هيــكل مهجــور 

يتشــاىك الحبيبــان ظلــم الحيــاة، ويغــدوان كظلــني هامئــني 

ال تدنســهام خطيئــة بالرغــم مــن انهــام خرجــا عــن الطقــوس 

والنواميــس.«)19( ويصــف ذلــك املعبــد الــري قائــال:« مل 

آخــر ســوى ســكينة  الصغــري يشء  املعبــد  هــذا  يكــن يف 

عميقــة تعانــق النفــس، وهيبــة ســحرية تبيــح مبتوجاتهــا أرسار 

الهيــكل  اآللهــة.«)20( ويقــول أيضــا:« كنــا نختــيل يف ذلــك 

جــداره،  بابــه ســاندين ظهرينــا إىل  القديــم، فنجلــس يف 

مردديــن صــدى ماضينــا مســتقصني مــآيت حارضنــا خائفــني 
مســتقبلنا.«)21(

تتجــدد دعــوة جــربان يف كل قصصــه عــن املــرأة إىل 

اصــالح وضعهــا املتخلــف، وإن كان منطــق جــربان يشــيع 

فيــه الهــوس والشــهوة والنــزوة، إذا مــا اتبعتــه النســاء وقــد 

تحكــم  كــرد فعــل مقابــل  جــاء  لكنــه  العائلــة،  يتهــدد خليــة 

الوالــد والــزوج، والتقاليــد والريعــة باملــرأة الرقيــة ويصــل 

التعســف. إىل درجــة 

إن اجتامعيــات جــربان انطلقــت مــن صميــم املجتمــع، 

وجــاءت يف شــكل ثــورة عارمــة وبركانــا هائجــا تحطــم العبوديــة 

العدالــة خفاقــة  الظلــم لرتفــع  وتــدك  الحــق،  وتقيــم رصح 

يف ســامء الــرق، كــام متيــزت بــروح التمــرد عــىل كل تلــك 

الرائــع التــي ســنها االنســان، وجــاءت عبــارات ثورتــه فيهــا 

قــوة االندفــاع ورصاحــة القــول وجــرأة الــرأي.

فيــه طفــرة  وجــاء اصالحــه اصالحــا شــعريا وجدانيــا، 

العاطفــة عــىل الحكمــة العقليــة، وبأســلوب جديــد مبتكــر 

خــال مــن التقيــد، فيــه نفحــة شــعرية تنســاب عاطفــة جياشــة 

فتحــرق بخــور الــذات عــىل مذابــح املحبــة والحريــة.

وانعكاســا  الحريــة،  شــهب  مــن  شــهابا  جــربان  يبقــى 

حيــا لصــورة االنســان الحــي، وقــد عــرب عــن الــذات االنســانية 
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برمتهــا، انطالقــا مــن مقتضيــات التطــور التــي يجــب أن تكــون 

ربقــة  مــن  الصغائــر واالنعتــاق  تجــاوز  االنســانية يف  عليهــا 

الدنيــا، ولعــل حلمــه األبــدي باملســاواة الشــعبية جعــل منــه 

مفكرا يســعى إبناء عامل اليســود فيه ســيد وال مســود، وإمنا 

مجموعــة مــن العقــول واأليــدي حيــث تعمــل بفــرح الجتنــاء 

فــرد وآخــر، فالصمــت عــن  بــني  خــريات األرض دون متييــز 

الرائع بنى حجرا عىل القلب والروح، وحرم الحب وجعل 

مــن املــرأة متثــاال كلــس بالدمــوع والدمــاء، األمــر الــذي دفــع 

جــربان إىل تحــدي العــرف االجتامعــي يف دفاعــه عــن املــرأة 

كسرية الجناح، فهو لون مرق يف صورته، وأديبا اجتامعيا 

ملتزما يستقي مواضيعه من صلب الحياة واملجتمع بحرارة 

األســلوب وخيليــة التصويــر وأثرييــة املفهــوم.

برهنب ش

جــربان، ( 1 خليــل  جــربان  ملؤلفــات  الكاملــة  العربيــة  املجموعــة 

لبنــان، د.ط.ت )دمعــة  منشــورات املكتبــة العلميــة الجديــدة، 

وابتســامة(، ص66 

املجموعة العربية، دمعة وابتسامة، ص70 ( 2

املصدر نفسه، ص 49( 3

املصدر نفسه، ص 71( 4

م ن، ص 70( 5

م ن، ص 113-112( 6

املجموعة العربية، األرواح املتمردة، ص 96-95( 7

م ن، ص 80( 8

م ن، ص 80( 9

طنــيس زكا، بــني نعيمــة وجــربان، مكتبــة املعــارف، بــريوت، لبنــان، ( 10

ط1 1971- ط2 1979، ص 37-36

 املجموعة العربية، األرواح املتمردة، ص 29( 11

املصدر نفسه، ص65-64( 12

املجموعة العربية، األرواح املتمردة، ص63( 13

املصدر نفسه، ص 65-64( 14

م ن، ص12( 15

م ن، ص 1( 16

م ن، ص 14-13( 17

املجموعة العربية، األجنحة املتكرة، ص52( 18

املصدر نفسه، ص43.( 19

م ن، ص 78.( 20

م ن، ص 79.( 21
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68  كحكحم بألسل ببسن مة

اأحكام االأ�سرة االإ�سالمية
مزالق التجديد واالجتهاد وتباين االأطروحات واملرجعيات

 . بر منيل دـ  «تا سعمع
املغرب

لقــد تعالــت دعــوات التجديــد واالجتهــاد يف ربــوع العــامل 
اإلسالمي مطالبة بتجديد رصح الفقه اإلسالمي عامة وفقه 

والطفــرات  البنيويــة  التغيــريات  األرسة خاصــة مســتحرضة 

النوعيــة التــي عرفهــا املجتمــع ومؤسســاته وآحــاد أفــراده.

مــن  تنبــع  التجديديــة)1(  الدعــوات  تلــك  كانــت  وملــا 

مشــارب مختلفــة، فــإن التضــارب والتناقــض ســمة مــن أبــرز 

هــوة  لتتســع  التجديديــة،  أعاملهــا  ميــزت  التــي  الســامت 

الخــالف بينهــا، وتتســع معهــا دائــرة التيــه التــي يلتبــس فيهــا 

الحــق بالباطــل عــىل طالــب الحــق يف هــذا املجــال.

ونظــرا لتشــعب مجــاالت التجديــد واالجتهــاد األرسي 

واملتغــري  الثابــت  مدخــل  مــن  التجديــد  ســنتناول  فإننــا 

مــع  التعامــل  الحــدايث، والتجديــد مــن مدخــل  التيــار  عــن 

النصــوص الرعيــة عنــد التيــار اإلســالمي، وهــام منوذجــني 

أو مدخلــني ـ مــن منــاذج عــدة يتجــىل مــن خاللهــام بوضــوح 

تباين الرؤى بني اآلراء االجتهادية داخل الحقل األرسي تبعا 

للمرجعيــات التــي تغــذي كل أطروحــة.

بريحدت و ب تغري عوا برتمحر بر«ابيث

بريحدددت رغة: من ثبت الــيء، يثبت ثباتا وثُبوتــا فهو ثابت 

فــالن  ثبــت  ويقــال:  ثابــت.  ثبــت:  وثَبْــٌت. ويشء  وثَبيــت 

يف املــكان فهــو ثابــت إذا أقــام بــه. وأْثْبــَت حجتــه: أقامهــا 

وأوضحهــا، وقــول ثابــت صحيــح)2(.

إذن فلفظ الثابت يف املجال اللغوي، يتضمن ثالث 

صفــات ذاتيــة، ومعــاين مالصقــة وهــي: االســتقرار والوضــوح 

والصحــة. قــال تعــاىل: “ أمل تــر كيــف رضب اللــه مثــال كلمــة 

طيبــة كشــجرة طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســامء”)3(.

ومنه فالثابت من األحكام الرعية هو كل ما تحققت 

فيــه صفــة الدميومــة، ورشع لــي يســتمر بــه الحكــم مــن غــري 

انقطــاع ويبقــى مالزمــا لحالتــه التــي رشع عليهــا، ومحافظــا 

عــىل املقصــد الــذي ورد مــن أجــل تحقيقــه مســتقرا عليــه ال 

يغــادره إىل ســواه مــن املقاصــد الغــري املعتــربة.

ب تغددري رغددة: مــن تَغــري الــيء عــن حالــه: تحــول. وغــريه 

حولــه وبدلــه، وكأنــه جعلــه غــري مــا كان)4(. قــال تعــاىل:” ذلــك 

بــأن اللــه مل يــك مغــريا نعمــة أنعمهــا عــىل قــوم حتــى يغــريوا 

مــا بأنفســهم وأن اللــه ســميع عليــم “)5(.

فلفظ املتغري يحمل يف ثناياه معاين التبدل والتحول 

فــإن  ثــم  ومــن  عليــه،  واالســتقرار  للــيء  وعــدم املالزمــة 

املتغري من األحكام الرعية هو كل ما مل تتحقق فيه صفة 

الدميومــة، ومل يــرع ليســتمر بــه الحكــم مــن غــري انقطــاع.

ومعرفة الثابت واملتغري من أحكام الريعة االسالمية 

بصفــة عامــة وأحــكام األرسة بصفــة خاصــة لــه أثــر بالــغ األهمية 

يف التعامــل مــع تلــك األحــكام فهــام واســتخالصا وتنزيــال 

وتطبيقــا، ألن تلــك املعرفــة تجعــل صاحبهــا عــىل بينــة مــن 

أمــره فــال يواقــع ثابــت الريعــة فيهجــى بالتطــوال و التبديــع 

والوضــع، واليبقــى متحجــرا عــىل مــا يقبــل التبديــل والتغيــري 

تباعــا لألحــوال وظــروف الزمــان واملــكان فيوســم بالرجعيــة 

واالنكــامش.

و لي يحسن مقال الدارس يف أحكام األرسة عليه أن 

يــدرك ثابــت أحكامهــا مــن متغريهــا، و هــذا املقــام هــو مثــرة 

التضلع يف األصول وااللتزام بها، إضافة إىل التمرن ومعرفة 

الواقع والتتلمذ وسؤال أهل الذكر وال عيب، ويف غياب كل 

ذلك يبقي رأي طالب التجديد خداجا ال روح فيه وال حياة.
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69   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

ودخــول حمــى الثابــت مــن الــرع مــن عدمــه أول مــا 

يالحــظ عــىل أي اجتهــاد قبــل مناقشــة دالئلــه وحججــه، ألن 

هــذا الدخــول يجعــل صاحبــه خــارج الســياق، ليصــري عملــه 

مــن بعــد رضبــا مــن العبــث والعنــت.

تجديديــا حســب  تيــارا  بوصفــه  ـ  الحــدايث  التيــار  إن 

رواده ـ دعــا إىل تغيــري و تجديــد مجموعــة مــن األحــكام يف 

مجموعــة مــن قضايــا األرسة املعروفــة مثــل اإلرث والتعــدد 

والتبنــي والطــالق وقســمة األمــالك املرتاكمــة خــالل فــرتة 

الــزواج والواليــة
والقوامة وطاعة الزوج... )6(

نقــف مــع اإلرث باعتبــار محــاوالت التجديــد فيــه األكــر 

إثــارة للجــدل، وقــد طالــب مجموعــة مــن الحداثيــني تغيــري 

أحكامــه عــىل اعتبــار إفضائهــا إىل عــدم العــدل بــني الذكــر 

واألنثى، وعىل أساس أن ما سن من قوانني متعلقة به كان 

رهينــا بزمــان غــري الزمــان و مــكان غــري املــكان وأحــوال للمــرأة 

غــري أحوالهــا اآلن.

ويف تفســري معــارص لقولــه تعــاىل:« للذكــر مثــل حــظ 

األنثيني »)7( للدكتور محمد شحرور يوصله طرحه التجديدي 

باألنثــى يف املــرياث، هــذه  الذكــر  الريــايض إىل مســاواة 

الخالصــة يصــل إليهــا الطاهــر الحــداد، مــن طريــق آخــر، يقــول 

يف بدايتــه أن اآليــة الســابقة ليســت حكــام نهائيــا لإلســالم 

وإمنا جاءت يف سياق التدرج يف االرتقاء بحقوق املرأة يف 

هــذا املجــال، فبعدمــا كانــت املــرأة تــورث مــع املتــاع حررهــا 

االسالم من ذلك، ثم أقر لها نصيبا مفروضا)8(يف املرياث، 

ولــي ال يكــون األمــر شــديد الوطــأة عــىل املســلمني و أخــالق 

الجاهليــة قــال الحداد:«غــري أنــه إذا كان هــذا شــديد الوطــأ 

عــىل أخــالق الجاهليــة عدلــه اإلســالم بجعــل حظهــا نصــف ما 

للرجــل كــام يف اآليــة: )يوصيكــم اللــه يف أوالدكــم للذكــر مثــل 

حظ األنثيني( وكذلك مرياث الزوجني من بعضهام فله منها 

النصــف أو الربــع و لهــا منــه الربــع أو الثمــن »)9(.

وإن كنــا ال نتفــق مــع الحــداد يف طرحــه ألنــه ال يوجــد 

دليــل عــىل مــا قــال، فإنــه يجعــل مقالتــه بعــد ذلــك ذريعــة 

إىل تغيــري الحكــم الســابق وذلــك حــني يقــول: »وبعــد ذلــك، 

فاإلســالم مل يقــرر نــزول مــرياث املــرأة عــن الرجــل كأصــل مــن 

أصولــه التــي ال يتخطاهــا »)10(.

و هذا الكالم حق من جهة ما أورده الحداد نفســه يف 

مســاواة االســالم بــني الوالــد والوالــدة يف مــرياث ولدهــام 

التــارك لفــرع ذكــر، أو مــرياث اإلخــوة يف الكاللــة، لكنــه باطــل 

ـ املنتميــني إىل نفــس  بــه مســاواة الذكــر باألنثــى  أريــد  إذا 

الجهــة ونفــس الدرجــة ولهــام نفــس قــوة القرابــة مــع الهالــك 

ـ يف قــدر املــرياث.

وبطــالن رأي الحــداد وشــحرور ومــن ســار عــىل دربهــام 

آت مــن كونــه رأيــا يريــد تغيــري وتبديــل حكــم ثابــت يف القــرآن، 

و ثبات ذلك الحكم يف القرآن مســتفاد من نصوص اإلرث 

القطعية الثبوت والداللة معا، وراجع أيضا إىل كون املوىل 

عــز و جــل مل يعلقــه عــىل أي اعتبــار، بــل جعلــه أمــرا تعبديــا 

ومهــام بحــث العلــامء عــن كوامنــه وعللــه، فإنهــا تظــل خفيــة 

ال يعلــم حقيقتهــا إال واضعهــا.

إليــه  مــا ذهــب  ذلــك مســتند  بعــد  الحــداد  ويســوق 

وإن كانــت مجانبــة رأيــه للصــواب أمــرا ال مــراء فيــه ألنــه يريــد 

تبديــل ثابــت مــن الديــن، فإننــا نتمعــن فيــام جــاء بــه مــن بــاب 

اإلنصــاف وقبــول رأي اآلخــر.

يقول إن اإلسالم قرر ما قرر آخذا بعني االعتبار وضعية 

املــرأة آنــذاك، و هــي وضعيــة كانــت فيهــا املــرأة ضعيفــة، 

جاهلــة، متأخــرة يف جــل مياديــن الحيــاة عــن الرجــل داخلــة 

تحت كفالته، وهذه هي علة متييزها عن الرجل يف اإلرث 

ونقصــان حظهــا عــن حظــه، لكــن هــذه الوضعيــة تغريت اليوم 

و أصبحــت امــرأة اليــوم حســب الحــداد:« بتأثــري روح العــر 

يف تربيتهــا و تعليمهــا قــد أخــذت تكافــح الحيــاة بجــد يف 

عامــة ميادينهــا: يف األعــامل الصناعيــة والزراعيــة

و التجارية...والطب...والسياسة...والجندية... ولقد 

نالــت مــن ذلــك نصيبــا وافــرا ومــا تــزال تــدأب لتنــال املســاواة 

التامــة مــع الرجل »)11(.

هذه األشياء التي رسدها الحداد عن امرأتنا املسكينة 

ـ والتــي يذكرهــا مــن خاللهــا أن األوروبيــات  ـ حســب قولــه 

ســبقتها إليهــا ـ ســند يف نظــره ألجــل تحقيــق اســتقاللها عــن 

الرجــل، و تحقيــق التعــاون معــه باإلنفــاق، وال بــأس أن يــوكل 

أمــر النــشء مــن الجيــل إىل عهــدة ريــاض األطفــال.

لقــد  فيــه:«  جــاء  الــذي  النهــايئ  بحكمــه  يخــرج  ومنــه 

حكــم اإلســالم يف آيــات القــرآن بتمييــز الرجــل عــن املــرأة يف 
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70   خبرل برت ايا وبالجتهح  وتعحيـ بألط وححم وب  جامحم

مواضع رصيحة. و ليس هذا مبانع أن يقبل مببدأ املساواة 

االجتامعيــة بينهــام عنــد توفــر أســبابها بتطــور الزمــن مــا دام 

يرمــي يف جوهــره إىل العدالــة التامــة و روح الحــق األعــىل، 

و هــو الديــن الــذي يديــن بســنة التدريــج يف تريــع أحكامــه 

حســب الطــوق »)12(.

و إن كان لنا أن نعلق عىل الكالم فإننا نقول:

إن الحــداد ـ وغــريه ـ حــني يؤســس اجتهــاده عــىل علــة 

مــا أســس  فإنــه يؤســس  تبــدل وضعيــة املــرأة االقتصاديــة 

عىل علة واهية، فام هو دليله عىل أن اإلسالم سن أحكام 

اإلرث بنــاء عــىل االعتبــارات الســابقة التــي ذكرهــا، وهــب أن 

ما ذكره صحيح فعال فام الذي يجعل املرأة ملزمة باإلنفاق 

يف حالهــا الجديــد بحيــث تطالــب مبزيــد مــن االرث ألجــل 

ذلــك. وهــل كل النســاء تبدلــت و ضعيتهــن االقتصاديــة أم 

أن اجتهــاده ســيطبق عــىل فئــة مــن النســاء دون أخــرى؟

ـ باإلنفــاق عــىل  امــرأة  ـ أي  يلــزم املــرأة  إن اإلســالم مل 

النظــر  اعتبــار فبغــض  نفســها، و مل يعلــق ذلــك عــىل أي 

عــن فقرهــا أو غناهــا فنفقتهــا معلقــة بذمــة زوجهــا يف حــال 

ألزمهــا بذلــك فــام عليــه إال أن يغــري األوامــر  زواجهــا، ومــن 

اإللهيــة اآلمــرة بذلــك.

فــإن  الحــداد،  عنــه  يتحــدث  الــذي  التــدرج  أمــر  أمــا 

الســؤال الــذي يطــرح مبوازاتــه: هــل مــا زال أمــر التــدرج واردا 

يف األحــكام الرعيــة؟ ومــن لــه صالحيــة التــدرج باألحــكام ؟ 

ويف حــال فتــح هــذا البــاب أال يــؤدي هــذا إىل متييــع أحــكام 

الريعــة ؟

إن التــدرج باألحــكام الرعيــة مــن صالحيــات صاحــب 

الصــالة  الرســول عليــه  عــن ذلــك هــو  الريعــة، و املبلــغ 

والســالم، وال يصــح ذلــك إال بالنقــل املتواتــر عنــه، ومــا عــدا 

ذلــك رضب مــن التجنــي عــىل الريعــة التــي كملــت بوفاتــه 

عليــه الســالم. يقــول الشــاطبي رحمــه اللــه:” إذ لــو صــح مثــل 

هذاـ  تغيري الثابتـ  لكان نسخا لألحكام املستقرة، والنسخ 

بعــد مــوت النبــي صــىل اللــه عليــه و ســلم باطــل »)13(.

الحــداد وغــريه ال  يتحــدث عنــه  الــذي  ومنــه فالتــدرج 

مســوغ لــه وال دليــل عليــه، ناهيــك أنــه ليــس مــن صالحياتــه 

وال صالحيــات غــريه مــن الحداثيــني، أضــف إىل ذلــك أن 

فتــح هــذا البــاب ســوف يــؤدي إىل هتــك حمــى منطقــة تعــد 

صــامم أمــان لألمــة، وإذا ســمح لهــذا بالتغيــري فلــام ال يســمح 

لذاك؟ وحينئذ سيصبح األمر فوىض ألن الزمام قد انفرط.

يقــول الدكتــور القرضــاوي موضحــا قيمــة الثابــت مــن 

الــرع ومحــذرا مــن التطــاول عليــه:« هــي التــي متثــل ثوابــت 

التــي تجســد  األمــة يف اعتقادهــا وفكرهــا وســلوكها وهــي 

وحدة األمة العقدية والعقلية والشعورية والعلمية وتحفظها 

من الذوبان و التشتت... وهي املنطقة املغلقة من تراث 

األمــة التــي ال تقبــل التطــور و ال التجديــد و ال االجتهــاد وهــي 

منطقــة محــدودة جــدا ولكنهــا مهمــة جــدا فلوالهــا لضاعــت 

األمــة وذهبــت هويتهــا وانســلخت مــن جلدهــا«)14(.

وبإجــامل فــإن حديثنــا عــن اإلرث هــو مــن بــاب إعطــاء 

التجديــد  التــي خرجــت فيهــا قاطــرة  النــامذج  مــن  منــوذج 

ـ و هنــاك منــاذج كثــرية  الحــدايث عــن ســكتها الصحيحــة، 

)15(ـ وقــد تبــني بجــالء أن التجديــد يف مثــل هــذه املســائل 

مزلق خطري ألنه حاول تغيري ثابت من الدين، ذلك الثابت 

الــذي قلنــا عنــه يف بدايــة هــذا املقــال أنــه رشع ألجــل أن 

أغلــب  فــإن  ومنــه  عليهــا،  الــذي رشع  عــىل حالتــه  يبقــى 

هــذا  أخــذ  إىل  الحداثيــة مدعــوة  التجديديــة  الطروحــات 

الضابــط بعــني االعتبــار وإال بــات عملهــا رضبــا مــن رضوب 

التخبــط واالرتجــال.

برتاح أ ببسن ل  ع بروصنص بررشعمة بألسية

اإلســالمية يف مجــال األرسة  الطروحــات  بــني  العالقــة  إن 

والنصــوص الرعيــة عالقــة حميميــة تجعــل كال منهــام ال 

ينفــك عــن اآلخــر، فنــادرا مــا تخلــو دراســة مــن الدراســات 

مــن االســتدالل واالستشــهاد  بــاألرسة  اإلســالمية املتعلقــة 

بــه  مــا حظــي  ذلــك إىل طبيعــة  مــرد  و  بنصــوص رشعيــة، 

الشــأن األرسي مــن تفصيــالت ـ مل يلقهــا مجــال غــريه ـ يف 

والســنة. الكتــاب 

وبديهــي أن الــدارس اإلســالمي يحشــد تلــك النصــوص 

الرعيــة لتدعيــم طرحــه و الداللــة عليــه، وأي داللــة أفضــل 

اللــه عــز و جــل و كالم مــن ال ينطــق عــن  وأقــوى مــن كالم 

الهــوى رســول األنــام ـ صــىل اللــه عليــه وســلم ـ وخصوصــا إذا 

كان النــص املســتدل بــه قطعــي الثبــوت قطعــي الداللــة.

وإذا كان اســتثامر التيــار اإلســالمي للنصــوص الرعيــة 

99



71   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

يف الشــأن األرسي قــد شــابته بعــض النقائــص ســنتطرق لهــا 

بتفصيل بحول الله، فإن التبجيل واالحرتام والتوقري وحسن 

االستدالل ظلت سامت رافقت قدرا كبريا من التوظيفات 

اإلسالمية للنص الرعي.

تــردد يف هــذا البــاب قولــة ســيدنا أيب بكــر  وكثــريا مــا 

الصديــق الشــهرية التــي يقــول فيهــا: »أي ســامء تظلنــي وأي 

أرض تقلني إذا قلت يف كتاب الله تعاىل ما ال أعلم »)16(.

تنقســم  االســالمي  التجديــدي  التيــار  كان  وإذا  هــذا 

االختــالف  فرضهــا  عــدة  وتوجهــات  تيــارات  إىل  صفوفــه 

فــإن  أخــرى،  أحيانــا  والخــالف املذمــوم  أحيانــا  املحمــود 

النــص  مــع  رواده  بعــض  تعامــل  لحقــت  عــدة  مؤاخــذات 

الرعــي.

التيــار  هــذا  يتهــم  يــربح  ال  فإنــه  الحــدايث  التيــار  أمــا 

يقــول شــكري  الرعــي،  للنــص  األديولوجــي  باالســتخدام 

الحجــة إلضفــاء  يلعــب دور  الدينــي  لطيــف: »إن املرجــع 

طابــع قــديس إلزامــي إكراهــي عــىل موقــف اإلســالمني مــن 

حكم معني)17(، وتقول سناء املري: »إن أدبيات الجامعة 

اإلســالمية مليئــة باســتدعاءات مــن تــراث األحاديــث واآليــات 

واملواقــف التاريخيــة تؤكــد جميعهــا أن النظــر للمــرأة مل يكــن 

أبــدا يقــوم عــىل أســاس مســاواتها بالرجــل يف اإلنســانية، بــل 

يقــوم عــىل كونهــا جســدا يــريض نزعاتــه الجنســية«)18(.

ومل تهب رياح النقد إىل معسكر التيار اإلسالمي يف 

هــذا األمــر مــن الخــارج فقــط، بــل تعالــت أصــوات مــن داخلــه 

تنــادي بإصــالح مــا اعــوج مــن ذاك التعامــل والتوظيف.

النصوصيــون نســبة إىل النــص صفــة ألصقــت ببعــض 

مزيــة  يحيــل إىل  اللقــب  وإذا كان  التيــار اإلســالمي،  رواد 

يحمــل  باملقابــل  فإنــه  للنصــوص،  املكثــف  االســتحضار 

الرعــي،  النــص  أمــام  العاجــز  والوقــوف  التقليــد  مثلــب 

ألقابــا أخــرى تصــب يف نفــس الســياق  اللقــب ولــد  هــذا 

هبــة  تقــول  واملقلــدون...  الراتيــون  و  الحرفيــون  منهــا، 

حــول  اإلســالميني  خطــاب  ســامت  معــددة  عــزت  رؤوف 

فــإذا كان  النصوصيــة والتقليــد:  املــرأة: »الســمة األوىل: 

االجتهــاد يف قضايــا  قــد ســعى إىل  اإلســالمي  الخطــاب 

ملحــة كاالقتصــاد والسياســة نظــرا لطبيعــة عالقتــه بالســلطة 

وتطورها، إال أنه ظل يف مجال قضايا املرأة تحديدا حبيس 

النصوصيــة، والتــي نعنــي بهــا رفــع النــص شــعارا دون بــذل 

بيــان كيفيــة ومالبســات وضوابــط  الجهــد )االجتهــاد( يف 

النــص«)19(. الواقــع، أي تجميــد  تنزيلــه عــىل 

جمــود  مــع  القرضــاوي  يوســف  الدكتــور  وقــف  وقــد 

النــص هــذا، و ســمى الطائفــة التــي قامــت بــه ـ حــني تصنيفــه 

ملــدارس فقــه املقاصــد ـ بالظاهريــة الجــدد، ووضــع تحــت 

االســم عنوانــا فرعيــا جــاء فيــه »فقــه النصــوص مبعــزل عــن 

املقاصــد«)20(.

ثم يعطي الشيخ القرضاوي مناذج من اجتهادات هذه 

املدرسة تبني ما قال، و مام يعنينا يف مجال بحثنا يقول: 

»هــم يف قضيــة املــرأة يدعــون إىل منعهــا مــن العمــل، وإن 

كانــت هــي أو عائلتهــا يف أمــس الحاجــة إليــه.

وهــم ال يقبلــون أن تشــهد املــرأة يف االنتخابــات ويكــون 

لهــا صــوت باإليجــاب أو بالســلب«)21(.

و النموذجــان يحيــالن عــىل التمســك بظاهــر النصــوص 

بيتهــا وعــدم صالحيتهــا  القــرار يف  التــي تدعــو املــرأة إىل 

لتــويل مناصــب سياســية أو والئيــة، و كل هــذا نتــاج إغفــال 

النظــر يف املقاصــد الرعيــة ورفــض ربــط األحــكام بالحكــم 

واملصالــح التــي هــي أســاس ومبنــى الريعــة الغــراء.

الفئــة بقولــه:«  القرضــاوي رضر هــذه  يصــف الدكتــور 

ـ  إخالصهــم  مــن  بالرغــم  ـ  تشــددهم  و  بجمودهــم  فإنهــم 

يرضون باإلسالم رضرا بليغا و يشوهون صورته أمام مثقفي 

العــر... و هــم يرفضــون التجديــد يف الديــن، واالجتهــاد 

يف الفقــه، واالبتــكار يف أســاليب الدعــوة، و يــرون أن تبقــى 

الحيــاة كــام كانــت يف عصــور الســلف مظهــرا ومخــربا »)22(.

يف مقابــل هــذه املدرســة التــي أرضت بالدعــوة إىل 

اإلسالم رضرا بليغا، تظهر مدرسة أخرى عىل النقيض منها 

متامــا ويســميها الدكتــور القرضــاوي هــذه املــرة: »مدرســة 

املصالــح  باســم  النصــوص  تعطيــل  الجــدد(  )املعطلــة 

واملقاصــد«)23(.

فهــذه املدرســة تغفــل النصــوص الجزئيــة وتزعــم أنهــا 

وتدعــي  الكليــة،  واملقاصــد  العامــة  املصالــح  إىل  تنظــر 

وجــود مصالــح حقيقيــة تعــارض النصــوص القطعيــة، ومــن 

أبــرز تلــك النصــوص مــا تعلــق بالحــدود والعقوبــات كحــد 

القذف والزىن والرقة، وهي تستنجد مبا نسب إىل نجم 
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72   خبرل برت ايا وبالجتهح  وتعحيـ بألط وححم وب  جامحم

الدين الطويف من قوله أن املصلحة تقدم عىل النص عند 

تعارضهــام عنــد رشحــه لحديــث ال رضر و ال رضار)24(، لكــن 

القليل منها من يدري أن النص الذي يتحدث عنه الطويف 

رحمه الله هو النص الظني ال القطعي، وأن التقديم يجب 

أن يتــم بطريــق التخصيــص والبيــان وليــس بطريــق التعطيــل 

واالفتئــات.

تصور مثل هذا أرض بالنص الرعي أميا رضر، و جعل 

قراءته تخرج بنتائج....خداج وأحكام ال روح فيها وال حياة.

نعــود إىل الدكتــور القرضــاوي ليبــني لنــا أثــر صنيــع هــذه 

املدرســة يف النــص الرعــي حيــث نجــده يقــول:« وهــؤالء 

أسميهم )مدرسة التعطيل للنصوص( أو )املعطلة الجدد( 

الذيــن ورثــوا )املعطلــة القدامــى( الذيــن عطلــوا أســامء اللــه 

تعــاىل مــن معانيهــا الحقيقيــة.

فأولئك املعطلة الجدد اجرتأوا عىل نصوص الرع، 

التــي جــاء بهــا الوحــي املعصــوم يف القــرآن العزيــز، والســنة 

املرفــة، فردوهــا بــال مبــاالة، وجمدوهــا بــال أثــرة مــن علــم 

أو هــدى، إال اتباعــا لهــوى أنفســهم، أو أهــواء اآلخريــن ممــن 

مــن  إليهــم  اللــه  أنــزل  مــا  بعــض  عــن  يفتنوهــم  أن  يريــدون 

الحــق«)25(.

ويف إطــار رصــد تعامــل بعــض رواد التيــار التجديــدي 

أخــرى  إىل ظاهــرة  ننتقــل  الرعــي  النــص  مــع  اإلســالمي 

عرفــت يف هــذا امليــدان ومنــذ زمــن بعيــد، و هــي اســتجداء 

واستشــهاد بعــض املحســوبني عــىل هــذا التيــار بنصــوص 

ضعيفــة أو موضوعــة وخاصــة مــن الســنة املرفــة، وقــد يتــم 

هذا األمر خطأ وتشفع النية الصادقة لصاحبه وعليه تدارك 

خطئه، وقد يتم عمدا ويكون الوعيد الشــديد جزاء مقرتف 

هــذا الصنيــع الشــنيع، حيــث قــال عليــه الصــالة والســالم:« 

مــن كــذب عــيل متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«)26(.

وقــد قدمــت الباحثــة رزان عبــده الحكيــم عمــال جيــدا 

يف هــذا البــاب حيــث عمــدت يف كتابهــا صــورة املــرأة يف 

الحديــث النبــوي عامــة ويف الفصــل الخامــس خاصــة إىل 

سوق أحاديث ضعيفة كانت سندا يف استدالالت معوجة 

يف فقــه املــرأة املســلمة، ومــام ســاقته منوذجــا يف البــاب 

مــا نســب إىل رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم زوراً: »لــوال 

القــرب  اللــه حقــا حقــا«)27( و«للمــرأة ســرتان؛  النســاء لعبــد 

والرجــل، قيــل فأيهــام أفضــل؟ قــال: القــرب«)28(.

الســيد  لكتــاب  عــرت مقدمــا  الديــن  نــور  الدكتــور  قــال 

الثبــوت  بتوخــي  الدراســة  هــذه  تتميــز  كذلــك  رزان:« 

لألحاديــث موضــوع الدراســة، وهــو عمــل جليــل أغفلــه أكــر 

الكاتبني اإلســالميني عامة والكاتبني عن املرأة يف اإلســالم 

لألحاديــث، ووضعهــا  الفهــم  ذلــك حســن  وتبــع  خاصــة، 

موضعهــا الســليم، بينــام تجانــف قلــم البعــض يف حرصــه 

غــري موضعهــا«)29(. فــأورد أحاديــث يف  عــىل املعــارصة، 

كالم إذن ـ مــن خبــري بالفــن ـ مــادح ألمــور وجــب االقتــداء 

بهــا، وذام ألمــور وجــب االحتيــاط منهــا.

نختم هذا املقال بظاهرة أخرى ملا نتحدث عنه وهي 

ما يسميه بعض العلامء واملفكرين يل أعناق النصوص أو 

الفهم املعوج لها كام يقول املرحوم محمد الغزايل، حيث 

يعمــد بعــض املتعاملــني مــع النــص الرعــي اإلســالمي إىل 

توظيفــه توظيفــا ال يتناســب مــع حالــه ومقالــه، و يتــم تطويــع 

فكــرة ســابقة وراســخة يف  أو  توجهــا  ليخــدم  النــص  ذلــك 

الذهن.

يبــني فيــه هــذه  الغــزايل  أســوق كالمــا للشــيخ محمــد 

الظاهــرة، جــاء فيــه:« لكــن غضبــي يشــتد عندمــا أرى كالمــا 

مــن رســالته ! فقــد ســألني  وينــال  يخــدش كرامــة اإلســالم 

أحد القراء عن حكم قرأه يف مصدر إســالمي مهم، أن عمر 

منــع النســاء مــن تعلــم الخــط، و كأنــه يــرى األميــة أًْوىل بهــن ! 

فأجبــت ســاخرا: ولِــَم تكــون األميــة حكــرا عليهــن وحدهــن؟ 

ينبغــي أن تشــمل الزوجــني الذكــر واألنثــى متشــيا مــع الفهــم 

األعــوج لحديــث )نحــن أمــة أميــة( !!.

يــا صديقــي إن الحديــث الــذي مينــع النســاء مــن تعلــم 

الكتابــة مكــذوب، و كل خــرب يهــون مــن شــأن العلــم مبــا يف 

األرض و الســامء ال يوثــق بــه، و قــد ورد وصــف األميــة يف 

الكتاب و السنة للعرب الذين بعث فيهم رسول الله صىل 

اللــه عليــه و ســلم عــىل أنــه واقــع معــروف عامليــا و محليــا، 

وهذا الواقع زال مع نزول القرآن الكريم، و انهامر غيوث من 

املعــارف مــع آياتــه البينــات »)30(.

اجتهــادي  مزلــق  عــن  ينبــئ  الغــزايل  الشــيخ  إن كالم 

انطالقــا مــن فهــم معــوج لحديــث صحيــح)31(، وهــذا األمــر آفة 

وأي آفــة، ألن التعامــل الصحيــح مــع النــص الرعــي يقتــي 
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73   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

الثابتــة  النصــوص  مــن  انطالقــا  الجيــد  واالســتنباط  الفهــم 

النــاس، وتشــويه  أمــا غــري هــذا فتضييــق عــىل  واملوثوقــة، 

للديــن الحــق وتنفــري منــه كــام هــو واقــع يف مناســبات عــدة.

ولهــذا نجــد الشــيخ الغــزايل يعتــب عــىل هــذه الطائفــة 

إظهارهــا لجوانــب مظلمــة ـ خطــأً، وإخفاؤهــا ألخــرى مرقــة 

إىل  وتحببــه  الحــق  باإلســالم  النــاس  تعريــف  تســاهم يف 

عــن  يخفــون  الغــالة  »هــؤالء  اللــه:  رحمــه  يقــول  نفوســهم، 

عمــد وســوء قصــد أن املســلامت كــن يصلــني يف املســجد 

الصلــوات الخمــس مــن الفجــر إىل العشــاء، و كــن يشــاركن 

يف معارك النر والهزمية وكن يشــهدن البيعات الكربى، 

وكــن يأمــرن باملعــروف وينهــني عــن املنكــر ! كانــت املــرأة 

نفايــة  الحقــوق املاديــة واألدبيــة، وليســت  إنســانا مكتمــل 

اجتامعيــة كــام يفهــم أولئــك املتطرفــون الجاهلــون«)32(.

كانت هذه بإجامل بعض مزايا و مثالب تعامل التيار 

اإلسالمي مع النص الرعي، مزايا نثمنها ونشد عىل أيدي 

أصحابها، ومثالب نرصدها بغية تداركها واالستعادة منها، 

ألنهــا كانــت ومــا زالــت منزلقــا حــاد بكثــري مــن الطروحــات 

التجديديــة األرسيــة عــن جــادة الصــواب، و إىل هنــاك أختــم 

بقول الشيخ الغزايل »إنني أحذر عىل اإلسالم من صنفني 

من الناس: املكذبون به، والجاهلون به، واملكذبون به من 
أعدائــه والجاهلــون بــه مــن أصدقائه...«)33(

والحمد لله رب العاملني.

برهنب ش
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التجديــد واالجتهــاد الحــدايث، ألن الكثــري مــن الباحثــني ال يعــد 
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انضباطهــا الواضــح بقواعــد وضوابــط التجديــد واالجتهــاد األصــويل 

املعروفــة. وهــذا الوصــف ينطبــق حتــى عــىل كثــري مــن الطروحــات 

اإلسالمية االجتهادية التجديدية التي حادت عن جادة الصواب، 

رغــم أن كل طــرف يقــدم شــيئا جديــدا ال عهــد للنــاس بــه.

لسان العرب، ابن منظور، مادة )ثبت(، ص 19 /2.  2

سورة إبراهيم، اآلية 24.  3

لسان العرب، ابن منظور، مادة )غري(، ص 34 /5.  4

سورة األنفال، اآلية 53.  5

هذا املطالب كثرية التداول يف الفكر الحدايث، و تصدر بشكل   6

جامعــي يف مؤمتــرات و نــدوات )أنظــر مثــال بيــان اتحــاد العمــل 

النسايئ يف مقدمات، العدد2، 1992، و بيانات املجموعة 95 

املغاربيــة( و تصــدر بشــكل فــردي يف مقــاالت ومؤلفــات خاصــة 

لحداثيني كر، ك: )د الخمليي و الجابري و بناين واملرنييس 

و الــريف و الحــداد و أركــون و أيب زيــد و و الســعداوي.........(.

سورة النساء، اآلية 11.  7

قــال تعــاىل: “ للرجــال نصيــب مــام تــرك الوالــدان و األقربــون و   8

للنســاء نصيــب مــام تــرك الوالــدان و األقربــون مــام قــل منــه أو كــر، 

نصيبــا مفروضــا “. ســورة النســاء، االيــة 7.

امرأتنــا يف الريعــة و املجتمــع، الطاهــر الحــداد، ص 41، مــن   9

املجلــد 3، الطاهــر الحــداد األعــامل الكاملــة، ثبــت ومراجعــة و 

نونــرب 1999 م. للكتــاب،  العربيــة  الــدار  تقديــم، د. أحمــد خالــد، 

املرجع السابق، ص 43.  10

املرجع السابق، ص 44 و 45.  11

املرجع السابق، ص 46.  12

املوافقات يف أصول الريعة، أبو إسحاق الشاطبي، ص 215   13

/ 1، تحقيــق عبــد اللــه دراز، دار املعرفــة، بــريوت.

كيــف نتعامــل مــع الــرتاث و التمذهــب و االختــالف، د. يوســف   14

القرضــاوي، ص 43 و 44، ط 1، 1422 هـــ - 2001 م، مطبعــة 

الســعودية مبــر. املــدين، املؤسســة 

- مثــال حديــث مجموعــة مــن الحداثيــني عــن ســقوط حــق القوامــة   15

و الطاعــة عــن الرجــل نظــرا لتبــدل و ضعيــة املــرأة االقتصاديــة، أنظــر 

مثــال كالم بنــاين يف املوضــوع يف كتابهــا تقســيم العمــل مــن ص 

12 إىل ص 39. و من ص 97 إىل ص 109 وإلزام املرأة بالنفقة 

يف نفــس املرجــع ص 75، أو عنــد الباحثــة التونســية البصــيل، 

الــريف، و يف مجلــة األحــوال الشــخصية  إلغــاء املهــر عنــد  أو 

التونســية، عــدد 56 -2006...و الالئحــة تطــول.

أبــو  العظيــم والســبع املثــاين،  القــرآن  تفســري  روح املعــاين يف   16

الفضــل محمــود األلــويس، ص 30/47، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

بــريوت  -

اإلسالميون و املرأة، مروع االضطهاد، شكري لطيف، ص 93،   17

ط 3، 2007 م، دار ســحر للنــر.

خلــف الحجــاب، ســناء املــري، ص 38،، ط 1، ينايــر 1989م،   18

للنــر. ســيناء 
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74   خبرل برت ايا وبالجتهح  وتعحيـ بألط وححم وب  جامحم
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.55

السياســة الرعيــة يف ضــوء نصــوص الريعــة و مقاصدهــا، د.   20
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ــْهُر َهَكــَذا َو َهَكــَذا َوَهَكــَذا “، أخرجــه أبــو داوود يف  نَْحُســُب الشَّ

ســننه، يف كتــاب الصــوم، بــاب الشــهر يكــون تســعا و عريــن، 

تحــت رقــم 2321، ص 2/266.

قضايا املرأة، الغزايل، ص 30 و 31.  32

املصدر ذاته، ص 36.  33
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الرواية العربية الن�سائية يف فل�سطني

عتري لحج بم / قسم العربية – جامعة كاليكوت
 .  «تا دشري ىك / الوكيل بجامعة كرياال

ب قا ة 

إن الرواية العربية الفلسطينية ثروة فنية ضخمة وتراث فكري 

التجــارب  مثــني. وإنهــا ســاهمت مســاهمة كاملــة يف كل 

القــرن،  هــذا  العــريب خــالل  التــي شــهدها األدب  الثوريــة 

ومنــذ عقــد الخمســينات بوجــه خــاص. فــإن هــذا الفــن متيّــز 

النواحــي خاصــة باستكشــاف  بعــض  بيّنــة يف  باختالفــات 

مواضيــع وجوديــة وبقضايــا الهويــة. وعــىل الرغــم مــن أهميــة 

الدارســني  عنايــة  إليــه  تتجــه  قيمتــه مل  وســمو  الفــن  هــذا 

مــن مؤرخــي االدب ونقــاده واملتخصصــني يف الدراســات 

األدبية. ويرجع ذلك إىل ظروف فلسطني قبل الكارثة وبعد 

حدوثهــا. و يســعى هــذا البحــث إىل الكشــف عــن مســاهمة 

وتطورهــا يف  الروايــة  فــن  عــىل  الفلســطينيات  الروائيــات 

فلســطني مــع التعريــف بعــدد مــن الروائيــات الفلســطينيات 

الــاليت لعــنب دورا مهــام يف هــذا الصــدد. 

بر وبية برا دمة بروسحئمة

وقــد تعتــرب روايــة “زينــب” لحســني هيــكل)2( الصــادرة عــام 

1914 م هي الرواية األوىل يف األدب العريب و رواية “أروى 

لــوداد ســكاكيني)3( الصــادرة ســنة 1949  بنــت الخطــوب” 

هــي أول روايــة عربيــة نســائية.ولكن عــىل خــالف ذلــك فــإن 

د .بثينــة شــعبان)4( يف الفصــل الثــاين مــن كتابهــا “مائــة عــام 

تــرى أن أول روايــة  النســائية 1989- 1999”)5(  الروايــة  مــن 

الزهراء”الصــادرة  أو “غــادة  العواقــب”  عربيــة هــي “حســن 

سنة 1899 لكاتبة “زينب فواز”)6(.ويف الكتاب تربهن بثينة 

شــعبان أن هــذه الروايــة قــد نــرت قبــل خمســة عــر عامــا 

مــن صــدور روايــة “زينــب” لهيــكل وقبــل صــدور روايــة “أروى 

بنــت الخطــوب” لــوداد ســكاكينى.

الروايــات  متواصلــة يف صــدور  متابعــة  نــرى  وميكــن 

العواقــب”.  “حســن  روايــة  ظهــور  بعــد  النســائية  العربيــة 

ومــن امثالهــا روايــة “قلــب الرجــل” للكاتبــة لبيبــة هاشــم)7(، 

“وحسناء سالونيك” للكاتبة لبيبة ميخائيل صوايا)8(، وأكر 

أشــهرها  ومــن  كــرم”)9(  للكاتبــة “عفيفــة  روايــات  مــن ســت 

“بديعــة وفــؤاد” و”غــادة عمشــيت”.وجدير بالذكــر ان جميــع 

“زينــب”  روايــة  قبــل صــدور  قــد صــدرت  الروايــات  هــذه 

ظهــرت  قــد  زينــب  روايــة  صــدور  وبعــد  هيــكل.  لحســني 

واللبنانيــات  الكاتبــات املريــات  يــد  روايــات عــىل  عــدة 

والســوريات ومــن امثــال عائشــة التيموريــة)10( وأليــس بطــرس 

البســتاين)11( وغريهــام.

بر وبية بروسحئمة برفلسطموة

إن الروايــة النســائية الفلســطينية تأخــرت يف الظهــور كثــريا 

مقارنــة بالروايــة النســائية يف اقطــار عربيــة اخــرى. ألن فــن 

الروايــة نشــأت متأخــرة يف فلســطني عــىل يــد رائدهــا خليــل 

بيــدس)12( مــن خــالل روايتــه “الــوارث” الصــادرة يف قــدس 

عام 1920 م.”نشأت القصة مبفهومها الحديث يف األدب 

التاســع  القــرن  أواخــر  العــريب املعــارص يف فلســطني يف 

عــر عــىل يــد رائدهــا خليــل بيــدس الــذي ترجــم طائفــة مــن 

الروايــات ألعــالم القصــة يف األدب العــريب بعامــة والروســة 
بخاصــة”.)13(

“بنيــة  كتابهــا  يف  أحمــد  حفيظــة  د.  الباحثــة  وتؤكــد 

الروايــة  النســائية الفلســطينية”)14( ان  الروايــة  الخطــاب يف 

النســائية العربيــة عرفــت منــذ عــر النهضــة يف منتصــف 

العقــد الثــاين لظهــور الروايــة يف االدب العــريب الحديــث، 

الروايــة النســائية الفلســطينية تشــكلت عــىل  يف حــني ان 
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مدى الخمسينيات والستينيات من القرن العرين بظهور 

التــي تســمى روايــة تجــاوزا، وهــي نصــوص  النــامذج  بعــض 

النكبــة”  لهــدى حنــا)15(، و”فتــاة  أمثــال “صــوت املالجــئ” 

ملريــم مشــعل)16(، و”ســيناء بــال حــدود” لســمرية عــزام)17(.

الثالثــة  الروايــة  هــذه  عــىل  اختلفــوا  قــد  الباحثــني  إن 

الفلســطينية.  النســائية  الروايــة  رائدتهــا يف  عــن  املذكــورة 

“رأى كامل فحاموي ان “صوت املالجئ” هي اول محاولة 

روائية نسائية فلسطينية، أمان اميان القايض فذهبت اىل 

ان “فتــاة النكبــة” هــي الروايــة النســائية الفلســطينية الرائــدة، 

يف حــني ان وليــد ابوبكــر ذكــر ان “ســيناء بــال حــدود” هــي 

الفــن  تجربــة  االوىل يف  الفلســطينية  النســائية  املحاولــة 
الــروايئ”.)18(

الفلســطينية  النســائية  الروايــة  نشــأة  تقســيم  وميكــن 

يف  “البدايــات”  الريــادة  هــي  زمنيــة:  مراحــل  ثــالث  إىل 

التأســيس  والســتينيات. ومرحلــة  الخمســينيات  منتصــف 

يف فــرتة الســبعينيات. ومرحلــة التكويــن والنضــج يف فــرتة 

الثامنينــات والتســعينيات. وهــذه املراحــل الثالثــة ليســت 

منفصلــة متامــا بــل متداخلــة. وقــد ارتبطــت الروايــة النســائية 

جــزء  وهــي  النســائية،  بالحركــة  نشــأتها  منــذ  الفلســطينية 

والروايــة  النســائية  الوطنيــة. فالحركــة  الحركــة  مــن  يتجــزأ  ال 

النســائية تتأثــران بتصاعــد الحركــة الوطنيــة وتراجعهــا، فمنــذ 

انطالقــة الحركــة النســائية يف بدايــة العرينــات وحتــى بعــد 

قيــام اتحــاد املــرأة الفلســطينية، بوصفــه قاعــدة مــن قواعــد 

التنظيــم يف منظمــة التحريــر الفلســطينية يف العــام 1965 

م والرســالة االوىل للحركــة النســائية تحــددت يف مناقشــة 

الوطنيــة. القضايــا 

لكــن  قليــل  عددهــن  الفلســطينيات  الروائيــات  إن 

انتاجهــن غزيــر. وتعــود قلــة عددهــن للظــروف التــي يعيشــها 

الشــعب الفلســطيني واالحتــالل والشــتات مبــا يف ذلــك 

الظــروف االجتامعيــة التــي تعيشــها املــرأة مــع عائلتهــا. وإذا 

الروائيــات  تكتبــه  الــذى  االدب  واقــع  نظرنــا حاليــا إىل  مــا 

الفلسطينيات فرنى أن األقالم النسائية قد ثبتت أقدامها 

بجــرأة وجــدارة فأصبحــت رواياتهــن موضــع اهتــامم النقــاد 

وموضــع نقــاش عــىل مســاحة الســاحة األدبيــة العربيــة. وقــد 

حصــل بعــض منهــن جوائــز أدبيــة هامــة. وجديــر بالذكــر أن 

الروائيات الفلسطينيات املعارصات قد شاع ذيوع صيتهن 

وشهرتهن يف الوطن العريب فحسب لكن يف انحاء العامل 

جميعا من خالل ترجامت رواياتهن إىل عدة لغات عاملية. 

ومــن ابــرز الروائيــات املشــهورات الــاليت ســاهمن دورا كبــريا 

يف عملية تطور الرواية الفلسطينية عامة والنسائية خاصة:

هدية عبد الهادي . 1

ولــدت يف قريــة عرابــة قضــاء مدينــة جنــني عــام 1920 م. 

تخرجــت مــن جامعــة القاهــرة. وعملــت يف حقــل التعليــم 

مدرسة للمرحلة االبتدائية، ثم اإلعدادية، ثم مديرة مدرسة. 

ولقــد أقامــت بعــد ذلــك يف الجمهوريــة العراقيــة. روايتهــا : 

غاليــة - دار ابــن رشــد، عــامن، 1988.

سهاد عبد الهادي . 2

م،   1940 عــام  نابلــس  وروائية. ولــدت يف مدينــة  قاصــة 

حتــى  للبنــات  الثانويــة  العائشــية  ودرســت يف املدرســة 

نهاية املرحلة الثانوية. دراستها الجامعية كانت يف جامعة 

قامــت  وهنــاك  نفــس.  وعلــم  فلســفة  قســم  دمشــق يف 

مبراســلة جريــدة ‘’الجهــاد’’ التــي كانــت تصــدر يف القــدس 

قبــل حــرب يونيــو عــام 1967م. وكتبــت فيهــا بعــض خواطــر 

فتــاة تبتعــد عــن العائلــة أول مــرة وتعيــش يف بيــت طالبــات 

غريبــة وبعيــدة عــن األهل.روايتهــا : “لســت مــالكا”.

فاطمة يوسف ذياب . 3

ولدت يف بلدة طمرة بفلسطني عام 1951م. درست حتى 

الصــف العــارش ثانــوي يف مدرســة مــار يوســف بالنــارصة. 

كتبت روايتها األوىل وهي يف السادسة عرة من عمرها. 

القبــس  املــايض، دار  1( رحلــة يف قطــار  رواياتهــا:  ومــن 

العربيةعكا – فلسطني- 1973، 2( الخيط والطزيز: طمرة، 

شــفا عمــرو، 1996. 

سلوى البنا . 4

ولــدت يف نابلــس عــام 1951م. و حصلــت عــىل إجــازة يف 

اللغــة العربيــة مــن جامعــة بــريوت عــام 1973.وعملــت يف 

املجال الصحفي منذ العام1967. ومن رواياتها: 1( عروس 

خلف النهر ـ بريوت 1973 2( اآليت من املسافات ـ بريوت 

1977، 3( مطــر يف صبــاح دافــئ- بــريوت 1979.
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فاطمة ذياب . 5

ولــدت يف طمــرة عــام 1951م . بعــد إنهــاء االبتدائيــة يف 

قريتها طمرة، أنهت الثانوية يف النارصة. عملت يف املركز 

الثقــايف الجامهــريي يف طمــرة. وروايتهــا رحلــة يف قطــار 

املــايض، عــكا 1973 

نادرة بركات الحفار. 6

درســت يف مدرســة  1951م.  عــام  القــدس  ولــدت يف 

الجامعيــة يف  وأمتــت دراســتها  بعــامن  النــارصة  راهبــات 

جامعــة دمشــق حيــث حصلــت عــىل اإلجــازة يف الحقــوق. 

الغــروب األخــري، 1985 . ومــن روايتهــا 

وداد الربغويث . 7

شــاعرة، روائيــة وأســتاذة أكادمييــة. ولــدت يف قريــة كوبــر- 

ماجســتري  عــىل  م. حصلــت   1958 عــام  اللــه  رام  قضــاء 

صحافة وسياســة من جامعة موســكو الحكومية يف االتحاد 

الســوفيتي عــام 1984. ومــن رواياتهــا : 1( ذاكــرة ال تخــون: 

البــرية - فلســطني، 1999، 2(حــارة البيــادر: 2000، )فــازت 

هذه الرواية بجائزة االبداع النســوي للرواية من وزارة الثقافة 

الفلســطينية(.

دمية السامن . 8

ولدت يف القدس عام 1963م.حصلت عىل البكالوريوس 

وإىل   ،1987 عــام  زيــت  بــري  جامعــة  مــن  اللغويــات  يف 

جانــب ذلــك حصلــت عــىل دبلــوم إخــراج تلفزيــوين حيــث 

عــام 1992. ومــن رواياتهــا  بإخــراج األفــالم  كان تخصصهــا 

1( القافلــة1992، 2(الضلــع املفقــود 1992، 3(األصابــع 

الخصبــة 1992، 4(جنــاح ضاقــت بــه الســامء 1995.

سهري أبو عقصة داود. 9

حصلــت  الغــريب،  الجليــل  يف  معليــا  قريــة  مواليــد  مــن 

الثالــث يف موضــوع العلــوم السياســية مــن  اللقــب  عــىل 

الجامعــة العربيــة يف القــدس، كتبــت مقــاالً أســبوعياً يف 

صحيفــة )الصنــارة(. روايتيهــا:1( شــبابيك الغزالــة: مطبعــة 

أبــو رحمــون، عــكا، ط1، 2000، 2( مدينــة الرصــاص: دار 

الــروق، ط1، 2002.

سحر خليفة . 10

ولدت سحر خليفة مبدينة نابلس أكرب املدن واملحافظات 

يف الضّفة الفلسطينية عام 1941، وقد احتلّها اإلرسائيليون 

يف حــرب عــام 1968م . ويف تلــك املدينــة نشــأت ســحر 

خليفة وبدأت حياتها فقد عايشت اإلحتالل والظّلم والقهر 

وأدركــت معانيهــا ومــا يقابلهــا مــن مقاومــة وبحــث الحريــة. 

فإن البيئة مبكّوناتها اإلجتامعية والثقافية والفكرية شّكلت 

عنــرا مهــاّم يف إبداعــات ســحر خليفــة الّروائيــة، كــام أّن 

اإلحتــالل قــد أثـّـرت يف كتاباتها.وأمتّــت دراســتها اإلبتدائيــة 

واإلعداديــة والثانويــة يف مــدارس مدينتهــا. وحصلــت عــىل 

بكالوريوس اللغة اإلنجليزية من جامعة بري زيت يف رام الله 

عــام 1977م. وحصلــت عــىل درجــة املاجســتري يف االدب 

االنجليــزي مــن جامعــة شــبل هــل- نــورت كارولينابالواليــات 

املتحــدة األمريكيــة عــام 1983م، ثــم الدكتــوراه مــن جامعــة 

1988م.  األمريكيعــام  واألدب  املــرأة  دراســات  أيــوا يف 

وقــد أّسســت يف عــام 1988م مركــز شــؤون املــرأة واألرسة 

بنابلــس19 ومــا زالــت تتــوىل إدارتــه حتــى ســنة 2003 م . 

بــدأت حياتهــا األدبيــة كشــاعرة ولكنهــا مل تشــبع يف الشــعر 

فتحّولــت إىل الّروايــة رغــم أنهــا أضافــت الشــعر يف داخــل 

رواياتهــا ســواء كان مــن قصيدتهــا أو مــن قصيــدة غريهــا كــام 

مــن قصيــدة  بجــزء  الشــمس”  “عبــاد  روايتهــا  تتصــدر  أنهــا 

صديقتهــا الشــاعرة فــدوى طوقــان20. 

وأصدرت حتى اآلن عر روايات21 املذكورة أدناه:

مل نعد جواري لكم )1974( . 1

الصبّار )1976( . 2

عبّاد الشمس )1980( . 3

مذكرات امرأة غري واقعية )1986(. 4

باب الساحة )1990(. 5

املرياث )2002(. 6

صورة وأيقونة وعهد قديم )2002(. 7

ربيع حار )2004(. 8

أصٌل وفصل )2009(. 9

حبي األول )2010(. 10

ترجمت رواياتها إىل أكر من خمس عرة لغة عاملية 

أمثــال اللغــات الفرنســية واألملانيــة واالنجليزيــة والروســية. 
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ونالــت ســحر خليفــة العديــد مــن الجوائــز العربيــة والعامليــة 

املرتجــم  مورافيا22 لــألدب  ألربتــو  جائــزة  أهمهــا:  ومــن 

لإليطاليــة عــام 1996م، وجائــزة ســريفانتس لألدب املرتجــم 

وأيقونــة  “صــورة  روايتهــا  حــازت  2003م.  عــام  لإلســبانية 

وعهــد قديــم” جائــزة نجيــب محفــوظ التــي متنحهــا الجامعــة 

األمريكية يف القاهرة، و فازت ميدالية قاسم أمني الذهبية 

النســوية.وأخريا هــي حــازت عــىل جائــزة محمــد  للكتابــات 

زفــزاف للروايــة العربيــة يف الســنة 2013م.23

هيام رمزي شكري الدردنجي. 11

ــرت مــع  شــاعرة وراوئيــة. ولــدت يف يافــا عــام 1942م. ُهجِّ

أهلها إىل مدينة طرابلس يف ليبيا إثر نكبة1948م. وهناك 

االبتدائيــة والثانويــة حتــى  أمتــت دراســتها حيــث درســت 

حصلــت عــىل إجــازة التدريــس الخاصــة عــام 1965. وحازت 

عىل ليسانس آداب من جامعة بنغازي قسم االجتامع سنة 

مــن  األنروبولوجيــا  علــم  1976. ومتهيــدي ماجســتري يف 

جامعة القاهرة سنة 1987. تزوجت من رجل أعامل ليبي، 

وعاشت فرتة يف ليبيا والقاهرة،. نرت الكثري من إنتاجها 

يف الصحــف واملجــالت الصــادرة املحليــة، والعربيــة، ويف 

صحــف فلســطني املحتلــة عــام 1948.

ومن روياتها : 1(إىل اللقاء يف يافا: املطبعة الليبية، 

الكتــاب الذهبــي  ليبيــا، ط1، 1970. ط2، دار  طرابلــس- 

دار  أمــس:  يــا  2(وداعــاً   ،1985 عــامن،  والتوزيــع،  للنــر 

مكتبة الفكر، طرابلس- ليبيا، 1972، 3(اإلنسان )والنخلة( 

واإلعصــار: دار مكتبــة الفكــر، طرابلــس- ليبيــا، ط1، 1974. 

ط2، دار الكرمل، عامن، 1985، 4(بني أصابع البحر: شفا 

عمــرو، 1996.

ليىل األطرش . 12

ولــدت ليــىل األطــرش يف بيــت ســاحور وحــازت عــىل اإلجــازة 

يف الحقــوق ودبلــوم يف اللغــة الفرنســية. ترجمــت روايتهــا 

اإلنجليزيــة  امثــال  لغــات  عــدة  إىل  القصــرية  وقصصهــا 

والفرنســية واإليطاليــة والكوريــة واألملانيــة والعربيــة وتُــدرّس 

وأمريكيــة.  وفرنســية  وعربيــة  أردنيــة  بعضهــا يف جامعــات 

وكُتــب عنهــا العديــد مــن الرســائل الجامعيــة. وحــازت عــىل 

جائــزة أحســن روايــة أردنيــة 2010 عــن روايتهــا رغبــات ذاك 

الخريف، وعدة جوائز يف مهرجانات التلفزيون العربية يف 

دمشــق والقاهــرة وتونــس والبحريــن.

ومن رواياتها:

وترق غربا )1988(. 1

امرأة للفصول الخمسة )1990(. 2

ليلتان وظل امرأة )1996(. 3

صهيل املسافات )2000(. 4

مرافئ الوهم)2005(. 5

األعامل الكاملة أمانة عامن )2006(. 6

رغبات.. ذاك الخريف)2009(. 7

أبناء الريح )2012( . 8

ليانة بدر . 9

روائيــة وقاصــة. ولــدت يف القــدس عــام 1950. لجــأت مــع 

أرستهــا مــن أريحــا اىل عــامن عــام 1967. ومــن عــامن إىل 

بريوت عام 1971. ومن بريوت إىل دمشق عام 1982. ومن 

ثــم إىل تونــس عــام 1988. بعــد الثانويــة التحقــت بالجامعــة 

األردنيــة ثالثــة أعــوام ثــم انتقلــت إىل جامعــة بــريوت العربيــة 

عــام 1973. درســت الفلســفة واألدب االنكليــزي. عملــت 

صحفيــة متفرغــة منــذ عــام 1977 يف مجلــة )الحريــة( يف 

بــريوت، ودمشــق، وتونــس. بــدأت بكتابــة القصــة القصــرية 

ثــم رشعــت  عــام 1968، ونرتهــا يف الدوريــات األردنيــة، 

باإلضافــة إىل   ،1980 عــام  تباعــاً  األطفــال  كتابــة قصــص 

كتابــة الدراســة النقديــة يف املجــالت األدبيــة. والعمــل يف 

مجايل اإلخراج، واإلنتاج السيناميئ. حيث أخرجت فيلامً 

تسجيلياً عن حياة الشاعرة فدوى طوقان. تعمل يف مجلة 

عــام قســم  اللــه. وهــي مديــر  رام  )دفاتــر فلســطينية( يف 

الســينام يف وزارة الثقافــة بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية. 

ترجمت بعض أعاملها الروائية إىل اإلنجليزية بينام ترجمت 

الفرنســية والهولنديــة  القصــرية إىل  مــن قصصهــا  العديــد 

واألملانيــة والبولنديــة واإلنجليزيــة.

ومن رواياتها :

بوصلة من أجل عباد الشمس )1979(. 1

عني املرآة)1991(. 2

نجوم أريحا )1993(. 3
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رجاء بكرية . 4

روائيــة، فنانــة تشــكيلية، قاصــة وشــاعرة. ولــدت يف قريــة 

أنهــت دراســتها االبتدائيــة  عرابــة يف الجليــل عــام 1972. 

والثانوية يف قريتها، ونالت شهادة البكالوريوس يف الفنون 

حيفــا. حصلــت  جامعــة  مــن  العــريب  واألدب  التشــكيلية 

مــن جامعــة  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  املاجســتري يف  عــىل 

حيفــا. شــاركت يف عــدد مــن الورشــات الفنيــة واملعــارض 

الشخصية والجامعية يف فلسطني وخارجها. ساهمت يف 

العديد من املؤمترات األدبية املحلية والعربية والعاملية، 

النســائية يف  القصــة  جائــزة  )الصندوقــة(  نالــت قصتهــا 

حــوض املتوســط- مرســيليا، فرنســا، عــام 1997.صــدرت 

لهــا مجموعــة نريــة بعنــوان “مزامــري أليلــول”. 

ومن رواياتها :

عواء ذاكرة )1995(. 1

امرأة الرسالة . 2

ومن مميزات الرواية الفلسطينية النسائية

إن القضيــة الفلســطينية وأشــكال املقاومــة قــد تجســدت 

الروايــة  فصــورت  الفلســطيني.  العــريب  األدب  يف  كافــة 

الفلسطينية مختلف تلك األشكال النضالية حيث تفاوت 

كتاب الرواية يف معالجتها. و من الطبيعي أن يوجد فوارق 

متيــز روايــة املــرأة عــن روايــة الرجــل نتيجــة للفــوارق البيولوجية 

والنفســية واالجتامعيــة بــني الجنســني. وســجلت بعــض مــن 

الّروائيات القضيّة الفلســطينية كقضيّة املرأة الفلســطينيّة. 

وآمنت الروائية ســحر خليفة أن تحّرر الوطن من اإلحتالل ال 

يكــون كامــال مــامل يرتافــق مــع تحــّرر املــرأة مــن قيــود املجتمــع 

ووصايــة الرجــل كــام نقرأهــا يف مقدمــة روايــة - صــورة وأيقونــة 

وعهــد قديــم- “أقامــت ســحر خليفــة مروعهــا الــروايئ عــىل 

ثنائيــة : املــرأة – الوطــن، حيــث ال ســبيل إىل تحريــر الوطــن 

دون رجل حر يعرتف بكيانيّة املرأة دون رشوط”.24 وتعرض 

الّشــخصيات يف رواياتهــا بأشــكال متفاوتــة حــول القضيــة 

كــون املــرأة ضحيّــة  لهــا وهــي : قضيــة  بالّنســبة  األساســية 

اإلجتامعيــة  القضايــا  مــن  والباقيــة  الّرجــل ظاملهــا.  وكــون 

والسياســية تكــون ثانويــة إىل جانــب قضيــة تحــرر املــرأة مــن 

االجتامعيــة  القضايــا  باقــي  ترتاجــع  الرجال.”بينــام  ســلطة 

والسياســية حتــى تــكاد معركــة التحــرر وطــرد املحتــل تبــدو 

ثانويــة إىل جانــب قضيــة تحــرر املــرأة مــن ســلطة الرجــل.”)25( 

أمــا ليانــة بــدر فتــكاد تكــون البديــل اآلخــر لســحر خليفة، ورغم 

أنهــا عالجــت قضيــة املــرأة وشــغلتها وتعتربهــا األســاس يف 

بنيــة كل مجتمــع حضــاري إال أنهــا تعاملــت مــع قضيــة املــرأة 

تــرى يف املــرأة  مــن موقــع آخــر ورؤيــة أيديولوجيــة مختلفــة 

تأديــة  عــىل  وقــادرا  بالرجــل  كبــري  رشيــكا مســاويا إىل حــد 

هــذه الراكــة.

روايــات ســحر خليفــة  املناضلــة يف  املــرأة  أن  وكــام 

للعمــل  الذكــور  أوالدهــا  تقــّدم  التــي  األم  املــرأة  ليســت 

الثــوري، إمنّــا هــي إىل جانــب ذلــك “املــرأة الثوريــة بذاتهــا” 

والعســكري،  واإلعالمــي  الســيايس  العمــل  التــي متــارس 

فتحمــل الســالح يف قواعــد الثــورة، ويف عمليــات عســكرية 

)26(. ونجــد يف روايــة “بوصلــة مــن أجــل عبــاد  ضــد العــدو 

الشمس” لألديبة ليانة بدر ايضا طالبات املدارس يتدربن 

عــىل حمــل الســالح . 

الفلســطينيني  الروائيــني  لــدى  اللغــة  نظرنــا إىل  وإذا 

ســرنى أن لــكل روايئ أســلوبه الخــاص بــه. ولفتــت الباحثــة 

الفلســطينية  النســائية  الروايــة  لغــة  “ان  أحمــد  د. حفيظــة 

التواصــل  لغــة  عليهــا  وغلبــت  والشــعرية.  التقريريــة  بــني 

اليومي، ال سيام يف الحوارات”)27(. وكذلك امتازت بعض 

النســائية  الفلســطينية  الروايــة  النســائية يف  الشــخصيات 

إىل  أقــرب  بــدت  بحيــث  واإليحــاء  والتكثيــف  بالشــفافية 

حيــث  وآالمــه،  الواقــع  إحبــاط  مواجهــة  الشــعر، يف  لغــة 

ميكــن أن نلحــظ تلــك اللغــة عنــد “شــهد” وهــي تعــرب عــن 

مكنونــات نفســها ومــا يعتمــل يف وجدانهــا مــن أحاســيس 

تجــاه حبيبها:”رأيــت األخــرض الحشــيي يف عينيــه كلــام 

أبيــات العشــق  أبحــث يف األشــعار عــن  مــررت قربــه، وأنــا 

املتفجر يف دماء شعراء الصحراء القدامى، كانت عصافري 

تنفــض أجنحتهــا يف دمــي، وتنطلــق يف ســامء  الفــردوس 

املدينــة مكونــة قــوس قــزح يرفــرف بينــي وبينــه. حــني منــي 

يف شــارع واحــد. كنــت أعــرف أن ذلــك الشــارع املمتــد مــا 

بيننا قوسا ملونا نقبع عىل ضفيته هو ما سيلفته الكتشاف 

وجــودي الغامــض عنــه، وهــو الــذي ســيدفعني ألن اتســلق 

املســتحيالت يك أصــل إىل رذاذ األحــالم الــذي انطلقــت 
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بالتفايت إليه.”)28(

وقد عمد بعض الروائيني الفلســطينني إىل اســتخدام 

الــرتاث  مــن  نصــوص  توظيــف  وإىل  العاميــة  املفــردات 

ظاهــرة  وتكــر  شــعبية.  أمثــال  مــن  الفلســطيني  الشــعبي 

اســتخدام االلفــاظ العاميــة واألمثــال الشــعبية يف روايــات 

وليانــه  خليفــة  ســحر  عنــد  خاصــة  الفلســطينية  النســائية 

بــدر. ففــي روايــة “عبــاد الشــمس” لســحر خليفــة تــرد لفظــة 

“تعريــص” أكــر مــن مــرة عــىل لســان شــخصية خــرضة وهــي 

تحــاور: “مــني أحســن ميــوت الواحــد مــن الجــوع وال يــرق 

ويأكل ؟ ميكن تقويل التعريص)29( حرام. من أحسن أعرص 
الرجــال ميــوت”.)30( واال أخــىل 

براحمتة 

ميكــن نــرى أن حضــور املــرأة ضئيــال جــدا يف مجــال األدب 

منــذ العــر الجاهــيل إىل عهدنــا هــذا بأســباب مختلفــة 

أيضــا قليــال يف  الفلســطينيات  الكاتبــات  عــدد  أن  وبهــذا 

النســائية  الروايــة  بالرجــال. ولكــّن هــذه  الروايــة مقارنــة  فــن 

الفلســطينية تحمــل الهــّم النســايئ ببصــامت أدبيــة وتصــّور 

روايــة نســائية  أيــة  مــن  أكــر  النســاء ضــد املصائــب  طاقــة 

عربية. ألن املرأة الفلسطينية هي األكر تعرا من بني نساء 

العامل عىل الصعيد اإلنســاين والحيايت من أجل االحتالل 

الصهيــوين. ومــن خــالل هــذه الدراســة املوجــزة يف مســار 

الروائيــات قــد  لنــا أن  الروايــة النســائية الفلســطينية يتضــح 

ســاهمت دورا هاما يف تطور الرواية العربية يف فلســطني. 

ولعــل أنــه قــد شــابها بعــض االرتبــاك يف كتــب تاريــخ االدب 

التــام مــن قبــل مؤرخــي األدب عــن  العــريب نتيجــة بإهــامل 

تاريــخ روايــات العربيــة النســائية.
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س برلعيولص برقكمعمة سرث برسث الل 82  برسعمأ برالتل  ا ية بالستعابا وبرت«نيأ  برل و

 ال�سبيل العلمي ملعرفة اال�ستبدال والتحويل 
�ص اْلُبَنی الرتكيبية ذري الذي َيَ اجْلِ

بألستحن براكتنر ربدح كحتا دن اخل 
أستاذ اللسانيات قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عامن

امللخص

يهــدف هــذا البحــث إىل تَســليح الُْمتخصــص يف العربيــة بــأن يكــون ُمتَربًــا بأصــول العربيــة مــن مشــاربها الصافيــة، 

و متفتًحــا عــىل النظريــات اللســانية الغربيــة لالســتفادة منهــا مبــا يتناســب.

 و خصوصيــة اللغــة العربيــة، مــع البقــاء عــىل الصلــة الوثيقــة مــع الجهــود اللغويــة للعــرب األقحــاح يف مجــال الــدرس 

اللغــوي مبختلــف مســتوياته، و قراءتــه قــراءًة ســليمًة دون تشــويهه و تشــويه معالِمــه كــام فََعــَل بعُضُهــْم ِممــْن َمزقــوا 

أنظــاَر “الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي” و” ســيبويه” رَش ُمَمــزق. 

 و ســأعرض يف بحثــي ملســألتي التحويــل الجــذري، واالســتبدال اللتــني تعرتيــان البنــى اللغويــة، ذلــك أن هاتــني 

املســألتني اللغويتــني ظلتــا عصيتــني، عــىل نحــو ال نــكاد نعــر فيــه عــىل بحــث عالجهــام معالجــة مــن حيــث ثنائيــُة 

بنيتيْهام التوليدية و التحويلية، بإيضاح جوانب التحويل فيهام و عنارصه، و من حيث إن التحويل فيهام اختياري 

أو اجبــاري، بتبيــان توجيهــه اللســاين والــداليل.

أوال- مدخل: مصلحات و مفاهيم أساس

 ماهية التحويـل:

إذا كان التحويــل يف النحــو التحويــيل قامئــا عــىل أســاس 

أن لــكل بنيــة إفراديــة )صيغــة رصفيــة( أو بنيــة تركيبيــة )جملــة 

وظيفيــة( بنيتــني: إحداهــام عميقــة واألخــرى ســطحية، فــإن 

النحويــني العــرب رأوا أْن ليــس هنالــك لــكل تركيــب إســنادي 

ِبنيتــان إحداهــام عميقــة واألخــرى ســطحية، وإمنــا الرتكيــب 

اإلسنادي الذي يقتي بنيتني هو الرتكيب املحول الذي 

يكــون ظاهــره ُملبًَســا. فالجملــة التوليديــة الــواردة عنارصهــا 

عــىل أصلهــا()1( ال تحتــاج إىل بنيــة عميقــة. وكذلــك الصيغــة 

الرفية التي مل يَقع فيها تحويل من نحو اإلعالل واإلبدال 

»البنيــة  مصطلــح  كان  وإذا  عميقــة.  بنيــة  إىل  تحتــاج  ال 

العميقــة« غــري ُمــَرح بــه لــدى النحــاة العــرب، فــإن مفهومــه 

جــاء التعبــري عنــه بطرائــق مختلفــة مــن نحــو قولهــم« أصلــه 

كــذا«، أو« قياســه كــذا«، أو هــو« عــىل تقديــر كــذا«، أو« 

تأويله كذا«، أو »عىل نية كذا«. وهي كلها تعني أن هناك 

بنيــة عميقــة وراء البنيــة الســطحية املحولــة)2(. والتحويــل يف 

بــه عــن  العــريب تحويــالن: تحويــٌل يبحــث  اللغــوي  الــدرس 

تكافؤ البنى )توافق البناء عند العرب( وهو األهم، وتحويٌل 

تفــر بــه الشــواذ بواســطة مــا يعــرف بـــ« نظريــة الحمــل«)3(. 

والتحويل عىل املستوى الرتكيبي يَتَبَدى يف أربعة أقسام، 

هــي: التحويــل بإعــادة الرتتيــب 

و التحويــل بالزيــادة و التحويــل بالحــذف، و التحويــل 

تحويــل  نوعــان،  التحويــل  هــذا  أن  و يالحــظ  باالســتبدال. 
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83   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

جــذري و تحويــل محــيل. فالتحويــل الجــذري هــو التحويــل 

الذي تنتقل فيه الجملة االسمية إىل دائرة الجملة الفعلية، 

أو الجملــة الفعليــة إىل دائــرة الجملــة االســمية. 

1- التحويــل بالزيـادة

 الزيــادة التــي تَُعــد عنــًرا مــن عنــارص التحويــل، هــي 

تلك الزيادة التي يضاف فيها إىل الجملة التوليدية كلامت 

قــد تكــون فضــالت أو قيــودا، وقــد تكــون عوامــل متمثلــة يف 

النواســخ لتحقيــق زيــادة يف املعنــى. و قــد تكــون وحــدات 

لغوية، لغرض النفي أو التمني أو التعجب أو االستفهام أو 

الرتجي أو التأكيد، فكل زيادة تدخل عىل الجملة التوليدية 

الفعليــة أو االســمية تحــول معناهــا إىل معنــى جديــد غــري 

الــذي كان)4(. و التحويــل بالزيــادة قــد يكــون محليــا، و قــد 

يكــون جذريــا.

1-أ – التحويل بالزيادة الجذري

التــي  االســمية  الجملــة  نجــده يف  الجــذري  التحويــل 

تعرتيهــا تحويــل بزيــادة عنــر التحويــل )ظــن()5( و أخواتهــا، 

حيــث تغــدو هــذه الجملــة فعليــة، فاملبتــدأ يُصبــح مفعــوال 

بــه أول، و الخــرب مفعــوال بــه ثانيــا. فالجملــة اآلتيــة : ظنــِت 

الطالبــُة الجملتــني متســاويتني، هــي جملــة فعليــة محولــة 

تحويــال جذريــا . بنيتُهــا التوليديــة قبــل الزيــادة جملــة اســمية، 

هي)الجملتــان متســاويتان( . وبــاب »ظــن« ال يــزال يَحمــل 

يف عناوينه دالئَل حاســمًة عىل هذا التأصيل والتفريع يف 

مبنــى الجمــل. ذلــك أنــه يُْعــرَُف ببــاب األفعــال التــي تنصــب 

مفعولــني أصلهــا مبتــدأ وخــرب. 

1-ب – التحويل بالزيادة املحيل

يكــون التحويــل املحــيل يف الجملــة التــي تدخــل عليهــا 

زيــادات مــن قَبيــل عنــارص تقييــد الخــرب، ممثلــة يف )كان 

و أخواتهــا، و أفعــال املقاربــة، و أفعــال الــروع، و أفعــال 

الرجاء()6( . فالجملة االسمية: »كان مفهوم التحويل غامًضا 

»هــي جملــة محولــة تحويــال محليــا، بقيــت مصنفــة يف دائــرة 

الجملة االسمية عىل الرغم من دخول العنر )كان( عليها. 

2- التحويل بإعادة الرتتيـب

ليس بخاف علينا أن اللغة العربية تتميز بحرية النظم. 

حيــث ميكــن أن تتغــري مكونــات الجملــة تقدميــا أو تأخــريا 

حســب الســياق الكالمــي. وهــذا النــوع مــن التحويــل بإعــادة 

الرتتيب قسم عىل قسمني: تقديم عىل نية التأخر ويسمى 

تحويــال محليــا، وتقديــم ال عــىل نيــة التأخــر، ويســمى تحويــال 

جذريا.

2-أ- التحويل بإعادة الرتتيب املحيل

 هو التحويل الذي تبقى فيه الجملة التي اعرتى أحد 

عنارصهــا تقديــم يف دائــر التصنيــف الــذي كانــت فيــه قبــل 

هــذا التقديــم. ففــي قولــه تعــاىل :)بـَـِل اللــَه فاْعبُــْد وكــن مــن 

اللــه  الشــاكرين()الزمر/66( يالحــظ الجملــة الفعليــة »بــل 

الفعــل  بــه »اللــه« عــىل  قــدم فيهــا املفعــول  قــد  فاعبــد« 

والفاعــل »فاعبــد« وصــوال إىل قــر املفعــول عــىل فعــل 

الفاعــل)7(.و قــد بقيــت الجملــة يف دائــرة الجملــة الفعليــة. 

2-ب-التحويـل بإعادة الرتتيب الجـذري

هــو التحويــل الــذي أطلَــق عليهــا الجرجــاين مصطلــح 

نِيــة التأخــري)8(، قائــال: »اِعلَــْم أن تقديــم  »التقديــم ال عــىل 

الــيء عــىل وجهــني تقديــم يقــال لــه إنــه عــىل نيــة التأخــري 

تنقــل  أن  عــىل  ولكــن  التأخــري  نيــة  عــىل  )...(، وتقديــم ال 

الــيء مــن حكــم إىل حكــم وتجعــل لــه بابــا غــري بابــه وإعرابــا 

زيــدا  يقــدم  )...(زيــد رضبتــه، مل  مثــل  إعرابــه)...(  غــري 

عــىل أن يكــون مفعــوال منصوبــا)...( ولكــن عــىل أن ترفعــه 

باالبتــداء«)9(. وهــو الــذي ينتقــل فيــه املســند إليــه مــن مــكان 

داخــل الجملــة إىل مركــز الصــدارة، متخلصــا مــن أثــر الفعــل 

الــذي كان العامــل األســاس. ومنثــل لــه بالجملــة »الطالــب 

فِهــَم التحويــل ».

وهــذا التحويــل الجــذري اعتمــد مــن طريــق التفكيــك. 

و التفكيــك يف هــذه الجملــة - لَــام كان باعتبــار الجهــة هــو 

تفكيــكا إىل اليمــني )10( - ُعــد جذريــا، حيــث تغــريت وظيفــة 

االسم )الطالب( وتحولت الجملة الفعلية إىل جملة اسمية.

إليــه عــن املســند)الفعل( و  فليــس تقديــم املســند 

تأخريُه يف الجملة الفعلية َســواًء. ذلك أن الجملة الســابقة 

تتألف من وحدة ال انفصال فيها بني الفعل وفاعله، ألنهام 

بــني  نَفصــل  أن  نســتطيع  التــي ال  الواحــدة  الكلمــة  مبثابــة 

جزئيهــا. وهــذه الجملــة يف املســتوى اإلخبــاري املتغــري ال 

تخضــع للتقســيم الوظيفــي إىل : موضــوع ومحمــول للــكالم 

حســب الســياق. وأســاس ذلــك أن املســند إليه)الفاعــل( 
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الــذي هــو« الطالــب« يف تلــك الجملــة ال ميكــن أن يكــون 

نقطــة ابتــداء، ألن »الفاعــل مــا كان املســند إليــه مــن فعــل 

وشــبهه مقدمــا عليــه أبــدا«. مــن منطلــق كــون الفعــل عامــال 

يف الفاعــل، فيكــون حقــه التقديــم، وألن رتبــة الفاعــل التأخــر 

عن فعله . والالفت لالنتباه أن هذه الجملة يف مثل هذه 

الحــال يســجل أنهــا حاملــة خــربا ابتدائيــا)11(. 

بــني الجملــة الفعليــة  الــذي  للفــرق  يــكاُد إجالؤنــا  وإْذ 

والجملة االسمية الذي ذهب بعضهم إىل أن ال فرق بينهام، 

ال يقنع فريقا من الباحثني الذين رأوا أن مثل جملة »الطالب 

فهــم التحويــل »، مــا منــع النحــاة أن يبقــوا الفاعــل املتقــدم 

عىل فعله فاعال ما دامت داللته عىل الفاعلية هي األصل، 

وأن الفعــل مل يُســَند إال إليــه ألنــه ُمحــدث بــه- فــإن هــذا الــرأي 

كان مُيكــن أن يكــون مقبــوال لــو تَعلــق األمــر بصــورة مــن صــور 

الجملــة االســمية- فــإن االســتعامل اللغــوي ال يَُؤيــد مــا ذهبــوا 

إليــه، ألن تقديــم املســند إليــه )الفاعــل( يُــؤدي إىل تكويــن 

تراكيــب صورهــا ممنوعــة لغويــا تَكشــف عــن غطائهــا النــامذُج 

قــام، املجتهدتــان  قــام، املجتهــدون  اآلتيــة: املجتهــدان 

قامــت املجتهــدات قامــت. ذلــك أن ُحــذاق النحــاة العــرب 

ذهبــوا إىل أن االســم الــذي هــو فاعــل يف املعنــى املنطقــي 

واملعنوي إذا تقدم عىل الفعل صار يف الوظيفة مبتدأ )12(. 

الــرأي يتضــاءل عنــد التأمــل يف أحــوال  غــري أن شــأن هــذا 

الرتكيــب. بيــان ذلــك أن مثــل الجملــة »أنــا نجحــت« التــي 

ال يعــد الضمــري املنفصــل فيهــا« أنــا« إال مبتــدأ عنــد جميــع 

النحــاة، ألن الضمــري املتصــل« ت« وقــع موقــع الفاعــل عــىل 

الرغــم مــن أن داللــة الضمرييــن واحــدة. فــإذا قلنــا« املجتهــد 

إليــه« املجتهــد« مجــرى الضمــري  يَْجــِر املســند  نجــح« أمل 

املنفصل »أنا« يف الجملة السابقة، ومن ثم يجب أن يكون 

مبتــدأ؟ فهــو فاعــل يف املعنــى، وليــس فاعــال يف الصناعــة. 

ثــم إن الــذي يَُدلنــا عــىل أن »الطالــب« يف الجملــة الســالفة 

الذكــر ليــس فاعــال - وإن أســند إليــه الفعــل يف املعنــى- هــو 

أننا نراه يف مثل الرتاكيب اإلسنادية اآليت ذكرُها قد حدث 

منــه الفعــل، وال يَُعــد يف التحليــل الوظيفــي فاعــال باتفــاق 

النحــاة. وهــذه الرتاكيــب هــي:)أ( رأيــت املجتهــَد قــد نجــح.

)ب( التقيــت باملجتهــِد ينتظــر صديقه.)جـــ( هــذا املجتهــُد 

يواصل نشاطه.)د( إن املجتهَد نجح بتفوق، حيث ياُلَحظ 

أن »املجتهــد« هــو الفاعــل يف املعنــى يف هــذه الجمــل 

جميعهــا. غــري أنــه عنــد اإلعــراب يُعــرَُب مفعــوال بــه يف الجملــة 

األوىل، ويُْعرَب اساًم مجروراً يف الجملة الثانية، ويعرب نعتا 

يف الجملــة الثالثــة، ويعــرب اســم »إن« يف الجملــة الرابعــة. 

فــإذا كان »املجتهــد« يف هــذه الجمــل قــد ســبق إليــه معنــى 

املفعولية، أو الجر، أو النعت، أواســم إن يف الفعل اآلخر، 

فإنه يف نحو الجملة »الطالب فهم التحويل »قد سبق إليه 

معنى االبتداء، فال يكون فاعال للفعل بعده هنا مثل ما مل 

يكــن فاعــال للفعــل بعــده هنــاك.

فاملبتــدأ يف الجملــة االســمية املركبــة »الطالــب فهــم 

تابــع  اســم  عــن  ُمَحــول  مبتــدأ  هــو يف حقيقتــه  التحويــل« 

للفعــل. لذلــك ملــا كان هــذا املبتــدأ باقيًــا محتِفظـًـا بــيء 

مــن موقــع  عليــه  يَُعــود  الضمــري  الفاعليــة- ألن  مــن معنــى 

الفاعــل بذلــك االســم )الفاعــل( - أوقـَـَع بَْعَضهــم يف الوهــم، 

فظنــوا أن املبتــدأ الُْمَحــّول عــن فاعــل يَظَــل فاعــالً. ولــوكان 

هــذا الزْعــُم صحيًحــا لظــل املبتــدأ الُْمَحــول عــن مفعــول بــه 

مفعوالً به، والُْمَحول عن مضاف إليه مضافًا إليه، والُْمَحول 

عــن اســم مجــرور اســام مجــرورا بالحــرف. ومــا يؤيــد أن مثــل 

تلــك الجملــة اســمية مركبــة قــول لـــ« ابــن هشــام« أبــرز فيــه 

َخِصيصَة االسم اإلسنادية ُمَؤدى هذا القول: »اإلسناد إليه 

وهــو أن يُْســَند إليــه مــا تِتــم بــه الفائــدة. ســواٌء أ كان املســَنُد 

فعال أم اساًم أم جملة . فالفعل ك قام زيد. فـ)قام( فعل 

مســند، و)زيــد( اســم مســند إليــه. واالســم نحــو

)زيــد أخــوك(. فـــ)األخ( مســند، و)زيــد( اســم مســندا 

إليــه. والجملــة نحو)أنــا قمــت( فـــ

التــاء، و)قــام والتــاء( جملــة  )قــام( فعــل مســند إىل 

مســندة إىل)أنــا()13( ». ومــن فوائــد تقديــم املســند إليــه إذا 

كان املســند ذا ضمــري لــه أن يقــرر الحكــم يف ذهــن الســامع 

ويؤكــده بســبب تكــراره. ســواء كان اســام ظاهــرا نحــو: زيــد 

ركــب- فإنــه كــرّر معنــاه ظاهــرا ومضمــرا مســترتا- أو ضمــري 

املتكلــم نحــو: أنــا ركبــت، كــّرر متصــال ومنفصــال، أو ضمــري 

أنــَت ركبــَت، كــرر، متصــالً ومنفِصــالَ،  املخاطــب، نحــو : 

وكذلــك هــو َركِــَب«)14(.

وحتى يَْجلَُو األمر أكر نُورد قوال َعرََض فيه »الجرجاين« 

ملعنــى االبتــداء يف مثــل هــذا الوضــع النحــوي جــاء فيــه:« 
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فــإذا قلــَت عبــد اللــه فقــد أشــعرَت قلبــه بذلــك أنــك قــد 

أردَت الحديــث عنــه. فــإذا جئــَت بالحديــث فقلــَت مثــال: 

قــام، أو قلــَت خــَرَج، أو قلــَت قــِدَم، فقــد َعلِــم مــا جئــَت بــه. 

وقــد َوطــأَت لــه، وقّدمــت اإلعــالم بــه، فدخــل عــىل القلــب 

دخــول املأنــوس بــه، وقِبلــه قبــول املتهيــِئ لــه املطمــِن إليه. 

وذلــك - ال َمحالــة – أشــد لثبوتــه، وأنَْقــى للشــبهة، وأْمَنــُع 

الفعــل  لَــام كان  إنــه  ثــم  التحقيــق)15(.  وأْدَخــُل يف  للشــك 

واملبتــدأ هــام العاملــنْي يف الفاعــل والخــرب، كان َحقُهــام 

التقديم . ولهذا انبتت الجملة العربية عىل شكلني: جملة 

اسمية تتألف من مسند إليه + مسند، وجملة فعلية تتألف 

مــن مســند + مســند إليــه. ويســجل أن الجملــة الفعليــة مــن 

مثــل: نجــح املجتهــد »هــي جملــة مغلقــٌة ال حــذَف فيهــا، 

عــىل حــني تَُعــد الجملــة االســمية مــن مثــل »املجتهــُد نجــَح« 

الناجــح غــرَي  غــري مغلقــة نحويــا. وذلــك الحتــامل أن يكــون 

املجتهــد، كأْن يكــوَن أخــاه. فنقــول: »املجتهــد نجــح أخــوه 

»مــام يعنــي أن يف هــذه الجملــة االســمية 

»املجتهــُد نجــح« عنــًرا ثالثــا. ومــن ثــم فهــي ليســت 

»نجــح املجتهــد»)16(. ويالحــظ  الفعليــة  للجملــة  مســاوية 

أن املبتــدأ املحــول عــن الفاعــل ينطــوي عــىل لطائــف، قــد 

كشــف »عبــد القاهــر الجرجــاين غطاءهــا بقولــه :« مــن فـُـروق 

إذا كان  إذا كان باالســم. وبينــه  اإلثبــات  بــني  الفــرق  الخــرب 

بالفعــل، وهــو فــرق لطيــف متــس الحاجــة يف علــم البالغــة 

إليــه. وبيانــه أن موضــوع االســم عــىل أن يثبــت بــه املعنــى 

للــيء مــن غــري أن يقتــي تجــدده شــيئا بعــد يشء وأمــا 

الفعــل فموضوعــه عــىل أن يقتــي تجــدد املعنــى املثبــت 

به شيئا بعد يشء »)17(.لذلك فالجمل »عمُر ناجٌح أخوه »، 

»إن عمَر ناجٌح«، »كان عمُر ناجًحا«، »عمُر نجَح«، »إن عمَر 

نجَح »، »عمُر ينجح«، جمٌل اسمية. ُمَحولة تحويال جذريا. 

التحويـل باالستبـدال

يف  َمْنَهــٌج  وهــو  التوزيــُع«،  الِْبَنِويــة«  أصــول  مــن  كان  إذا 

التحليــل اللغــوي اتخذتــه مدرســة »بلومفيلــد« يقــوم بتوزيــع 

بأخــرى  لغويــة  وحــدة  اســتبدال  بطريقــة  لغويــة  وحــدات 

التحويليــون  نفُســها)18(، وإذا كان  التوزيعيــة  الســامُت  لهــا 

يعتمدون مثل الِْبَنويني عىل مقياس التكافُؤ وهو َصالحية 

االصطــالح  )االســتبدال يف  الــيء  َمقــام  الــيء  قيــام 

عــن  يبحثــون  العــرب  النحويــني  فــإن  الحديــث(،  اللســاين 

مكانــة الُْمَحــول ودوره الــذي يَُؤديــه يف الجملــة التــي ينحــر 

فيها. واالســتبدال هو إمكانية إقامة بنية تركيبية أخرى ألن« 

الــيء املقــام مقــام الــيء مبــا أنــه وحــدة دالــة فهــام مــن 

قبيــل واحــد متامــا »)19(. 

ونلفت االنتباه إىل أننا يف حاجة مسيسة إىل الوقوف 

عند الوصف، ألن الخرب يف الجملة االسمية إذا كان وصفا 

عامــال، فــإن الجملــة االســمية هــي جملــة محولــة . و التحويــل 

فيها هو من قبيل التحويل الجذري.

االستبدال الطردي يف الوصف)االستبدال الذي بنيتُه 

العميقة ِفْعٌل(:

هــذا االســتبدال نقــف عليــه يف الوصــف العامــل حــني 

تحليــل بنيتــه العميقــة، و بيــان أنهــا تَرتــد إىل فعــل مضــارع، 

و قليــال مــا ترتــد إىل فعــل مــاض، وذلــك عنــد أدائــه إحــدى 

الوظائــف النحويــة الســبع )وظيفــة املبتــدأ الوصــف الــذي ال 

يحتــاج إىل خــرب وإمنــا يحتــاج إىل مرفــوع يســد مســد الخــرب، 

أو وظيفــة الخــرب للمبتــدأ األصــيل الــذي يقتــي خــربا، أو 

خربا محوال )خرب الناسخ( أو نعتا، أو حاال، أو منادى شبيها 

باملضــاف، أو مفعــوال بــه ثانيــا، أو اســام مجــرورا(. 

ملــا كان اســم الفاعــل )و هــو أم البــاب( - ال يَِصــح أن 

نســميه وصفــا إال إذا اتصــف بصفــات فعلــه و عمــل عملــه 

بالــروط التــي ينبغــي أن تتوافــر فيــه، و املشــتقات األربعــة 

األخرى محمولة عليه- فإننا سنقف عند املجاراة يف ثنائية 

اســم الفاعــل و الفعــل املضــارع .

إن العالقــة يف هــذه الثنائيــة تَكشــف الغطــاء عــن أن 

الفاعــل  ُســمي مضارعــا ملضارعتــه اســم  الفعــل املضــارع 

يف الحركات و السكنات، و عدد أحرفه، و أن اسم الفاعل 

إمنــا ُســمي وصفــا التصافــه بصفــات الفعــل املضــارع يف 

العمل َعَملَه. و لنا أن نقف عىل تعريف لسيبويه من قبيل 

التعريــف بالتمثيــل يُْجــيِل هــذه الثنائيــة فحــواه: »هــذا بــاب 

مــن اســم الفاعــل الــذي جــرى َمْجــَرى املضــارع يف املفعــول 

أرْدَت يف  مــا  مــن املعنــى  َفيــه  أرْدت  فــإذا   . يف املعنــى 

يَْفَعُل كان منونا نكرة، وذلك قولك »هذا ضارٌب زيدا غدا 

فمعنــاه و عملــه هــذا يـَـرضُب زيــدا غــدا.«)20(، ذلــك أن ُمــراد 

»ســيبويه« ِبَجــْري الوصــف )اســم الفاعل(عــىل الفعــل أنــه 
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س برلعيولص برقكمعمة سرث برسث الل 86  برسعمأ برالتل  ا ية بالستعابا وبرت«نيأ برل و

يعمــل عملــه، فينصــب املفعــول بــه إذا كان مبعنــى الفعــل 

املتعــدي كــام يف املثــال الَْمُســوق .و يكتفــي برفــع الفاعــل 

إذا كان مبعنــى الفعــل الــالزم. 

و التســاؤل الــذي يُطــَرح بإلحــاح هــو :هــل الوصــف بنيــة 

إفراديــة أم بنيــة تركيبيــة ؟.

و قبــل اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل نَلِفــت النظــر إىل أن 

بــل عولــوا  النحويــني العــرب مل يقفــوا عنــد حــدود الشــكل 

عــىل املعنــى، و ســرنى كيــف أن هــذا املعنــى كان عندهــم 

هــو الُْمنطلـَـَق لتحليــل الْبَُنــى اللغويــة . وتجــىل ذلــك يف قــول 

بــن هشــام »و أول واجــب عــىل املعــرب أن يفهــم معنــى مــا 

يعربه مفردا أو مركبا)21(. و أساس ذلك أن املعنى ال يتوصل 

إىل معرفــة كُْنهــه باالعتــامد عــىل البنيــة الســطحية للرتكيــب 

التعاطــي  حــني  بخاصــة  .و  َوْحَدهــا  املنشــود  اإلســنادي 

مــع البَُنــى اللغويــة الُْمحولــة التــي أدرك النحويــون أن خلــف 

مستواها السطحي يَْكُمن مستوى عميٌق عىل ضوئه يتحدد 

لــه. فاإلســناد يُقســم يف النحــو العــريب  املعنــى الوظيفــي 

عىل قســمني، إســناد أصيل، و إســناد غري أصيل. فاإلســناد 

غــرْيُ األصــيل هــو الــذي تَُقــوم فيــه العالقــة بــني الوصــف )أحــد 

و  الوصــف(  دائــرة  الخمســة املصنفــة ضمــن  املشــتقات 

مرفوعه الذي أسِند إليه. و هذا اإلسناُد هو الذي أشار إليه 

»االســرتاباذي« يف َمســاق متييزه بني الكالم و الجملة بقوله 

:«و الفرق بني الجملة و الكالم أن الجملة ما تضمنت اإلسناد 

األصيل)22(، سواء كانت مقصودة لذاتها أو ال )...(، فيخرُُج 

املصدر واسام الفاعل و املفعول و الصفة املشبهة )...( 

مع ما أسندت إليه »)23( ليبني أن اللغة العربية تَُوظف نوعني 

مــن اإلســناد، إســناد أصــيل: يَِتــم بــني اســمني أو بــني اســم و 

فعل، يف الجملتني االسمية والفعلية )النواتني األصليتني(، 

و إســناد غــري أصــيل ُمَحــول، يَُكــون بــني الوصــف ومعمولــه . 

رشوط عمل الوصف

لي يعمل الوصف عمل فعله يجب أن يكون عىل إحدى 

الصورتــني اآليت ذكرُهــام، وهــام : أن يكــون نكــرة، أو مقرتنــا 

بالســابقة »ال« .

نكــرة، و هــي  يكــون الوصــف  الصــورة األوىل : و فيهــا 

عىل قســمني :نكرة منونة، و نكرة مقرتنة بالالحقة )النون(.

فالقسم األول يكون فيه الوصف نكرة منونا، حيث وضع 

»ســيبويه« معايــري محــددة الســم الفاعــل )أم بــاب الوصــف(، 

و ذهــب إىل أنــه يجــري َمْجــرَى الفعــل املضــارع يف املعنــى 

و العمــل حــال كونــه منونــا نكــرة، قائــال : »هــذا بــاب مــن اســم 

الفاعل الذي جرى مجرى الفعل املضارع يف املفعول يف 

املعنى . فإذا أردت فيه من املعنى ما أردت يف يفعل كان 

منونــا نكــرة وذلــك قولــك هــذا ضــارب زيــدا، فمعنــاه و عملــه 

مثــل هــذا يــرضب زيــدا)24(، أي أن الوصــف النكــرة املنــوَّن ال 

يَعَمــُل إال حــني داللتــه عــىل الحــال واالســتقبال . 

نكــرة مقرتنــا  فيــه  الوصــف  فيكــون  الثــاين  القســم  أمــا 

لجمــع التــي  النــون  و  للمثنــى  التــي  )النــون  بالالحقــة 

املذكــر الســامل( . يقــول ســيبويه “ و اعلــم أن العــرب 

ون فيحِذفون التنوين والنُّون، و ال يتغري من املعنى  يستخفُّ

)إنــا  تعــاىل  الــوارد يف قولــه  الوصــف  نحــو  يشء “)25( يف 

ُمْنزِلُوَن عىل أهِل هذه القريِة رِْجزًا ِمَن السامِء()العنكبوت/ 

34( و هــو “ منزلــون “.

 نر برت«نيأ بر سرث

أوال- التحويل بإعادة الرتتيب

 الصــورة األوىل، ونقــف عليهــا يف قولــه تعــاىل:)و إَِذا 

فََعلُــوا فاِحشــًة قالــوا َوَجْدنــا عليهــا آباَءنَــا َو اللــُه أَمرَنَــا ِبَهــا(

الفعــل  مــن  بهــا( »املؤلفــة  )أمرنــا  )األعــراف/28(، وهــي 

املســترت  الضمــري  والفاعــل  »أمــر«،  املثبــت  املــايض 

»هــو »أي »اللــه«، و املفعــول بــه الضمــري املتصــل الــذي 

للمتكلمني، »نا ». وقد أدت هذه البنية الرتكيبية املاضوية 

املثبتــة وظيفــة خــرب املبتــدأ »اللــه ».و يالحــظ أن وقــوع اســم 

اللــه مبتــدأ و بنــاء البنيــة الرتكيبيــة املاضويــة عليــه فيــه تفخيم 

لألمــر، و تأكيــد إلســناده إليــه، و أنــه مــن عنــده، وأن مثلــه ال 

يجــوز أن يصــدر عــن غــريه تنبيهــا عــىل أنــه وحــٌي معِجــٌز .

الرتكيبيــة  البنيــة  و  »اللــه«،  املبتــدأ  بــني  الرابــط  و   

املذكــورة إمنــا هــو الضمــري »هــو«. و مــام يَجــدر االلتفــات 

البنيــة الرتكيبيــة  لهــذا الضمــري املوجــود يف فعــل  إليــه أن 

املاضوية )أمرنا( تأثريًا يتمثل يف زيادة التمكني و التوكيد، 

فكأنــه تكــراٌر للمســند إليــه. وقــد ســبق أن عرفنــا أنــه ليــس مثــة 

يشٌء أعلــَق مبعنــى التوكيــد كالتكــرار. قــال صاحــب كتــاب« 

اإلشــارات و التنبيهات: »من فوائد تقديم املســند إليه )26( 

83



87   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

إذا كان املســند ذا ضمــري لــه)27( أن يقــرر الحكــم يف ذهــن 

الســامع و يؤكــده بســبب تكــراره. )...( »زيــد ركــب«، فإنــه 

كــرر معنــاه ظاهــرًا و مْضَمــرًا ُمســترِتًا »)28(.

و البنيــة العميقــة لتلــك البنيــة الرتكيبيــة املاضويــة هــي 

»آِمرُنا بها ». و مل يَتم التعبري بالوصف »اسم الفاعل »، ألن 

االختالف بينهام داليل تُوفره زيادة الصيغة الزمنية بالنسبة 

إىل الفعــل »أمــَر«، الــذي يؤكــد أن األمــر قــد تــم يف املــايض 

بَيَْد أن الوصف املقدر »آمرُنا »يفتقر إىل ذلك. 

و الصورة املوالية سنجد أن البنية الرتكيبية املضارعية 

فيهــا مقرتنــة بالفــاء الرابطــة. ففــي اآليــة الكرمية:)فَأَمــا الزبَــُد 

فَيَْذَهــُب ُجَفــاًء و أمــا َمــا يَْنَفــُع النــاَس فَيَْمُكــُث يف األرض(

فيهــا  وقــع  اآليــة  هــذه  فالجملــة املركبــة يف  )الرعــد/17( 

تقديــٌم، ال عــىل نيــة التأخــري أي تحويــل جــذري. فاملبتــدأ 

»الزبــد« مل يُقــدم للرتكيــز عليــه، وإمنــا ُجعــل و ســيلة للفــت 

انتبــاه الســامع إىل منطلــق مشــرتك بــني املتواصلــنْي، يُبَنــى 

ذات  الجملــة  ســيبويه  حلــل  قــد  و  الجديــد.  الخــرُب  عليــه 

التحويل الجذري قائال: »فإذا بنيت الفعل)29( عىل االســم 

بقولــك  تريــد  إمنــا  و  الهــاء،  قلــت »زيــٌد رضبتــه »فلزمــت 

مبنــي عــىل الفعــل أنــه يف موضــع منطلــق إذا قلــت »عبــد 

اللــه منطلــق«. فهــو يف موضــع هــذا الــذي بنــي عــىل األول و 

ارتفــع بــه»)30(. لذلــك فالبنيــة الرتكيبيــة املضارعيــة البســيطة 

مــاٍض  رابطــة + فعــل  فــاء  مــن  »فيذهــب جفــاء« املؤلفــة 

+ فاعــل »هــو«+ مفعــول بــه »جفــاء« مبنــي عليهــا املبتــدأ 

»الزبــُد«، فهــي يف موضــع خــرب لــه »و إمنــا حســن أن يبنــى 

الفعل عىل االسم حيث كان معمال يف املضمر و شغلته 

بــه)31( و لــوال ذلــك مل يَحُســن، ألنــك مل تشــغله بــيء«)32(. 

و أســاس ذلــك أن هــذا العائــد قــد عمــل عــىل املحافظــة 

البنــاء، و ذلــك بربــط الخــرب باملبتــدأ. وهــذا  عــىل ســالمة 

الضمــري الغائــب »هــو »يف قــوة االســم الظاهــر »الزبــد« يف 

حقــل املطابقــة . ولنــا أن ننظــر يف قولــه تعــاىل: )أأَنْتـُـْم أََشــد 

َخلًْقا أم الساَمُء بََناهاَ( )النازعات/27(، حيث نجد أن خرب 

املبتــدأ« الســامء »هــو البنيــة الرتكيبيــة املاضويــة البســيطة 

»بناهــا«، ألن يف رفــع املبتــدأ »الســامء« مــا يَجعــل عطــف 

الجملــة االســمية املركبــة »الســامُء بناهــا »)33( صالًحــا عــىل 

الجملــة االســمية البســيطة »أأنتــم أشــد خلقــا« .

نقــف عليــه  الجملــة االســمية  الجــذري يف  والتحويــل 

يف الجملــة االســمية التــي يكــون خربهــا وصفــا عامــال، ألن 

يتنــزل منزلــة فعلــه يف نحــو قولــه تعــاىل: )فقــاَل  الوصــف 

أنْتُــْم  فََهــْل  تَبًَعــا  لَُكــْم  كُنــا  إنــا  اْســتَْكرَبُوا  للذيــن  الضَعفــاُء 

ٍء()إبراهيــم/21(، نجــد  ُمْغُنــوَن َعنــا ِمــْن َعــذاِب اللــِه ِمــْن يَشْ

الجملــة االســمية املركبــة »فهــل أنتــم مغنــون عنــا مــن عــذاب 

اللــه مــن يشء »)34( انطالقــا مــن الرؤيــة الوظيفيــة التــي تحلــل 

الجملــة حســب الخانــة الوظيفيــة التــي تحتلهــا)35(، قــد ورد 

مــن يشء« جملــة  اللــه  عــذاب  مــن  عنــا  »مغنــون  خربهــا 

مضارعيــة مؤلفــة مــن الوصــف »مغنــون« الــذي هــو يف بنيتــه 

العميقــة »يُغنــون«)36(، وفاعلــه املتمثــل يف واو الجامعــة، و 

املفعول به )يشٍء( املجرور لفظا بحرف الجر الزائد)من(، 

املنصوب محال. و البنية العميقة لهذه الجملة هي )فهل 

أنتــم تُغنــون عنــا شــيئا مــن عــذاب اللــه(.و لذلــك فالتحويــل 

فيهــا هــو تحويــل جــذري، تقــدم فيــه الفاعــل، فصــار مبتــدأ.

تَْحــَذُروَن( َمــا  ُمْخــِرٌج  اللــَه  تعــاىل:)إِن  قولــه  ويف 

)التوبــة/64(، نجــد الجملــة االســمية يف هــذه اآليــة الكرميــة 

الرتكيبيــة املركبــة  البنيــة  أن  ذلــك  تحويــال جذريــا،  محولــة 

»مخرج ما تَْحَذُرون«، أي »ُمخرٌج َما تَْحَذرونَه »مؤدية وظيفة 

خرب »إن«. و ِبنيتُها العميقة »يخرج ما تَْحَذُرون ». و قد ذكر 

الزجاج أن التنوين يف الوصف )اسم الفاعل( »مخرٌج« هو 

األجــود لداللتــه عــىل الحــال و االســتقبال. و البنيــة التوليديــة 

لهذه الجملة االســمية فعلية، هي )يُْخِرُج اللُه َما تَْحَذُرونَُه(

ثانيا - صور التحويل بالزيادة الجذري

و التحويل بالزيادة قد يكون جذريا، و نسوق لله قوله 

تعاىل:)وَ َجَدها تَْغرُُب يف َعنْيٍ َحِمئٍَة(

املضارعيــة  الرتكيبيــة  البنيــة  إن  إذ   .)86 )الكهــف/ 

املضــارع  الفعــل  مــن  »املؤلفــة  »تغــرب 

»تَغرُُب »، و فاعله املضمر الذي ال ينفك عنه« هي« 

قد جاءت يف محل نصب مفعوال به ثانيا للفعل املايض 

الناسخ »وجد ». و بنيتها العميقة »غاربة ».و التحويل يف 

هــذه اآليــة تحويــل جــذري، حيــث إن البنيــة التوليديــة لهــذه 

الجملــة قبــل زيــادة عنــر التحويــل »وجــد« جملــة اســمية 

)هــي غاربــٌة(، أو )الشــمس غاربــة(. و بعــد التحويــل بالزيــادة 

صــار املبتــدأ مفعــوال بــه أول، و الخــرب مفعــوالً بــه ثانيــا.

82



س برلعيولص برقكمعمة سرث برسث الل 88  برسعمأ برالتل  ا ية بالستعابا وبرت«نيأ برل و

اآليــة  عندهــا  تســتوقفنا  الجــذري  التحويــل  هــذا  و 

الكرميــة:)و تَرَكَْنــا بَعَضُهــْم يَومئــٍذ مَيُــوُج يف بَْعٍض()الكهف/ 

ماضوية)تركنــا  فعليــة  جملــة  تضمنــت  اآليــة  فهــذه   .)99

التوليديــُة جملــٌة  بعض(بنيتُهــا  مَيُــوُج يف  يومئــذ  بعضهــم 

اســميٌة، هي)بَعُضهــم مائــٌج يف بعــٍض(، و بدخــول عنــر 

الزيادة : فعُل التحويل )تَرَك( صارت الجملة فعلية و َغَدا 

املبتدأُ)بَعُضُهــم( هــو املفعــوَل بــه األوَل، و البنيــة الرتكيبيــة 

املضارعــة البســيطة املثبتــة »مَيــوُج »املؤلفــة مــن املضــارع 

يَخلــو منــه  الــذي ال  املرفــوع »مَيــوج »، و فاعلــه املضمــر 

»هو« َورََدْت يف محل نصب مفعوالً به ثانيًا لفعل التحويل 

هــذه  و   .« العميقــة »مائًجــا  بنيتهــا  و   .« »تَــرَك  املــايض 

البنيــة الرتكيبيــة هــي مســنٌد، ألن املفعــول بــه الثــاين ألفعــال 

التحويل هو خرٌب يف األصل ؛ إذ إن البنية العميقة ملعمويل 

الناســخ الفعــيل »تــرك »هــي )بَْعُضُهــم مائــٌج يف بَْعــٍض(.

و هــذا الخــرب َمبْنــي حســب ســيبوبه عــىل املفعــول بــه 

األول »بعضهــم ». و ملــا كان يف هــذه

الجملــة الفعليــة املركبــة »تركنــا بعضهــم يومئــذ ميــوج 

الــرتك إىل املتكلمــني )نــا(  يف بعــض »إســنادان: إســناد 

إىل  املــوج  إســناد  »تركنــا،«و  اإلســنادي.  الرتكيــب  يف 

بعضهــم يف الرتكيــب اإلســنادي »بعضهــم ميــوج »، فإنــه ال 

ميكــن االســتغناء عــن هــذه البنيــة الرتكيبيــة املؤديــة وظيفــة 

الثــاين.  بــه  املفعــول 

يــأيت  ومثــل هــذا التحويــل الجــذري نقــف عليــه حــني 

البنيــة الرتكيبيــة وصفــا عامــال يف نحــو  املســند يف هــذه 

قولــه تعــاىل: )وتَْحَســبُُهْم أيقاظًــا وُهــْم رُقــوٌد ونَُقلبُُهــْم ذاَت 

الْيَمنِي وذاَت الِشاَمل َو كَلبُُهْم باِسٌط ِذراَعيِْه()الكهف/18( 

.فالجملــة االســمية املركبــة »كَلبُُهــم باســٌط ذراَعيْــه« انطالقــا 

الخانــة  الجملــة حســب  تحلــل  التــي  الوظيفيــة  الرؤيــة  مــن 

الوظيفية التي تحتلها يالحظ أن خربها »باسط ذراعيه »ورََد 

بنيــًة تركيبيــًة ماضويــة بســيطة مؤلفــة مــن الوصــف »باِســٌط 

»املحول باالستبدال االطرادي الذي بنيتُه العميقة )بََسَط(

)37( وفاعله املضمر »هو«، واملفعول به »ذراعيه«. والبنية 

العميقة لهذا الخرب الوارد وصًفا )اسم فاعل(، ِبنيٌة تركيبيٌة 

ماضويــة، هــي »بســط ذراعيــه«، و هــي تُفيــد أن زمــن الْبَْســط 

إمنــا كان يف املــايض.

و قــد يَــرُِد »املســَنُد« الوصــف« يف مثــل هــذه البنيــة 

الرتكيبية الواقعة خربًا للمبتدأ فيها »اسم تفضيل »يف نحو 

قوله تعاىل:)فاللُه أَحق أْن تَْخَشْوُه إْن كُنتُْم ُمْؤِمننَي( )التوبة 

/ 13(. حيــث إن البنيــة الرتكيبيــة املضارعيــة املركبــة »أحــق 

أن تحشــوه« املؤلفــة مــن اســم التفضيــل »أحــق »، و البنيــة 

الرتكيبية املضارعية البسيطة »أن تخشوه »املؤدية وظيفة 

الفاعــل للمســند »أحــق »املحــول باالســتبدال االطــرادي، 

الــذي يســجل أن بنيتــه العميقــة هــي »يحــق »قــد أدت هــذه 

املبتــدأ  خــرب  املركبــة وظيفــة  الرتكيبيــة املضارعيــة  البنيــة 

»اللــه«. و البنيــة العميقــة لهــا هــي »تَحــق خشــيتُه أكــر ».

ومثــل هــذا الوصــف قــد يــرد خــربا للناســخ »لعــل«. و 

نقــف عــىل مثــال لهــا يف قولــه تعاىل:)لََعلــَك تــارٌك بَعــَض 

مــا يُوَحــى إليك()هــود / 12(. فالبنيــة الرتكيبيــة املضارعيــة 

»تــارٌك«  الوصــف  مــن  يُوَحى(املؤلفــة  مــا  بعــَض  )تــارٌك 

العامــل عمــل فعلــه »تــرتك«، وفاعلــه الــذي ال ينفــك عنــه 

»أنــت«، واملفعــول بــه »بعــَض مــا يوحــى »مؤديــة وظيفة خرب 

»لعــل«. وبنيتهــا العميقــة »تــرتك بعــض املوَحــى إليــك«. و 

هــي تفيــد ترجــي تــرك بعــض املوحــى إليــه، و ارتقابــه. 

لحمتة

انتهى البحث إىل أن الجملة التي لها ِبْنيتان، إحداهام    -1

ســطحيٌة و األخــرى عميقــٌة إمنــا هــي الجملــة الُْمَحولــة 

التوليديــة  أمــا الجملــة   . التحويــل األربعــة  أنــواع  بأحــد 

فلهــا بنيــٌة واحــدٌة ســطحية .

حــني  ِجذريــا،  يكــون  قــد  الرتتيــب  بإعــادة  التحويــل   -2

يَُسجل فيه تقدُم الفاعل املنطقي وتنتقل فيه الجملة 

أكانــت  اســمية، ســواء  التوليديــة إىل جملــة  الفعليــة 

هــذه الجملــة محضــة أم منســوخة بالنواســخ الفعليــة 

أو الحرفيــة. 

يكــون  بالزيــادة  الــذي  التحويــل  أن  البحــث  بَــنَي  لقــد    -3

جذريــا، حــني يكــون عنــر الزيــادة متمثــال يف أفعــال 

)ظــن( و أخواتهــا، التــي تتحــول معهــا الجملــة االســمية 

بــه أول، و  إىل فعليــه، فيصبــح فيهــا املبتــدأ مفعــوال 

الزيــادات األخــرى- ســواٌء  أمــا  ثانيــا.  بــه  الخــرب مفعــوال 

أكانــت لتحديــد زمــن الخــرب مــن نحــو كان و أخواتهــا، أم 
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89   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

لغرض التوكيد أو النفي أو االســتفهام – فإن التحويل 

دائــرة  الجملــة يف  تَبَْقــى  حيــث  َمَحليــا،  يكــون  معهــا 

الفعليــة أو االســمية مــع هــذه الزيــادات.

انتهى البحث إىل أن التحويلنَْيِ : التحويل بالزيادة، و    -4

التحويــل بإعــادة الرتتيــب بنوعيهــام الَْمَحــيل والجــذري 

مَيَســان الِْبْنيــة الرتكيبيــة التــي تـُـَؤدي مختلــف الوظائــف 

لهــذه  العميقــة  البنيــة  اْســِتكناه  بُْغيَــَة  أنــه  و  النحويــة 

بنياتهــا  إىل  الرجــوع  مــن  بُــد  ال  الُْمَحولــة،  الرتاكيــب 

التوليديــة )بتجريدهــا مــن تلــك الزيــادات، أو العــودة 

ترتيبهــا األصــيل(.  إىل 

التبــاُدل يف هــذا املوقــع  البحــث أن إمكانيــة  َســجل   -5

باالســتبدال  الوظيفيــة املحولــة  الرتكيبيــة  البنيــة  بــني 

البتــَة  تَْعِنــي  إليــه، ال  تَرتــد  الــذي  )الوصــف( و املفــرَد 

وظيفيــا.  املتكافئــني  املتباَدلــني  بــني  املعنــى  تطابــَق 
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91   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

القراءة وتعدد الّداللة يف الن�ص الروائي العربي

 . ععا برقح ر رشيف حسول 
أستاذ محارض صنف “أ”، قسم اللغة العربية وآدابها – كلية اللغات واآلداب

جامعة عبد الرحمن بن خلدون – تيارت / الجزائر

تشددها الســاحة األدبيــة العربيــة حركــة متميــزة عــىل مســتوى 

اإلبــداع الــروايئ، فأصبــح مــن الــرضوري االلتفــات إىل هــذه 

الحركــة، واإلشــارة مــن خاللهــا إىل النــص الــروايئ املتعــدد 

الداللــة، وقــد ســاعد عــىل هــذا التطــور تلــك الحركــة التــي 

يشــهدها العــامل مــن حولنــا.

ولــذا يقتــي العمــل مــن أجــل وضــع اليــد عــىل مالمــح 

أو بعــض مالمــح املفهــوم وخصوصياتــه وميزاتــه، االنطــالق 

مــن رؤيــة منهجيــة واضحــة املعــامل، تتحــرى املــرور مــن موقــع 

آلخــر، اعتــامدا عــىل بعــض الفرضيــات واملفاهيــم، التــي مــن 

شــأنها أن تنــري لنــا الطريــق، وتوصلنــا إىل الهــدف.

وســتقتر هذه الدراســة عىل النص الروايئ الجديد، 

فــام هــي عالقــة  مــن هنــا،  النظريــة. وانطالقــا  الناحيــة  مــن 

النــص بالقــارئ؟ وكيــف يتعامــل هــذا القــارئ مــع النــص؟ 

وكيــف ميكــن لنــا أن نتلقــى النصــوص؟ وهــل تتفــق القــراءات 

يقــرأ  القــارئ  النــص؟ وهــل  يــدل هــذا  القــراء؟ وكيــف  بــني 

بقراءتــه أم بقــراءة غــريه؟ ومــن أيــن ندخــل النــص حــني نبــدأ 

بالقــراءة؟

هذه التساؤالت جميعها التي نبحث عن أجوبتها يف 

حقل اإلنتاج الروايئ العريب الجديد، نجد اإلجابة عليها يف 

الروايــة التجريبيــة الســاعية نحــو إحــداث القطيعــة مــع الروايــة 

الكالســيكية، مــن خــالل الســعي إىل إحــداث عــامل متخيــل، 

ليــس هــو العــامل الواقعي.

برتفحعأ دا برود وب تلقل

تغــري عالقــة  الرئيــس يف  الســبب  أن  نشــري إىل  أن  ميكــن 

النــص باملتلقــي، هــو التحــول الــذي طــرأ عــىل وظيفــة األدب 

العــريب الحديــث، فأصبحــت البالغــة التــي رســمت حــدود 

أشــكال التعبــري القدميــة غــري قــادرة عــىل تلبيــة مــا يصبــو إليــه 

لتشــبعه بثقافــات  العــريب الحديــث، وهــذا نظــراً  اإلنســان 

الــروايئ أن يســاير  النــص  فــكان عــىل  العــامل مــن حولــه)1(، 

هــذا التطــور بوســائل تعبــري جديــدة تتوافــق وهــذا اإلنســان 

النصــوص املقبولــة واملطلوبــة هــي  الجديــد، فأصبحــت 

ويلفهــا  الغمــوض)*(  يطغــى عليهــا  التــي  النصــوص  تلــك 

اإلبهــام، وتتعــدد فيهــا القــراءات بتعــدد القــراء، مــا أدى إىل 

انفتــاح النــص عــىل مفهومــات متعــددة، ويرجــع ذلــك إىل 

املجــال  يفتــح  الــذي  الرمــزي  التعبــري  املتلقــي يف  وقــوع 

أمــام حريــة التأويــل والتخييــل، وبــه تتحــول القــراءة مــن وســيلة 

للتلقي إىل وسيلة لإلنتاج)3(، ويتحول القارئ من مستقبل 

إىل مبــدع.

أما الدكتور عبد الجليل مرتاض فريى أن النص القديم 

غالبــا مــا تتعــدد فيــه الخطابــات والقــراءات أكــر مــن بعــض 

النصــوص الجديــدة، باعتبــار أن النصــوص القدميــة كانــت 

تلقى عىل طبيعتها، دون مراقبة، ودون إخضاعها لتقنيات 

األجنــاس األدبيــة املعــارصة.)4( وحــني نقــول بتعــدد الداللــة 

فإننا ال نقرها عىل النصوص الجديدة دون القدمية ولكن 

لكل نص دالالته املتعددة والخاصة، وذلك حسب القراء، 

إال أنه يف رأيي أن الدالالت تكر يف النصوص الحديثة أكر 

من النصوص القدمية، ويرجع ذلك إىل التفاعل املوجود 

بــني الثقافــة العربيــة والثقافــات األجنبيــة، أكــر مــن الســابق، 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هــو أن مؤلــف النــص أصبــح 

يسعى إىل خلق االلتباس أمام املتلقي، باإلضافة إىل كرة 

القــراء، واهتاممهــم بكشــف خبايــا النــص املقــروء، مــا يــؤدي 

إىل التعدد الداليل.

يف حــني يــرى “يــاوس” أن كل قــارئ جديــد يحمــل معــه 
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تجربتــه الخاصــة ومرجعيتــه الثقافيــة التــي متكنــه مــن فهــم 

النــص، والتــي ينظــر مــن خاللهــا إىل هــذا النــص، فالتلقــي 

النــص،  نحــو  القــارئ  مــن  ينطلــق  لكنــه  التســاؤل،  يســتلزم 

لتظل هذه العملية التفسريية من عمل القارئ كفاعل يف 

عملية بناء املعنى)5(، إىل منتج للداللة، كام تختلف هذه 

الــدالالت باختــالف القــراء، واختــالف مرجعياتهــم الثقافيــة 

واالجتامعيــة. 

بستاعحء برود رلقحرئ: 

يتميــز النــص الــروايئ باســتدعاء القــارئ إىل املشــاركة يف 

بناء الداللة وتعددها، ألنه العنر املهم يف توليد الداللة، 

باعتبــاره  الحيــاة  النــص إىل  يُخــرج  أهــم عنــر  هــو  قــل  أو 

مســتقبل النــص، وهــو املطالــب بفــك رمــوز النــص ومحاولــة 

إزالــة الغمــوض بعــض الــيء “ومــن هــذا املنطلــق، يفــرتض 

النــص الجديــد، مــن ضمــن مــا يفرتضــه، قارئــا قــادرا عــىل 

تحيني البنيات النصية، ال يقف عند حدود التلقي السلبي، 

بــل يتجــاوز ذلــك إىل املشــاركة يف الخلــق واإلبــداع يف اآلن 

نفسه، عىل النحو الذي تدعو إليه )نظرية التلقي(”)6(، وهو 

مــا يفتــح النــص عــىل عــوامل أخــرى، تختلــف باختــالف القــراء.

كــام أنــه مــن املعــروف أن عمليــة القــراءة هــي ســريورة 

الســابقة  القــارئ  ترتكــز عــىل تجربــة  إلنتــاج املعنــى، فإنهــا 

التــي  النصــوص  فــإن  وبالتــايل  الثقــايف،  مخزونــه  وعــىل 

يقرؤهــا القــارئ قــد تحيلــه عــىل مرجعيــة ثقافيــة ال ميتلكهــا 

مختلــف القــراء، وبالتــايل التوجــه إىل حقــل ثقــايف ال ميكــن 

السيطرة عليه، وهو ما يدفع القارئ إىل فتح النص بدرجة 

أكــرب حتــى يتحصــل عــىل أكــرب قــدر مــن املعــاين والــدالالت. 

عــن  تخــرج  قــد  الحــاالت  بعــض  القــراءات يف  ولكــن هــذه 

الفهــم املؤســس لتشــكل خطــورة عــىل أصحابهــا، لتتزعــزع 

هــذه النصــوص وتصبــح غــري مروعــة، بســبب تحررهــا مــن 

املامرســات الثقافيــة واالجتامعيــة املشــفرة)7(، وخاصــة إذا 

كانــت النتائــج املتوصــل إليهــا ال مرجعيــة لهــا. 

ذ بءل برود

مــا  تفســري  هــي عمليــة  الثابــت  نظامهــا  القــراءات يف  إن 

هــو أعــىل أال وهــو النــص، مــام هــو أدىن أال وهــي القــراءات 

املتعــددة لــه عــرب األجيــال، ولعــل هــذا أحــد األرسار الكامنــة 

يف أن النص يظل مفتوحا دامئا، ألن معانيه تتعدد بتعدد 

قرائــه غالبــا)8(، كــام أن هنــاك ثــالث اتجاهــات أساســية يف 

قــراءة العمــل األديب، وهــي:

قراءة تهتم باملبدع.	 

قراءة تهتم بالنص.	 

قراءة تهتم بالقارئ.	 

وأن الهــدف مــن رصــد هــذه االتجاهــات يف نظرتهــا إىل 

األدب، يعــود ألمريــن، هــام:

العلم بأن األدب العريب وليد تفاعل العديد من . 1

الثقافات الغربية.

محاولــة الكشــف عــن هــذه القــراءات، مــن خــالل . 2
مــا قامــت عليــه مــن أســس فلســفية.)9(

كام أن هناك ثالثة حقول تظهر أثناء القراءة، وهي يف 

تداخــل مســتمر إذ يصعــب يف بعــض األحيــان التمييــز 

بينهــا، وهي:

النــص نفســه باعتبــاره مجموعــة مــن الــدوال التــي . 1

ينبغــي تأويلهــا.

نص القارئ أو القارئ باعتباره نصا.. 2

تالقي النص والقارئ، أي عمل الداللة.)10(. 3

وبــه فأثنــاء القــراءة ينبغــي التمييــز بــني هــذه العنــارص 

الثالثــة.

أمــا تــدوروف فقــد ذهــب إىل التمييــز بــني ثالثــة أنــواع 

مــن القــراءة، وهــي: 

القــراءة . 1 مــن  نــوع  وهــي  اإلســقاطية:  القــراءة 

التقليديــة، التــي ال تركــز عــىل النــص، وإمنــا متــر 

من خالله نحو املؤلف ونحو املجتمع، وتتعامل 

النــص وكأنــه وثيقــة. مــع 

مــن خــالل . 2 النــص  الشــارحة: وتركــز عــىل  القــراءة 

للكلمــة معنــى. أنهــا تضــع  ظاهــرة املعنــى، أي 

النــص مــن خــالل . 3 قــراءة  القــراءة الشــعرية: وهــي 

شــفرته، أي الكشــف عــام هــو يف باطــن النــص، 

وهــي أصعــب أنــواع هــذه القــراءات)11(، نظــرا ملــا 

إىل  للوصــول  كبرييــن  وتركيــز  جهــد  مــن  تتطلبــه 

قــراءة مقنعــة.
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تتجــه الرديــة نحــو املقاربــة الدالليــة إذ وضعــت بــني يــدي 

التــي متكنــه  الوصفيــة  مــن املعطيــات  الباحــث مجموعــة 

مــن تفكيــك النــص وإعــادة تركيبــه بصــورة تســمح لــه بقــراءة 

مــا-وراء الشــفرات والرمــوز، وهــذه القــراءة املا-ورائيــة تحتــاج 

تحقــق يف  مــا  اســتيعاب  عــىل  قــادرة  تكــون  أدوات  إىل 

التحليــل كفرضيــات  هــذا  الوصفــي، واســتغالل  التحليــل 

النــص، ويبــدو أن هــذه  لقــراءة جديــدة تكشــف عــن داللــة 

النتائــج كفيلــة بنقلنــا مــن الرتميــزي املشــفر إىل التــداويل 

إنتــاج  وانهامكــه يف  “القــارئ  فمشــاركة  االســتداليل)12(، 

املعنــى أو املوضــوع الجــاميل يرجعــان بالدرجــة األوىل إىل 

كــون هــذا األخــري ليــس معطــى يف النــص بــل يتجــىل مــن 

خــالل التشــكيل الــداليل الــذي يبنيــه القــارئ بنفســه، وعــىل 

ضوء تجربته الخاصة أول األمر، وبسبب هذا االنهامك يف 

البنــاء ســوف ينطــوي التشــكيل الــداليل عــىل نســبة معينــة 

من “الوهم” ناجمة عن مامرسة القارئ إلسقاطاته الخاصة 

يف عملية التشكيل”)13( الداليل، الذي ينطلق يف الغالب 

من خلفية القارئ الثقافية، التي اكتسبها بفعل تفاعله مع 

املجتمــع، ومــع غــريه مــن الثقافــات األخــرى.

القــراءة مبجــرد  الكبــري يف فعــل  التعقيــد  لنــا  ويتضــح 

اتفقــت حولهــا  التــي  األساســية  عــن املســلامت  اإلعــالن 

منهــا: التأويــل املعــارصة، ونذكــر  نظريــات 

يبدأ تأويل نص ما حني نرع يف قراءته.. 1

ينصب التأويل مبارشة أثناء القراءة عىل املعنى . 2

لــدى  ن  يكــوِّ مــا  وهــو  نقــرأ،  الــذي  للنــص  العــام 

القــارئ فكــرة عامــة عــن تتمــة النــص، وإذا كانــت 

هنــاك دالالت غــري متوقعــة فإنــه يلجــأ إىل إعــادة 

صياغة وتصحيح ما تم إدراكه)14(، من خالل رؤيته 

األوىل للنــص. 

ولتوضيــح مســألة القــارئ يف صنــع املعنــى، فقــد ميّــز 

النقــاد بــني مهمتــني للقــارئ، وهــام:

مهمة اإلدراك املبارش: وتتمثل يف تفهم الهيكل . 1

الخارجي للنص، متمثال يف معطياته األسلوبية، 

واللغوية.

مهمــة االســتذهان: وهــي عمــل الذهــن والخيــال، . 2

وهــي املهمــة التــي تتشــكل فيهــا ذهنيــة القــارئ، 

يكتشــفه يف  داخليــا مل  عاملــا  يكتشــف  وفيهــا 
املرحلــة األوىل مــن قراءتــه.)15(

كام أن إشكاليات القراءة ال تقف عند حدود اكتشاف 

الداللــة، بــل تتعــدى ذلــك إىل محاولــة الوصــول إىل 

أمــر  ذلــك  إىل  الوصــول  أظــن  وال  املــراد،  الهــدف 

اختيــاري، فــأي قــراءة ال تبــدأ مــن فــراغ، بــل هــي قــراءة 

إجابــات،  ورائهــا  مــن  تنتظــر  أســئلة  طــرح  تســعى إىل 

التــي  ومهــام كانــت نوعيــة هــذه األســئلة، فإنهــا هــي 

تحــدد آليــات هــذه القــراءة، لتكــون قــراءة منتجــة، وكلــام 

كانــت هــذه القــراءة مثمــرة، كلــام كشــفت عــن الجــذور 

املعرفيــة األساســية آلليــات الفهــم والتأويــل)16(؛ هــذه 

اآلليــات التــي متكننــا مــن التحكــم يف النــص إىل حــد مــا.

برقحرئ وبر«عكة

يختلــف موقــف القــارئ مــن الحبكــة القصصيــة عــن موقفــه 

من الحبكة الروائية، فاألوىل أبسط من الثانية، إذ ال تحتاج 

إىل جهــد كبــري يف تتبعهــا. أمــا الثانيــة فتحتــاج إىل أمريــن 

اثنــني، وهــام:

الذكاء.. 1

الذاكرة.. 2

وتتبــع  اســتيعاب  القــارئ  يســتطيع  لــي  والــذكاء 

األحــداث الكثــرية، وخاصــة يف الروايــات الطويلــة، وروايــات 

بالروايــة  مــا يســمى  الوعــي، أو  املونولــوج الداخــيل، وتيــار 

الجديدة، أين يشري القارئ الدارس إىل األحداث التي لها 

عالقة بالعقدة يف الهامش حتى يتذكرها كل مرّة، وخاصة 

إذا كان مطالبــا بتحليــل النــص، أمــا إذا تعلــق األمــر بالقــراءة 

مــن أجــل املتعــة فاألمــر يختلــف.

أمــا الذاكــرة فهــي أداة ربــط األحــداث التــي تــروى يف 

البدايــة أو التــي تــروى يف النهايــة، ويتــم مــن خاللهــا تخزيــن 

الروايــة  هــذه األحــداث الســتذكارها عنــد الحاجــة وخاصــة 

الجديــدة، أيــن يتــم تكســري خطيّــة الــرد، وأن نســيان بعــض 

الحــوادث قــد يســبب جملــة مــن املشــاكل للقــارئ منهــا:

انفراط عقد الرواية.	 
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اختفاء العالئق.	 

وقد يفقد متعة القراءة.	 

ويف هــذه الحالــة يســعى الكاتــب املتمــرس إىل غــرس 

بعض اإلشارات التي تساعد املتلقي عىل استخدام تقنية 

الحفــظ واالســرتجاع)17(، وذلــك مــن خــالل عتبــات النــص، 

واالســتهالالت، وحتــى الفراغــات التــي تكــون يف النــص مــن 

القــارئ  يســعى  كــام  والهوامش...إلــخ،  البياضــات،  مثــل 

إىل التســجيل حتــى يتذكــر مــا وصــل إليــه مــن أفــكار، ليقــوم 

بربطهــا بعــد ذلــك.

برقحرئ وبرشف ل

يرســم يف  بالكتابــة  يبــدأ  حــني  الكاتــب  أن  املعــروف  مــن 

ذهنــه قارئــا محــددا، يوجــه إليــه رســالة معينــة، قــد يفهمهــا 

القارئ وقد ال يفهم، ويرجع هذا إىل مرجعية هذا القارئ؛ 

“فالقارئ يف أثناء قراءته للرواية - عىل سبيل املثال- يقوم 

بإعــادة بنائهــا يف ذهنــه، منتفعــا يف ذلــك مبعرفتــه بقواعــد 

اللغــة التــي كُتــب بهــا النــص، وذائقتــه األدبيــة التــي اكتســبها 

خــالل قراءتــه الســابقة لهــذا النــوع مــن األدب، فضــال عــن 

التفاعــل التــام بــني شــفرة النــص، ومــا فيــه مــن نظــام رمــزي، 

الرمــوز  يفــر  أن  عليهــا  يغلــب  التــي  وشــفرته  ومجــازي، 

عــىل وفــق مــا ترتجمــه هــي مــن رمــوز الكاتــب وتشــفريه”)18(، 

فباإلضافــة إىل مــا يقدمــه كاتــب النــص مــن شــفرات، قــد 

يخــرج قــارئ هــذا النــص بأمــور مل يقصدهــا املؤلــف، ويعــود 

ذلــك إىل انفتــاح النــص عــىل أكــر مــن داللــة.

كــام أنــه مــن الصعــب أن يتعامــل القــارئ العــادي مــع 

النصــوص الروائيــة الجديــدة، أو مــا يطلــق عليهــا الحساســية 

الجديدة “فكانت النتيجة حصول انحسار ألفق التلقي، ألن 

هــذه النصــوص الروائيــة الجديــدة جــاءت مخيبــة لتوقعــات 

القــارئ الــذي تعــوَّد عــىل منــوذج الروايــات التقليديــة”)19(، 

ولكــن هــذه النصــوص الجديــدة أصبحــت فيــام بعــد تفــرتض 

قارئــا مــن نــوع خــاص، يســتطيع أن يفــك عقــد النــص، وحــل 

رمــوزه، وفــك شــفراته...إلخ

وأن تخييــب أفــق انتظــار القــارئ -يف نظــر عبــد املالــك 

أن  ميكــن  املواصفــات،  مــن  جملــة  إىل  يعــود  أشــهبون- 

نجملهــا يف:

التبشــري بزمــن جديــد، ونعــي زمــن روايئ انقــى ووىل 

)الزمــن التقليــدي(.

خــرق الــروايئ اللتزاماتــه اتجــاه تقاليــد الــرد التــي تحيــل 

إىل السجل الجاميل الرومانيس والواقعي.

محاولــة تفجــري الحكايــة وخلــق قواعــد جديــدة لإلحالــة 

والتلقــي واالســتجابة، وبــه ال ميكــن القبــض عــىل خيــط 

الــرد -مثلــام كان ســابقا- وإمنــا ينبغــي بــذل الجهــد 

الكبــري لفــك وفهــم الرمــوز.

تجاوز املكان التقليدي واملعروف إىل أماكن متشظية 

أماكــن  تــدور يف  األحــداث  تعــد  فلــم  معروفــة،  غــري 

معروفــة، وإمنــا تــم تجــاوز ذلــك)20(، إىل أماكــن مجــردة 

ال تكــون إال يف الروايــة الجديــدة.

مــن خــالل رش 	  النــيص،  املــكان  باإلضافــة إىل 

البيــاض  اعتــامد  وكــذا  البيــاض،  عــىل  الســواد 

كلغــة، تهــزُّ أفــق انتظــار املتلقــي، وتزعــزع قدرتــه 

الورقــة. عــىل  مــا هــو موجــود  اســتيعاب كل  عــىل 

التــي  البياضــات  كل  مــلء  إىل  فالقــارئ مدعــو  وبــه 

تشــري إىل شــبكة هائلــة مــن اإلمكانــات الدالليــة، وأن كــرة 

هــذه البياضــات، هــو يف حــد ذاتــه لغــة معقــدة ينبغــي عــىل 

املتلقــي أن يحلهــا، ذلــك أن هــذه البياضــات تلعــب دورا 

لــدى املتلقــي، كــام تدفعــه  أساســيا يف تشــكيل الداللــة 

التنقــل  هــذا  وســيمنحه  آخــر،  إىل  جــزء  مــن  التنقــل  إىل 

يدفــع  مــا  وهــو  متنوعــة،  نظــر مختلفــة، ودالالت  وجهــات 

القــارئ إىل محاولــة ربــط هــذه األجــزاء حتــى يصــل إىل بنــاء 

التشــكيل الــداليل الــذي يربــط هــذه األجــزاء)21(، إذ تلعــب 

هذه الفراغات دورا مهام يف التفاعل بني النص ومتلقيه، 

باعتبارهــا تتســبب يف عمليــة التواصــل، مــا يــؤدي إىل نــوع 

مــن الال-تــوازن بــني النــص واملتلقــي، وهــذا الال-تــوازن هــو 

النــص واملتلقــي، ويعمــل  بــني  التواصــل)22(،  ينمــي  الــذي 

عــىل خلــق بعــض الــدالالت.

برعحث وب تلقل

يسعى املبدع من خالل كتابة نصه إىل خلخلة أفق انتظار 

القــارئ، ليدفعــه إىل بــذل جهــد مضاعــف لكشــف مخبــوء 

النــص، لكــن إذا وقــع هــذا يف قــارئ مثــايل)**(، فقــد يخــرج 
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مبــا مل يقدمــه حتــى صاحــب النــص، “ويف جميــع الحــاالت 

فــإن القــارئ مثلــه مثــل الكاتــب باعتبــار كليهــام متلقيــا قبــل 

أي يشء، ال يســتطيع أن يتجــرد مــن الســياق الثقــايف العــام 

الذي يحيط به ويهيمن عليه بشــكل متباين تبعا للعالمات 

الثقافيــة التــي اعتــاد التعامــل معهــا بنســبة أكــر أو بوقــت 

أقــل”)24(، وهنــا نشــري إىل أن اختــالف املرجعيــات الثقافيــة، 

الــدالالت  اختــالف  إىل  بالــرضورة  ســيؤدي  واالجتامعيــة 

والنتائــج املتوصــل إليهــا.

من جهة أخرى يسعى الكاتب إىل مساعدة املتلقي، 

الخطــاب  أن  ذلــك  االفتتاحــي؛  بالخطــاب  يســمى  مبــا 

االفتتاحــي ألي نــص روايئ؛ يعــد فضــاء حيويــا لتأمــل ســؤال 

الكتابــة عنــد الكاتــب، وهنــا تكمــن أهميــة االنتبــاه إىل تلــك 

النصــوص االســتهاللية التــي تلعــب دورا مهــام يف توجيــه 

القــارئ، والتعامــل معــه قــراءة وفهــام. كــام قــد تخلــق هــذه 

االســتهالالت عنــر التشــويق لــدى املتلقــي، ورمبــا تعمــل 

عــىل توجيهــه يف بعــض الحــاالت باعتبارهــا اُعتمــدت مــن 

أمــام  الزوايــا املظلمــة  بعــض  إنــارة  أجــل  مــن  الكاتــب  قبــل 

املتلقي. وأن أول ما يذهب إليه املتلقي قبل قراءة النص، 

هــو أن يقــرأ هــذه االســتهالالت املوِجهــة. 

ومــن املعــروف أن الكاتــب حــني يبــدأ بالكتابــة فإنــه يف 

البدايــة يتوجــه بكتابتــه إىل قــارئ هــو يختــاره، كــام أن القــارئ 

يســعى إىل قــراءة النصــوص التــي توافــق توجهــه، وبالتــايل 

يلتقــي وعــي القــارئ بوعــي املؤلــف. “والواقــع أن الكاتــب 

ال يســتطيع أن يكتشــف نصــه الخــاص، ألن هــذا األخــري ال 

ميكنــه أن يفــرض ذاتــه أو لنقــل “موضوعيتــه” عــىل الكاتــب، 

ومــن هنــا كانــت الحاجــة إىل طــرف آخــر يســتطيع النــص أن 

يفــرض وجــوده عليــه، فيخــرج بذلــك موضوعــه الجــاميل أو 

القصــدي إىل حيــز الوجــود امللمــوس. وهــذا الطــرف اآلخــر 

هــو القــارئ”)25( باعتبــاره عنــرا مهــام يف إبــداع النــص مــن 

جديــد، أو إبــداع جامليــة جديــدة بإمكانهــا أن تبقــي النــص 

حيّا، ذلك أن النص قد يقول أمورا للقارئ ال يقولها املبدع 

نفســه، وبتعــدد هــؤالء القــراء تتعــدد الــدالالت حــول النــص، 

تعطــي  أن  مــن شــأنها  ثانيــة  إبــداع  القــراءة عمليــة  لتصبــح 

النص قيمة مضافة، ولكن هذه القراءة هي إبداع ملوضوع 

النــص، وليــس لنــص آخــر)26(؛ أي أنهــا تخــرج مبعــان مل يــر 

النــص يف حــد ذاتــه،  إليهــا  بــل أشــار  النــص،  إليهــا كاتــب 

واكتشــفها هــذا القــارئ، مــن خــالل اســتدعائه واســتحضاره 

للنصــوص الغائبــة، التــي تفيــد يف تحويــل القــارئ إىل منتــج 

للنــص، فهــذه النصــوص تــري النــص باجتــالب دالالت ال 

تعــد وال تحــى، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تفيــد يف 

إيجــاد قــراء آخريــن يشــعرون بــأن القــراءة عمــل إبداعــي، وهــو 

شــعور ال ميكــن اإلحســاس بــه إال إذا أحــس هــذا القــارئ أنــه 

يقــدم شــيئا لهــذا النــص، مــن خــالل حــل رمــوزه)27(، وحتــى 

مــن خــالل إبــرازه للغــري.

ئبــي  الغرا توظيــف  إىل  الكاتــب  يســعى  قــد  كــام 

انتبــاه املتلقــي، أو  والعجائبــي كنــواة لعملــه، وهــذا لشــد 

الــروايئ،  الشــكل  العمــل عــىل تهجــني  إىل صدمــه، وكــذا 

العــريب،  الــرتاث  مــن  بإدخــال عنــارص رسديــة وغــري رسديــة 

واإلكثار من الحكايات داخل العمل الواحد؛ حكاية تجر إىل 

حكاية حتى ينىس القارئ الحكاية األوىل، وبالتايل يصعب 

الفهم)28(، إال أن هذا النوع من الكتابات يوفر متسعا لرد 

حكايات كثرية، ولي يفهم القارئ هذه الحكايات عليه أن 

يجهــد تركيــزه يف ربــط هــذه السلســلة مــن الحكايــات التــي 

قــد تنتهــي إىل نقطــة واحــدة ونهايــة واحــدة.

وعليــه فــإن القــارئ املتمكــن هــو ذاك القــارئ الــذي 

عــىل  الكاتــب  يرتكهــا  التــي  البياضــات  حتــى يف  يبحــث 

صفحــات عملــه، ســواء كان ذلــك عــن قصــد، أو عــن غــري 

قصــد، وينبغــي للمتلقــي أن يرتجمهــا إىل لغتهــا، وهــو مــا 

يقتــي قارئــا قــادرا عــىل مــلء تلــك الفراغــات والبياضــات، 

والقارئ الذي يستطيع ذلك هو القارئ الذي يخرج بجملة 

تراهــن عليــه  الــذي  القــارئ  والقــراءات، وهــو  النتائــج  مــن 

الروايــة الجديــدة)29(، ألن هــذه البياضــات هــي التــي تنقلنــا 

من فقرة إىل فقرة، ومن فصل آلخر، كام قد تفصل األفكار 

عــن بعضهــا، ولهــذا فالقــارئ مطالــب بقــراءة كل ذلــك عــىل 

أســاس أنــه لغــة، لهــا دالالت خاصــة.

الكتابــة،  إىل  منــا  الواحــد  ينجــذب  أن  غريبــا  وليــس 

بالخــوض يف  يســمح  مــا  الرمزيــة  القــوة  مــن  لهــا  فالكتابــة 

املمنــوع، مــن خــالل اســتعاملها للرمــوز واالنزياحــات، أمــا 

الكاتب فيكون أمام ورقة بيضاء صامء، أمام جسد صامت 

األبيــض فإمنــا  يــرع يف زرع األســود عــىل  ميــت، فحــني 
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يبعــث الــروح يف الجســد، وبــه يجعــل هــذا الجســد األبيــض 

يتكلم بفعل الكتابة، ويصور ويتخيل، ويعيش الحياة ويتكلم 

عــن الحيــاة، وعــن املجتمــع، وعــن همــوم هــذا املجتمــع، 

وعليــه فالكتابــة هــي األداة التــي متلــك مــن اإلمكانــات مــا 

ينطــق الورقــة البيضــاء ويبعــث فيهــا الحيــاة)30( حتــى وإن كان 

هــذا البيــاض يف حــد ذاتــه لغــة صامتــة.

وختامــا ملــا ســلف، فإننــا ال نســعى إىل تقييــد حريــة 

القــراءة مبفاهيــم وتقنيــات مــن شــأنها أن تقتــل النــص، إذ 

استندنا يف بحثنا هذا عىل بعض الفرضيات التي عملت 

بهــا نظريــات القــراءة والتلقــي، وهكــذا فبوســع الــدارس أن 

يتوســع يف مثــل هــذه الدراســات حتــى يخــرج باســتنتاجات 

أخــرى، مــن شــأنها أن تنــري الطريــق لغرينــا مــن الباحثــني، ومــا 

اهتاممنــا بعالقــة املبــدع بالقــارئ إال مــن أجــل الوصــول إىل 

الجانــب التواصــيل بينهــام، اعتقــادا منــا أن أي عمــل أديب 

مهمتــه تكمــن يف عمليــة التواصــل بــني الُكتــاب والقــراء مــن 

خالل النص، الذي أصبح يستنطق الذات القارئة، والذات 

الكاتبــة، ويســتخرج مــا هــو بداخلهــام.

اتضــح  الجديــدة،  الــردي  الشــكل  ومــن خــالل هــذا 

أن النــص الــروايئ قــد رشع يف التحــرر مــن النمطيــة، ومــن 

يتفجــر إىل  التجــدد،  التقليديــة، فأصبــح دائــم  األســاليب 

مــن  النــص  لينتقــل بعدهــا  وحــدات متعــددة ومتناقضــة، 

والدوائــر،  الزوايــا  إىل  املســتقيمة،  الرديــة  الخطــوط 

الوصــل إىل  منــه إىل  واالنقســامات واالنعراجــات، ســعيا 

الــدالالت. مــن  قــدر  أكــرب 

برهنب ش

القــراءة وتوليــد الداللــة “تغيــري عاداتنــا  ينظــر حميــد لحميــداين،   1

يف قــراءة النــص األديب، املركــز الثقــايف العــريب، املغــرب، ط2، 

.10 ،9 2007، صــص: 

املقصــود بالغمــوض، هــو اشــتامل النــص عــىل فراغــات تشــكل   2

مقومــات  مــن  الغمــوض  هــذا  وأن  مــا،  غموضــا  القــارئ  لــدى 

العمــل األديب الناجــح، كــام أنــه يضفــي أهميــة عــىل دور القــارئ 
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.127  ،126 صــص:   ،2007 الجزائــر،  الجامعيــة،  املطبوعــات 

ينظــر غنيمــة كولوقــيل، نظريــة التلقــي “خلفياتهــا اإلبســتمولوجية   5

وعالقتهــا بنظريــات االتصــال”، دار التنويــر، الجزائــر، ط1، 2013، 

ص: 103.
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ط1، 2010، ص: 22.
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.75 1998، ص:  الحضــاري، حلــب، ط1،  اإلمنــاء 
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صــص: 55، 56.

التخييليــة “بحــث يف األنســاق  ســعيد جبــار، مــن الرديــة إىل   12

الداللية يف الرد العريب”، منشورات االختالف، الجزائر، ط1، 

2013، صــص: 33، 34.

عبــد الكريــم رشيف، مــن فلســفات التأويــل إىل نظريــات القــراءة،   13

مرجــع ســابق، ص: 213.

ينظــر فريناندهالــني، وآخريــن، بحــوث يف القــراءة والتلقــي، مرجــع   14

ســابق، صــص: 72، 73.

ينظر محمد عباس عبد الواحد، قراءة النص وجامليات النلقي”   15

الفكــر  دار  النقــدي”،  وتراثنــا  الحديثــة  الغربيــة  املذاهــب  بــني 

القاهــرة، ط1، 1996، صــص: 22، 23. العــريب، 

ينظر نر حام أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، املركز   16

الثقــايف العــريب، املغــرب، ط9، صــص: 6،7.

73



97   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

ينظــر إبراهيــم خليــل، بنيــة النــص الــروايئ، منشــورات االختــالف،   17
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98  برلغة برا دمة و نبجهة ت«ايحم برارص

اللغة العربية ومواجهة حتديات الع�سر

 . ست  براينع
أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة البعث، حمص، سوريا

 قا ة 

اللغة هوية األمة، وذاكرتها. تصل الحارض باملايض، وتطلُّ 

مــن الحــارض عــىل املســتقبل، أداة الســتيعاب ثقافــة األمــة، 

م  وفكرها، وسجلٌّ لحضارتها. ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا: إن تقدُّ

اللغة، أو تأخرها يوازي تقدم األمة، أو تأخرها.

ولــكل لغــة جوانــب فريــدة متيزهــا مــن باقــي اللغــات. 

والجوانــب  الــري  باملخــزون  جــداً  غنيــة  العربيــة  ولغتنــا 

البالغيــة، واملرونــة، وتعــدد أصنــاف االشــتقاق، والنحــت، 

والقــدرة عــىل اســتيعاب العلــوم واملعــارف. وليــس هنالــك 

أجمــل مــن االطــالع عــىل ثقافــة اآلخــر، وأخــذ املفيــد منهــا، 

رشط االحتفاظ بالخصوصية الثقافية، والهوية. فنجاُح األمة 

مرتبط بإدراكها قدراتِها الفكرية، واالجتامعية، واالقتصادية.

القــرن  نهايــة  هائلــة يف  تطــورات  مــن  ماجــرى  ولعــل 

العريــن، ومطلــع األلفيــة الثالثــة يدعونــا إىل وقفــة تأمليــة 

نكتشــف مــن خاللهــا واقــع اللغــة العربيــة، وكيفيــة النهــوض 

العــر  أبنائهــا ملواكبــة معطيــات  مــن  بالفعــل املطلــوب 

التكنولوجــي.

2 - وبذع برلغة برا دمة وبرت«ايحم بر بهوة

واالجتامعيــة،  االقتصاديــة،  بآثارهــا  تحديــات  للعوملــة 

وقــد  والتكنولوجيــة،  والسياســية،  واإلعالميــة،  والثقافيــة، 

شكلت تحديات تهدف إىل توجيه الرأي العام العاملي إىل 
قيم جديدة، ولعل التغيري الثقايف أبرز هذه التحديات.)1(

وتســعى العوملــة إىل تهميــش وظيفــة اللغــة القوميــة 

أوالً، ورصف النــاس عنهــا ثانيــاً، واالهتــامم بثقافــة القطــب 

الواحد، وفرضها. ونجد أن العريب يعود بتفكريه، ومشاعره، 

مبشــكالت  يهتــم  والقليــل  ســابقة،  مــدة  إىل  ومعلوماتــه 

العــر، ويســعى إىل إيجــاد حلــول ملشــكالته. صحيــح أن 

اللغــة العربيــة لغــة عامليــة، وهــي لغــة القــرآن الكريم، حملت 

الفكر الحضاري العريب مدة طويلة. لكن هذا الكالم يجب 

لنــا؛ لنعيــد هــذا  أن نــردده دامئــاً مــن بــاب أن يكــون حافــزاً 

املجــد الحضــاري، ال مــن بــاب التغنــي باملــايض وأمجــاده.

يــرى د. حســام الخطيــب)2( أن الثقافــة العربيــة ال تــزال 

ومضمونهــا  هويتهــا،  وتحديــد  ذاتهــا،  بتعريــف  مشــغولة 

الداخيل إىل حّد أن بعضهم يشكُّ يف وجود قوام مشرتك 

ميكــن أن يطلــق عليــه تســمية الفكــر العــريب الحديــث.

ومبــا أن اللغــة العربيــة مكــوٌن أســاس للهويــة نجــد أن 

والعوملــة عالقــة جدليــة، فالعوملــة  الهويــة،  بــني  العالقــة 

تطــارد الهويــة، وتحارصهــا يف حــني أن الهويــة تقــاوم أســباب 

الذوبــان يف اآلخــر، وتتسشــبث بوجودهــا.

العربيــة  اللغــة  تعانيهــا  التــي  أهــم املشــكالت  ولعــل 

وعــدم  والعاميــة،  الفصحــى  مشــكلة  العوملــة  مــّد  بتأثــري 

قــدرة الفصحــى عــىل مواكبــة التطــور العلمــي، والتطــور يف 

املصطلح، وعدم قدرتها عىل أن تكون لغة العلم، ومشكلة 

اإلعــالن واإلعــالم، وســنناقش هــذه الفكــرة مــن خــالل أمثلــة 

تطبيقيــة يف ســورية.

3 -  شكنم رغة ببعنم وببعنج 

اللغــة  عــن  املعــارصة  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  تطــورت 

كائــن  اللغــة  األمــر طبيعــي؛ ألن  الرتاثيــة. وهــذا  الفصحــى 

حــي يتطــور بتطــور مســتعمليه. وقــد اســتمدت مادتهــا مــن 

معني الفصحى الرتاثية النحوي واملعجمي، فعمدت إىل 

االنتقــاء، والتوليــد، والقيــاس، والنحــت، والتعريــب مــع أنهــا 

بنــت األصــل الفصيــح. 
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3-1- لغة الصحافة الغربية وأثرها يف اللغة العربية 

مــام ال شــك فيــه أن اللغــة العربيــة قــد اســتفادت مــن 

غريهــا مــن اللغــات، ومــن ترجامتهــا. ويعــّد هــذا األمــر إثــراء 

للغة. وتبدو بعض الرتاكيب غريبة عن العربية؛ ألنها نشأت 

يف أحوال اجتامعية مختلفة. لكن العربية املرنة استوعبت 

هذه العبارات، فرعت متر يف صحفنا، وإعالمنا من غري 

أن نشــعر بالغربــة عنهــا. فمــن ذلــك مثــالً قولنــا: 

 Il jette de ذّر الرماد يف العيون. وأصلها بالفرنسية

 la poudre aux yeux

والبحــث يف  والتطايــر  الرمــي  إىل  ذرَّ  الفعــل  يحيــل 

الــرتاب. ومل  الريــح  ذرت  نقــول:  الذهــب)3(  عــن  الــرتاب 

يســتعمل هــذا الفعــل مبعنــى التضليــل كــام ورد يف األصــل 

الفرنــيس. 

 Il joue avec le feu :لعب بالنار. وأصله الفرنيس

وال نجــد لهــذا االســتعامل أثــراً يف اللغــة العربيــة، بــل 

لعــب إىل  الفعــل  إذ يحيــل  الرتجمــة؛  إليهــا بفضــل  دخــل 

الداللــة عــىل اللهــو والســخرية والعبــث)4( نقــول مثــالً: لعبت 

بهــم الهمــوم. 

األســاليب،  هــذه  عــىل  اللغويــني  بعــض  نبّــه  وقــد 

العربيــة)5(  للغــة  ثــراء  ويــرى بعضهــم يف قبولهــا  ونبذوهــا. 

وال نــرى يف هــذه األســاليب رضراً عــىل اللغــة العربيــة 

العربيــة  قــد خضعــت لقواعدهــا، ومــا دامــت  مــا دامــت 

تستوعبها مبرونة؛ إذ إنها ليست أعجمية لكنها تفيد معنى 

مل يســبق ألجدادنــا أن اســتعملوه بهــذا املعنــى. 

3-2- املصطلح العلمي يف اإلعالم العريب 

لإلعــالم العلمــي وظيفــة مهمــة ملــا يؤديــه مــن وظائــف 

يف تبســيط العلــم، وإدخــال مفاهيمــه ومناهجــه ومعلوماتــه 

يف حيــاة النــاس. ومــن املعــروف أن املصطلــح العلمــي ال 

يــزال عاجــزاً عــن مواكبــة التقــدم العلمــي كــام أن كثــرياً مــن 

املصطلحات بعيد عن الحياة العلمية يف الوطن العريب)6( 

اإلعــالم  يف  تشــيع  التــي  املصطلحــات  هــذه  ومــن 

الشــابكة مقابــل “االنرتنــت”، والناســخ مقابــل “الفاكــس”. 

وحــني تقــّدم وســائل اإلعــالم هــذه املعلومــات تكــرس ثقافــة 

لدى املجتمع العريب السيام وأن عرنا عر املعلومات 

وســائل  عــىل  يرتتــب  وهنــا  واملســموع.  املــريئ  واإلعــالم 

اإلعــالم أن يكــون أســلوب تناولهــا املــواد العلميــة حــذراً. 

فاملصطلح العلمي جزء من املادة العلمية. ومع ذلك 

يجــب االهتــامم باملصطلحــات العلميــة؛ ألنهــا تتوجــه إىل 

الريحــة األكــرب عــرب اإلعــالم “ أي العــرب ومــن ينطــق باللغــة 

العربيــة” لــذا ال بــد مــن االعتــامد عــىل املصطلحــات التــي 

شــاع اســتعاملها وإن مل تكــن موجــودة يف “املعاجــم التــي 

تعج بها املكتبة العربية والتي اختلطت فيها املصطلحات 

وتضاربت إذ لجأ أغلبها إىل التوسع الفردي الختيار ما يرون 
ملؤلفيهــا مــن ألفــاظ..”)7(

خانــات:  ثــالث  يف  املصطلحــات  هــذه  وتنــدرج 

أو املختــر األجنبــي  اللغــة األجنبيــة،  تنقــل  مصطلحــات 

لفظــاً ومعنــى إىل العربيــة مثــل “ انرتنــت، فاكــس، يونســكو” 

فيزيــاء   Medal “ميداليــة  مثــل:  معربــة  ومصطلحــات 

..” ومصطلحــات مل   Workshop ورشــة   Physique

تجــد طريقهــا بعــُد للمقابــل العــريب، تضطــر وســائل اإلعــالم 

اســتعرابها.  إىل 

املشكلة أن االستعراب يحتاج إىل جمل طويلة لرحه 

لــي يكــون املصطلــح واضحــاً، فـ”ســبام” يف املعلوماتيــة 

–عــىل ســبيل املثــال- رســالة، أو إعــالن مقحــم عــىل الربيــد 

االلكــرتوين الخــاص. 

ومــن فوائــد االســتعراب إبقــاء الكلمــة حــني تكــون ترجمــة 

املصطلــح ليســت بــذات فائــدة. كــام أن االســتعراب يــري 

لغتنا، ويجعلها رفيقة التطور العلمي. فمهام استعملنا يف 

إعالمنا اسم شابكة فسيظل االنرتنت هو الشائع يف عر 

الكــم الهائــل مــن املعلومــات. أال نــرى فائــدة إثرائيــة للغتنــا 

مــن جهــة، وحــداً لظاهــرة فــوىض املصطلــح مــن جهة أخرى؟ 

بــل يف  املشــكلة إذن ليســت يف تعريــب األلفــاظ، 

شيوع املعرّب. وكام ثبت من التجربة شاعت مصطلحات 

دخيلــة مثــل أكســجني وهيدروجــني وبنكريــاس، وانتــرت 

عــىل  العربيــة  قــدرة  يثبــت  مــا  املعّربــة  األلفــاظ  مــن  أكــر 

اســتيعاب األلفــاظ الدخيلــة، وحيويتهــا، وثرائهــا. 

3-3- لغة اإلعالم واإلعالن ومشكالتها 

ال يوجد وجود حقيقي لإلنسان من غري اللغة. فـ”اللغة 

هــي املــؤرش عــىل الفكــر والدالــة عليــه”)8( لقــد نظــر ســقراط 

ذات يــوم إىل أحــد تالميــذه، فــرآه صامتــاً، فقــال لــه: تكلــم، 
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عــرب وســائل  بالنــا مبــن يحدثنــا  فــام  أراك”  حّدثنــي حتــى 

اإلعــالم املرئيــة واملقــروءة واملســموعة، ووســائل اإلعــالن. 

فتبــدو العالقــة بــني اللغــة واإلعــالم عالقــة تالزميــة. وإذا مــا 

كان اإلعــالم متطــوراً ُعــزي تطــوره إىل تطــور اللغــة؛ ذلــك ألن 

ينــر أســاليبها،  اللغــة. فهــو  يرتكــز عــىل  اإلعــالم املتطــور 

ويشــيع كثــرياً مــن مصطلحاتهــا، ويعمــل عــىل االرتقــاء بــذوق 

املجتمــع. فهــل يــؤدي إعالمنــا العــريب هــذه الوظيفــة؟ 

مــن املتوقــع أن يكــون اإلعالميــون الذيــن يعــّدون ضيوفاً 

علينــا يف بيوتنــا، وأماكــن عملنــا أمنوذجــاً معياريــاً للســالمة 

اللغويــة. لكننــا نجــد الغالبيــة يكونــون عامــل تنفــري مــن اللغــة 

وجاملياتهــا الدالليــة واألســلوبية، مســوغني ذلــك ألنفســهم 

بالقول خطأ مشهور خري من فصيح مهجور، متناسني القول 

إنــه ال يصــح إال الصحيــح. 

ويــأيت التلفــاز يف املرتبــة األوىل مــن جهــة التأثــري صوتــاً 

وصورة، تليه وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة. ويشكل 

ذلك كله دليالً عىل ما لإلعالم من وظيفة كربى يف غرس 

النــامذج اللغويــة الســليمة لــدى املتلقــي. ولهــذه األهميــة 

نشأ علم لغوي خاص باإلعالم سمي “علم اإلعالم اللغوي” 

الهدف منه دراسة اللغة يف ظل نظريات االتصال، وإظهار 

مكانة اللغة يف ظل عملية التواصل اإلعالمي. ونشأ داخل 

هــذا العلــم مــا يســمى بالتحريــر اإلعالمــي الــذي يســعى إىل 

دراســة الــكالم، وســبكه ســبكاً دقيقــاً مــن جهــة، ومرنــاً طيّعــاً 

من جهة أخرى، ســهل الفهم واالســتيعاب من جهة ثالثة)9(.

فلهــا مســاحة  العربيــة  للغــة  الربامــج املخصصــة  أمــا 

زمنيــة ضيقــة. ويل شــخصياً تجربــة يف إعــداد برنامــج “لغــة 

الضــاد” وتقدميــه منــذ أكــر مــن ســنة عــىل أثــري إذاعــة صــوت 

الشــعب. مدتــه خمــس دقائــق يوميــاً، ويعــرض يف الســابعة 

والربــع صباحــاً. ويبــدو ملتتبــع هــذه الربامــج أن مســتمعيها 

قالئــل، وأن تحديــد وقــت عرضهــا يبــدو مقصــوداً مــن قبــل 

هيئــة إعــداد الربامــج؛ ذلــك ألنهــم يعزفــون عــن هــذه الربامــج 

الرتفيــه  برامــج  بــات مييــل إىل  العــام  الــذوق  أن  ويعرفــون 

أن مثــة  تناســوا  أو  والجــامل... ونســوا  والفلــك  والتســلية 

غربة حقيقية وجدت بسبب إهامل هذه الربامج، وإهامل 

للمتلقــي  املناســب  بالشــكل  تقدميهــا  بكيفيــة  االهتــامم 

مســتمعاً كان أو متفرجــاً أو قارئــاً)10( ورمبــا تجاهلــوا صيحــات 

املثقفــني التــي تقــول: إن اللغــة هــي خــط الدفــاع األول عــن 

الفكــر، “وإن انحســار ســيادة اللغــة العربيــة الفصيحــة إمنــا 

هو راجع إىل انحســار الفكر الوحدوي”)11( اللغة إذن عامل 

وحــدوي، عــىل الغيوريــن عليهــا أن يحاربــوا عــىل أكــر مــن 

إزاحــة الفصحــى، ووســائل  الســاعية إىل  العاميــات  جبهــة 

اإلعالم من إذاعة وتلفاز وقنوات أرضية وفضائية، والجهات 

التــي تشــجع العاميــات يف اإلعــالم واإلعــالن... وقــد احتــج 

اليوميــة،  الحيــاة  لغــة  عــن  الفصحــى  ببعــد  العاميــة  دعــاة 

وبســاطة العاميــة، وارتباطهــا الحميمــي بالحيــاة اليوميــة... 

وقد أفردت وسائل اإلعالم لهذه الدعوة مجاالت متعددة. 

فثمة برامج لألطفال، وبرامج مناسبات، ومباريات رياضية، 

معــارصة،  ومسلســالت  محليــة،  ومتثيليــات  ومنوعــات 

وأغنيــات هابطــة املهــم فيهــا هــو التأثــري بالصــورة. 

قــد يدعــي مــن يدافــع عــن العاميــة أن اللغــة الفصحــى 

صعبــة. مــاذا يقــول الصينــي “ الــذي يبلــغ عــدد حــروف لغتــه 

44440” ؟ أو اليابــاين “الــذي ينبغــي لــه أن يعــرف 1850 

حرفــاً” وال نجــد بينهــم مــن يســتبدل بلغتــه اللغــة االنكليزيــة 

مثــالً؟ وجميعنــا يذكــر برنامــج األطفــال افتــح يــا سمســم الــذي 

حقق نجاحاً هائالً بلغته الفصحى، ونتســاءل ملصلحة َمن 

مل تكــرر التجربــة، واســتبدل بــه برامــج ذات صفــة عاميــة؟ 

يروى أن القاص الفرنيس “جول فرين” ملا كتب قصته 

الخيالية التي تحدث فيها عن سياح يخرتقون باطن األرض 

تركــوا أثــراً يــدل عليهــم، وكان هــذا األثــر نقشــاً بالعربيــة ســئل 

عن رس اختياره النقش العريب فقال: “ألنها لغة املستقبل، 

وال شــك أنــه ســيموت غريهــا يف حــني تبقــى هــي حيــة حتــى 
يرفع القرآن نفسه”)12(

ويبــدو لنــا أن املســتوى اللغــوي الفصيــح متوافــر يف 

الثقافيــة يف حــني أن املســتوى  نــرات األخبــار والربامــج 

العامــي متوافــر. ومــن القــول املعــاد فيــام يتعلــق بإشــاعة 

اللهجــات املحليــة أنهــا تؤصــل الفرقــة والتمــزق، وتقطع صلة 

الحارض برتاث األمة العريق، وتبدد حلم القومية املنشود. 

بــل  الفصحــى  العاميــة وإزاحــة  األمــر عــىل  يقتــر  وال 

يتعداه إىل ضعف أداء بعض اإلعالميني، وركاكة تعابريهم، 

وهلهلــة وثقافتهــم. واملثــري للضحــك ســخرية املجتمــع مــن 

اســتخدام بعــض اإلعالميــني الفصحــى. 
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أما اإلعالن فيأيت يف مرتبة تالية لإلعالم من جهة تأثريه 

يف تشــويه اللغــة. والنــص اإلشــهاري التجــاري نــٌص برهــاينٌّ 

(، يعتمد عىل التواصل مع املستهلك عرَب اللغة،  )تدلييلٌّ

بهــا يثبــت املنِتــج وجــوَده، ويقنــع املســتهلك، فيلجــأ إىل 

إرشــادات موحية مســتفزَّة يتضمنها خطابه. 

ويرتبــط اإلعــالن بالفعــل، فــإن مل يتبعــه الفعــل الــذي 

أُنشئ اإلعالن من أجله فقد قيمته؛ ذلك ألن للغة اإلعالن 

سياســة، وســلطة، وهــي ســلطة غائبــة، فحــني ننقــل اللفــظ 

مــن حقــل الــدال الــذي يحيــل إىل مدلــول إىل موقــف يخفــي 

يتمّســك  إذ  وتلميحــاً؛  إيحــاًء،  اللغــة  تصبــح  اختيــاراً  وراءه 

املرغِّب مبفردات، فيكون يف أعىل درجات السيطرة عىل 

الحــدث باللغــة التــي يســتخدمها.

للخطــاب اإلشــهاري قــدرة عــىل التأثــري يف املتلقــي، 

وإعادة تشكيل وعيه، ورسم رؤيا تتعلق باملنتج الذي يروِّج 

له، أو بالفكرة التي يدور النص حولها. إنه تواصل فّعال يف 

املجتمــع، ومنتــج لغــوي إخبــاري، وشــكل تواصــيل مركّــب.

مثــة إعالنــات عــىل شاشــة التلفــاز، أو إعالنــات طرقيــة 

مثــل وال تحتــار ارشاب رشاب عــامر، إعــالن برامجــي مثــل 

برنامــج مــا إلــك إال هيفــا، إعــالن مغنــى مثــل محــارم دميــة 

دميــة مــن بالــك أوعــى تقيــام... 

بحــروف  أو  بالعاميــة  املكتوبــة  الالفتــات  ننــىس  وال 

عربيــة ومعــان أجنبيــة مثــل محــل ســتيفانيل، وكــويف شــوب، 

املقابــل  بجانبهــا  عربيــة وضــع  وســيتي ســنرت... والفتــات 

االنكليزي. وقد تم اتخاذ إجراء يف سورية منذ مدة بتعريب 

كل الالفتــات، وعــدم إطــالق أي تســمية أجنبيــة عــىل أي 

ابــن خلــدون “ املغلــوب مولــع  محــل. ونتذكــر هنــا مقولــة 

بالغالــب يف شــعاره وزيــه ونحلتــه، وســائر  باالقتــداء  أبــداً 

أحوالــه وعوائــده. والســبب يف ذلــك أن النفــس أبــداً تعتقــد 

فيمــن غلبهــا وانقــادت إليــه إمــا لتظهــر بالكــامل وقــرَّ عندهــا 

مــن تعظيمــه، أو ملــا تغالــط بــه مــن أن انقيادهــا ليــس لغلــب 

طبيعــي إمنــا هــو لكــامل الغالــب.. ولذلــك تــرى املغلــوب 

يتشــبه بالغالــب يف ملبســه ومركبــه وســالحه.”)13( 

فثمة تشويه لغوي، وآخر نحوي، وثالث صياغي، ورابع 

أســلويب. أمــا اإلعــالن املصــاغ صياغــة عربيــة ســليمة فيمكــن 

أن يحدث تأثرياً أقوى لدى املتلقي. 

نســتطيع يف نهايــة هــذه الفكــرة أن نقــرتح وجــود قــرار 

ســيايس يتعلق بإلزام املعلنني باللغة الفصحى، والتخيل 

عــن العاميــة يف اإلعالنــات، وفــرض غرامــات عــىل املعلنــني 

بالعاميــة. 

4 -  شكلة ب احجم برا دمة وبذقبححم تطني هح 

تزخر مكتبتنا العربية مبعاجم متنوعة تشهد للعرب بالسبق 

مــن  كثــرياً  إن  حتــى  املعاجــم.  تأليــف  مقــام  والتميــز يف 

 Hay“ الغربيــني قــد انبهــروا بهــذا التفــوق. قــال هــاي وود

مــكان  يحتلــون  تأليــف املعاجــم  العــرب يف  إن   ”Wood

القديــم  العــامل  أو املــكان، ويف  الزمــان  املركــز ســواء يف 

الــرق والغــرب.)14(  والحديــث، ويف 

باملفــردات  االهتــامم  املعاجــم  صناعــة  وتقتــي 

والداللــة. فللمفــردات قيمــة دالليــة ذاتيــة، وأخــرى إيحائيــة 

مجازيــة تســتنبط مــن الســياق. فينبغــي اإلملــام –مــن أجــل 

تأليــف املعاجــم- بالصناعــة املعجميــة التــي تعنــي فــن عمل 

املعاجــم اللغويــة. وال ميكــن لهــذا األمــر أن يتــم مبعــزل عــن 

دراســة تاريــخ املفــردات، وعلــم الداللــة؛ لــذا ميكــن أن نعــد 

“صناعــة املعاجــم فرعــاً مــن علــم دراســة املفــردات”)15( 

فينطــوي املعجــم عــىل كلــامت متكلّمــي اللغــة عامــة. 

واملفــردات هــي مجمــوع الكلــامت املســتخدمة يف ســياق 

مــا. املعجــم إذن أوســع مــن املفــردات لكنــه ال يتــم إال بهــا. 

ويــرى كثــري مــن علــامء اللغــة أننــا نســتطيع تحليــل املجتمــع 

جــورج  نظــر  لغتــه. فاملعجميــة يف  مفــردات  مــن  انطالقــاً 

ماتوري “ علم مجتمعي، أو علم دراســة املجتمع يســتعمل 

األدوات اللســانية التــي هــي الكلــامت”)16( 

ونقــرتح مــن هــذه الورقــة البحثيــة بعــض األفــكار من أجل 

تطور املعاجم مثل وجود سلســلة عمودية من املعلومات 

اللســانية، أو العنوانــات التــي ترتــب ترتيبــاً هجائيــاً، وإيجــاد 

برنامج معلومات عن هذه املداخل. فليست املعلومات 

نصــاً كامــالً للقــراءة، بــل معلومــات تعــرب عــن يشء مــا. فثمــة 

مكــون خطــي وصــويت، ومكــون نحــوي، وآخــر داليل. 

فائدتهــا،  ِعظــم  عــىل  القدميــة  العربيــة  املعاجــم  إن 

العلميــة  النهضتــني  مواكبــة  عــن  قــارصة  ظلــت  وأهميتهــا 

والفكريــة اللتــني تشــهدهام البــالد العربيــة. ونحــن يف هــذا 
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يضاهــي  معجــم حديــث  إىل  الحاجــة  أمــس  الوقــت يف 

املعاجــم األجنبيــة، فيتســع ملصطلحــات الفنــون، واألدب، 

التــي شــهدتها البريــة فيــام مــى.  وألفــاظ الحضــارة 

املعجــم  إغنــاء  ينبغــي  الهــدف  هــذا  يتحقــق  ولــي 

العــريب مبــا حفــل بــه الــرتاث اللغــوي القديــم اســتناداً إىل 

كل  فيســتوعب  للمرونــة.  وقابليتهــا  العربيــة،  الخصائــص 

جديــد يتطلبــه علــم، أو فــن. وال مشــكلة يف أن يحتــوي هــذا 

املعجــم لفظــاً مولــداً، أو معّربــاً، أو دخيــالً مــا دام خاضعــاً 

لقواعــد اللغــة التــي وضعهــا العلــامء العــرب. فقــد احتــوت 

مــن مصطلحــات عرهــم،  العــرب كثــرياً  معاجــم أجدادنــا 

منهــا مــا هــو أصيــل، ومنهــا مــا هــو مــن اجتهــادات اللغويــني. 

إننا يف حاجة إىل معجم ينطلق من الرتاث، ويضيف إليه 

جديداً. فقد دخلت معظم اللغات عر املعاجم الحديثة، 

وأصبحــت تفــي باحتياجــات مســتهلي الثقافــة، والعلــوم. 

وليســت القضيــة قضيــة كــرة مفــردات، بــل تتعلــق باملعجــم 

الــذي يحتــاج إليــه طالــب العلــم. فيتــم االهتــامم بالكلــامت 

العلميــة  والكلمــة  العاديــة،  الكلمــة  االعتبــار  بعــني  آخذيــن 

والتقنيــة، والكلمــة األجنبيــة، والكلمــة الشــعبية، وامللحونــة؛ 

العربيــة، وإعطــاء دالالتهــا، واملســتويات  ملعرفــة أصولهــا 

املختلفة لالســتعامل، وأصول الكلامت، وتاريخها، والتطور 

الــداليل مستشــهدين بشــواهد لهــا وظيفــة تواصليــة. 

العربيــة،  للغــة  تاريخــي  إىل معجــم  أيضــاً  نحتــاج  إننــا 

نســتطيع أن نتعامــل مــن خاللــه مــع الكلمــة بوصفهــا كائنــاً 

لــه شــجرة عائلــة، وجــذور. فقــد اســتعارت اللغــة العربيــة مــن 

وأعــارت غريهــا، وال عجــب يف ذلــك فالكلــامت  غريهــا، 

تسبح عرب اللغات، وكثري من الكلامت العربية هاجرت إىل 

معاجم لغات أخر. وتجدر اإلشارة إىل أن املسترق فير 

كان أول من دعا إىل تطبيق هذه الفكرة موازاة بنظائرها من 

اللغــات. وتقــوم املعالجــة التاريخيــة للغــات األوربيــة بوضــع 

مرد للكلمة التي عنت فيام سبق معنى ثم تم تغيري هذا 

املعنــى يف قــرن تــال. فكلمــة الشــوارب عــىل ســبيل املثــال 

كانت تعني عروقاً يف الحلق ترب املاء، أو مجاري املاء 

يف العنــق، وحــامر صخــب الشــوارب أي شــديد النهيــق، 

ومنــه قــول أيب ذؤيــب الهــذيل يف وصــف الحــامر الوحــي: 

َصِخُب الشوارب ال يزال كأنه

عبٌد آلِل أيب ربيعَة مسبَُع

وقيل الشوارب عروق باطن الحلق.)17( أما املعنى الحديث 

فبعيد عن هذا املعنى البعد كله. 

تحيــل إىل مرجعيــة جاهليــة،  أنهــا  مشــكلة معاجمنــا 

العــريب حافــل  واألدب  اإلســالم.  حــد صــدر  أبعــد  وعــىل 

بالكلــامت األجنبيــة التــي تتحــدث عــن شــؤون الحيــاة، ولكــن 

فــرد وحــده،  ليــس مــن صنــع  لهــا. ووضــع معجــم  ال مرجــع 

وال ميكــن أن يقــوى عليــه فــرد؛ لــذا نحتــاج إىل وضــع مــرد 

معجمــي للكلــامت الســابحة إىل اللغــة العربيــة التــي تبــدو 

كلمــة  الكلــامت  هــذه  ومــن  لهــا.  عائلــة  لقيطــة ال  كلــامت 

ســاس  الفعــل  مــن  إنهــا  اللغويــون  يقــول  التــي  السياســة 

يســوس)18( ويُظــن أن هــذه الكلمــة عربيــة يف حــني أن العــودة 

إىل املعاجم تكشف بسهولة أنها ليست كذلك. فالفعل 

سوســيه  كلمــة  مــن  الريانيــة  اللغــة  مــن  مشــتق  ســاس 

التــي تعنــي الحصــان. ويظــن أن جنكيــز خــان مخــرتع كلمــة 

السياســة، فقــد أوجــد يف املغوليــة كلمــة ِســه ياِســه التــي 

تعنــي الرائــع الثــالث التــي تســتبقي الحكــم، وينتخــب فيها 

الخاقان الجديد، وقد دخل هذا املعنى إىل العربية فظن 

العــرب خطــأ أنــه مــن الفعــل ســاس يســوس، وضــاع األصــل. 

وبنــاء عــىل هــذا الــكالم نجــد أن مثــة حاجــة ماســة إىل معجــم 

تاريخــي للغــة العربيــة يوضــح أصــول الكلــامت، وجذورهــا، 

وســباحتها عــرب اللغــات. 

5- بسترشبف ب ستقعأ يف ضنء وبذع برلغة برا دمة 

كيــف ميكــن للمهتمــني باللغــة العربيــة، والغيوريــن عليهــا أن 

يواجهــوا هــذه التحديــات؟ 

مــام ال شــك فيــه أننــا نحتــاج إىل وعــي بــدور اللغــة يف 

حياتنــا وعيــاً حضاريــاً، وتكثيــف اآلليــات للعمــل عــىل وفــق 

هــذا الوعــي. فــال تتقــدم األمــة وهــي يف حــال انبهــار بثقافــة 

اآلخر؛ لذلك يجب أن نشّدد دامئاً عىل التمسك بالهوية، 

واالنفتــاح عــىل العامليــة، ال العوملــة. 

ميكّننــا الوعــي بــاإلرث اللغــوي مــن أخــذ مــا نريــده منــه؛ 

لــي نتخلّــص مــن حــال العجــز أمــام ثقافــة العوملــة. وأبــرز 
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مظاهــر هــذا العجــز إعراضنــا عــن الفصحــى، وتشــبثنا بلغــة 

الغــرب. 

مــن  للغــة  حاميــة  الجامعــي  التعليــم  تعريــب  ويعــدُّ 

املنافســة غــري العادلــة مــع اللغــة األجنبيــة، ومــع العاميــة. 

فاللغــة الفصحــى وعــاء الثقافــة؛ لذلــك يجــب علينــا زيــادة 

يف  ليســت  املشــكلة  أن  إىل  واالنتبــاه  بهــا،  االهتــامم 

العربيــة الفصحــى، إنهــا يف الناطقــني بهــا. وعــىل مجامــع 

اللغــة العربيــة أن تكثــف الجهــود ملســايرة التطــور العلمــي، 

والتكنولوجــي الــذي دفــع اآلخريــن لتغليــب اللغــة اإلنكليزيــة 

العربيــة إىل مصطلحــات مامثلــة.  افتقــار  بحجــة 

ومــن املفيــد هنــا ذكــر تجربــة دول االتحــاد األورويب، 

فقــد ركــزت عــىل اللغــة األم، واللغــة األجنبيــة، وهــي لغــة يتــم 

اختيارها من لغات االتحاد األورويب؛ لي ال تكون اإلنكليزية 

هــي املســيطرة. 

اللغــة  بــني  العالقــة  نوطــد  كيــف  يســأل:  ورب ســائل 

مشــكالت  نواجــه  وكيــف  العامليــة؟،  واللغــات  العربيــة، 

اإلنكليزيــة يف  وانتشــار  املصطلــح، والعاميــة والفصحــى، 

العوملــة؟ عــر 

إن املقرتحات التي تتصدى للمستقبل تشكل وعوداً 

يهربــون مــن خاللهــا مــن مواجهــة املشــكلة، إذ يجــب أن نبــدأ 

مــن أنفســنا، فنقــوي الرابطــة العربيــة، إننــا يف أمــس الحاجــة 

ن أنفسنا  إىل أمن لغوي مثل األمن الغذايئ، وغريه؛ لنحصِّ

ضــد ثقافــة العوملــة، ويف أمــس الحاجــة إىل إصــالح تربــوي 

ــق العلــم، والتقنيــة يف البــالد العربيــة.  نهضــوي شــامل يعمِّ

فحــني يفكــر العــرب بلغتهــم، ويبدعــون بهــا يختلــف األمــر عــن 

اإلبداع باللغة الثانية. وهنا تشتد الحاجة إىل قرار سيايس 

يجعــل اللغــة العربيــة لغــة العلــم، والبحــث العلمــي، وتشــتد 

الحاجــة إىل االســتفادة مــن الثــورة املعلوماتيــة، فننتــج برامــج 

ة للعربيــة، ونعــرِّب الحواســيب،  تعليميــة، وتثقيفيــة ميــرِّ

ونطبــق املســتجدات يف مجــال الرتجمــة اآلليــة. 

إن االســتعامل الرســمي أليــة مفــردة يكســبها الســريورة، 

مــن  وســورية  اليومــي.  االســتعامل  يف  راســخة  ويجعلهــا 

البلــدان العربيــة املبكــرة التــي التفتــت إىل هــذه الناحيــة. 

وكانــت قــد اعتمــدت خطــة حبــذا لــو أنهــا بقيــت مســتمرة، 

وهــي تعريــب أســامء املحــال التجاريــة. فــام أجمــل أن نــرى 

األســامء العربيــة عــىل واجهاتهــا! 

هــي  غربتهــا  مــن  الفصحــى  تخــرج  التــي  الوســيلة  إن 

االهتــامم بلغــة الطفــل، وثقافتــه، وتغيــري مناهــج التدريــس، 

وتأهيــل املدرّســني بشــكل جيــد. ونحــن نطالــب بالفصحــى 

لكننــا يجــب أن نحــّدد أيــة فصحــى نريــد، هــل نريــد الفصحــى 

املحتفظــة بظاهــرة اإلعــراب، أو املتخففــة منهــا ؟!! 

ورمبا استطاع اإلنسان قدمياً أن يرّدد قول الشاعر: 

وإين وإن كنُت األخرَي زمانُه

آلٍت مبا مل تستطْعُه األوائُل

فقــد كان التزاحــم قدميــاً حــول اإلتيــان مبــا هــو متميــز عــىل 

مستوى الفصاحة، والبالغة. أما يف عر العوملة فقد تّم 

تحــول خطــري يضــع الباحثــني يف حــرية مــن أمرهــم. واإلنســان 

الذي يجهل لغته، وأصالتها ال يتكون لديه وعي مبصريها، 

والــذي ميلــك املعرفــة يحظــى بتأثريأقــوى مــن الــذي ميتلــك 

وهــم املعرفــة. 

لتأليــف  العربيــة املبــادرة  الــدول  يجــب عــىل جامعــة 

لجنــة متثــل األقطــار العربيــة، مكونــة مــن علــامء متخصصــني، 

ودعم املروع مادياً، ومتابعة ما يستجد من مواد علمية؛ 

ليتم نقله إىل العربية، وإجراء مســح شــامل للامدة الرتاثية؛ 

ألخــذ املســتعمل منهــا، وتــرك املهجــور، والشــاّذ، ووضــع 

مــن  مســتفيدين  الحديثــة  للمصطلحــات  تطــوري  معجــم 

تقنيــة الحاســوب. وبذلــك ال يكــون اجتــامع هــذه اللجــان ترفــاً 

فكريــاً، ويكــون االزدواج اللغــوي ازدواجــاً إيجابيــاً؛ ألننــا نكــون 

قد تّربنا الثقافة الوطنية بالقدر الذي يحول دون ذوباننا 

يف ثقافــة اآلخــر. 

كــام يجــب االهتــامم بربامــج تعليــم اللغــة العربيــة عــىل 

شبكة األنرتنت لألطفال، واملغرتبني، واملسلمني من غري 

العــرب، وفــرض نــوع مــن الرقابــة عــىل املنتجــات الثقافيــة؛ 

ألن اللغــة وعــاء الثقافــة. 

الزاويــة وجدنــا  هــذه  مــن  نظرنــا إىل املســتقبل  وإذا 

للعوملــة جانبــاً إيجابيــاً يتمثــل يف االســتجابة العربيــة للتطــور 

القــرن  أواســط  العربيــة يف  النهضــة  مــن خــالل متثــل روح 

التاســع عــر. وبذلــك تدخــل يف حــال تعدديــة ثقافيــة مــع 

اآلخــر، ويف عالقــة متاثليــة، ال عالقــة غالــب ومغلــوب. فــال 
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يوجــد تناقــض بــني العوملــة، والتعدديــة الثقافيــة، والتنــوع 

الحضاري، ويسمح هذا األمر بإقامة الحوار مع اآلخر، وأخذ 

مــا يوافــق مــن ثقافتــه، وتــرك مايخالفهــا. 

بالتحديــات  مرهونــاً  ليــس  العربيــة  اللغــة  مســتقبل 

الخارجيــة فقــط. إنــه متصــل بقــدرة اللغــة عــىل إقامــة حــوار 

داخــيل بــني متكلمــي اللغــة، وأفكارهــا؛ ليصبــح هــذا الحــوار 

الثقافــات األخــر،  مــع  أليــة مبــادرة ثقافيــة للتواصــل  رشطــاً 

ولقبــول اآلخــر وجــوداً، وفكــراً. 

إن علينــا أن ننشــط حركــة الرتجمــة مــن العربيــة، وإليهــا 

يف اإلنتــاج العلمــي، والفكــري؛ لنضمــن انتشــاراً لثقافتنــا، 

ويجب أن نهتم بالدراسات اللغوية املقارنة، ونطلق املزيد 

مــن حريــة اإلبــداع، وأفــكار املســاءلة، والحــوار. 

عــن  حديــث  هــو  اللغــة  مســتقبل  عــن  الحديــث  إن 

مستقبل الثقافة، والهوية، واملفروض علينا أن نقابل زحف 

العوملــة بانفتــاح حضــاري، وعلمــي يفيــد مــن إيجابياتهــا. 
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املراأة يف االإ�سالم وبعده

 . كلق عحمل
جامعة جواهر الل نهرو، نيو دهيل

akhterjnu@gmail.com

الرجــل ال تختلــف عنــه يف األعضــاء  إنســان مثــل  املــرأة 
ووظائفهــا وال يف اإلحســاس وال يف الفكــر وال يف كل مــا 

تقتضيه حقيقة اإلنسان من حيث هو إنسان اللهم إال بقدر 

مــا ســتدعيه اختالفهــا يف النصــف، واملــرأة عضــو فعــال يف 

املجتمع البري، اليجوز إهاملها أو تناسيها ألنها هي التي 

أتــت بهــذه البريــة التــي عمــرت األرض، “ومــا خلــق الذكــر 
واألنثــى إن ســعيكم لشــتى”.)1(

املــرأة يف الجاهليــة مل تكــن لهــا مكانــة وحيــدة عامــة 

يف كل القبائــل بــل تختلــف مكانتهــا يف القبيلــة الواحــدة 

بيــت رفيــع مــن غــريه، ولذلــك  تنتمــي إىل  عــام إذا كانــت 

مل يكــن امتهــان العــرب للمــرأة تقليــدا عامــا بــل كان ســلوكا 

لبعض القبائل، فقد كان كثري من حكامء العرب ال يرضون 

واختلــف  وإهانــة،  اســتخفاف  نظــرة  املــرأة  ينظــروا إىل  أن 

املؤرخــون يف بيــان أحوالهــا ومل يكونــوا متفقــني عــىل ذكــر 

املجتمــع الجاهــيل فيقــول بعضهــم:

كان للمــرأة العربيــة مكانــة مرموقــة يف املجتمــع العــريب 

قبــل اإلســالم، وقــد شــاركت الرجــل نكبــات الدهــر وتحملــت 

تقــوم  الحــرة  بيتهــا وأرستهــا فكانــت املــرأة  مســؤليات نحــو 

ببعــض األعــامل قضــاء للواجــب ودفعــا للملــل، أمــا نســاء 

يأتــني املدائــن والقــرى للعمــل كمرضعــات،  الباديــة فكــن 

وكان شــيم العــرب وأخالقهــم إذا ولــد لهــم ولــد أن يلتمســوا 

لــه مرضعــة يف غــري قبيلتهــم ليكــون أنجــب للولــد وأصــح لــه 

ومــن أجــل ذلــك دفــع النعــامن بــن املنــذر بابنــه إىل بنــي مــرة 
ليسرتضع فيهم فأرضعته سلمى بنت الحارث بن ظامل.)2(

التمســك  العربيــة حــرة رشيفــة شــديدة  كانــت املــرأة 

بعفتها، فلام أســريت فاطمة بنت الخرشــب عىل يد حمل 

بــن بــدر الفــزاري، رمــت نفســها مــن الهــودج منكســة فامتــت 

أشــهر  مــن  منهــا، وكان  االقــرتاب  حــاول  لســاعتها، حينــام 

أمثالهــم “املنيــة وال الدنيــة”.

كانــت املــرأة العربيــة تتمتــع مبنزلــة رفيعــة يف قومهــا، 

وقصص الفروسية وأشعارها عامرة لصور النساء العربيات 

الاليئ كان لهن شأن عظيم،)3( ومنهن الخنساء بنت عمرو، 

التــي رفضــت خطبــة دريــد بــن الســامح.)4( يبــدو أن النســاء 

بنــت  كانــت يتمتعــن بحريــة ىف الجاهليــة، ونــرى أن هنــد 

بنــت  التميميــة وحــي  عتبــة وزنوبيــا )ملكــة تدمــر( وســجاح 

خليــل الخزاعــي ـــــ زوج قــيص بــن كالب ـــــ التــي كانــت تحتفــظ 
مبفتــاح الكعبــة.)5(

تتجىل منزلة املرأة العربية وعلو مكانتها يف أن العرب 

كانوا يفتخرون بانتساب بنيهم إىل أمهاتهم، فمنهم املنذر 

بــن مــاء الســامء ملــك الحــرية، ومــاء الســامء لقــب أمــه ماريــة 

بنــت عــوف، ومنهــم عمــرو بــن هنــد، بــل أن قبائــل بأرسهــا 

ترفــت باالنتســاب إىل أمهاتهــم فمنهــا: خنــدف وجديلــة 

وخنــدف هــي ليــىل بنــت حلــوان بــن عمــران، زوج اليــاس بــن 

مــرض بــن نــزار ومــن بطونهــا هذيــل وكنانــة وأســد والهــون. وأمــا 

جديلــة فهــي ابنــة مدركــة بــن اليــاس ومــن بطونهــا عــدوان، 

كذلك انتسبت كل من بجيلة ومزينة وعاملة وعفراء وباهلة 

وبنــى طغــاوة وبنــى العبديــة وبنــى طهيمــة وبنــى حطــى إىل 

أمهاتهــم،)6( ومــن ناحيــة أخــرى كان الشــعراء يفتخــرون يف 

أشــعارهم بأمهاتهــم فمــن ذلــك قــول الشــنفرى:

أنا ابن خيار الحجر بيتا ومنصبا
وأمي ابنة األحرار لو تعرفينها.)7(

وكذلــك تتواجــد اآلراء تختلــف عــن اآلراء املذكــورة ألننــا نــرى 

أن العــرب مثــل غريهــم مــن الشــعوب القدميــة كانــوا يفرحــون 
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مبيــالد ولــد ذكــر ويغتمــون إذا ولــدت لهــم أنثــى.)8(

وقــد أشــار القــرآن الكريــم إىل نفــرة العــرب مــن البنــات 

ومــا كان يصــاب بــه الرجــل مــن ضيــق صــدر ومــن هــّم إذا بلــغ 

أن مولوده أنثى، قال الله تعاىل: “وإذا بّر أحدهم باألنثى 
ظــّل وجهــه مســوّدا وهــو كظيــم”.)9(

ثــم  نقطــة حساســة يف رشفهــم ومــن  النســاء  وكانــت 

أحاطوها بسياج متني من القيود والحدود حتى ال يقع لهن 

أدىن إســاءة وقــد بلــغ ببعضهــم الخــوف عــىل رشف نســائهم 

إىل أن كانــوا يقدمــون عــىل وأد البنــات حتــى اليحــدث لهــن 

مــا يجلــب عليهــم العــار، ورمبــا كان مــن املبالغــة ىف األثــرة 

واملحافظــة عــىل كرامــة العــرض أن يتــزوج الرجــل زوجــة أبيــه 

بعــد وفاتــه وأن يجمــع بــني األختــني أو يتــزوج أخــت صديقــه 

عــىل أن يزوجــه أختــه ونحــو ذلــك مــن العــادات التــي كانــت 
فيهــم.)10(

املرأة ىف الجاهلية مغموطة يف كل حقوقها، ومسلوبة 

اإلرادة، ومل تكن مكانتها تعدو عن ســقط املتاع املوروث، 

ولهــذا مل يكــن لهــا أي دور يف الحيــاة العامــة، مســلوبة مــن 

كل حقوقهــا اإلنســانية، واالجتامعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 

إال بالقــدر الــذي يســمح بــه الرجــل أو بعــض القبائــل العربيــة.

عنــه:  اللــه  الخطــاب- ريض  يقــول عمربــن  هــذا  ويف 

“واللــه كنــا يف الجاهليــة النعــد النســاء شــيئا حتــى أنــزل اللــه 
فيهــن مــا نــزل”.)11(

وكانــت املــرأة يف القبائــل تابعــة للرجــل يف كل أدوار 

حياتهــا فكانــت تخضــع لســلطة أبيهــا وزوجهــا، ولهــذا فعنــد 

مــا ننظــر إىل وضــع املــرأة العربيــة يف املجتمــع نجــد أنــه قــد 

جــاء عليهــا حــني مــن الدهــر مل تكــن شــيئا مذكــورا.

املجتمــع  يف  ومكانتهــا  املــرأة  نفهــم  أن  النســتطيع 

العــريب بعــد مجيــئ اإلســالم كليــا إال أن ننظــر إىل مكانتهــا 

يف الحضارات املختلفة والرائع األخرى، فريعة “مانو” 

يف الهنــد مل تكــن تعــرف للمــرأة حقــا مشــتقا عــن حــق أبيهــا 

أو زوجهــا أو ولدهــا يف حالــة وفــاة األب والــزوج، فــإذا انقطــع 

هــؤالء جميعــا وجــب أن تنتمــي إىل رجــل مــن أقــارب زوجهــا 

يف النســب ومل تســتقل بأمر نفســها يف حال من األحوال، 

وأشــد مــن نكــران حقهــا يف معامــالت املعيشــة نكــران حقهــا 

يف الحياة املستقلة عن حياة الزوج فإنها مقي عليها بأن 

متــوت يــوم مــوت زوجهــا وأن تحــرق معــه عــىل موقــد واحــد، 

وقــد دامــت هــذه العــادة العتيقــة مــن أبعــد عصــور الحضــارة 

الربهميــة إىل القــرن الســابع عــر، ونــرى حتــى اليــوم تعــاين 

املــرأة يف املجتمــع الهنــدي مبعانــات شــديدة بــأن تقتــل 

األوالد األنــوث فيــه بعــد فحصهــن يف أرحــام أمهاتهــن قبــل 

الوالدة، ولذلك يواجه املجتمع الهندي عدم ميزانية العدد 

التــي اشــتهرت  البنــات والبنــني. ورشيعــة “حمــورايب”  بــني 

بهــا “بابــل” كانــت تحســبها يف عــداد املاشــية اململوكــة، 

ويــدل عــىل غايــة مداهــا يف تقديــر مكانــة األنثــى، أنهــا كانــت 

تفــرض عــىل مــن قتــل بنتــا لرجــل آخــر أن يســلمه بنتــه ليقتلهــا 

أو ميلكها إذا شاء أن يعفو عنها قد يضطر إىل قتلها لينفذ 
حكــم الريعــة املنصــوص عليهــا.)12(

وكانــت املــرأة عنــد اليونــان األقدمــني مســلوبة الحريــة 

واملكانــة يف كل مــا يرجــع إىل الحقــوق الرعيــة، وكانــت 

تحــل يف املنــازل الكبــرية محــال منفصــال عــن الطريــق، قليــل 

الغــواين يف  أنديــة  األبــواب، واشــتهرت  النوافــذ محــروس 

حــوارض اليونــان إلهــامل الزوجــات وأمهــات البيــوت ونــدرة 

واملحافــل  األنديــة  يف  الرجــال  مبصاحبــة  لهــن  الســامح 
املهذبــة، وخلــت مجالــس الفالســفة مــن جنــس املــرأة.)13(

ومذهب الرومان األقدمني كمذهب الهنود األقدمني 

يف الحكــم عــىل املــرأة بالقصــور حيــث كانــت لهــا عالقــة 

باآلبــاء أو األزواج أو األبنــاء، وشــعارهم الــذي تداولــوه إبــان 

حضارتهــم أن قيــد املــرأة الينــزع، ونريهــا اليخلــع ومــن ذلــك 

 Nunguam exvtur servitor( قول “كانو” املشهورة

:)muliebris

“مل تتحــرر املــرأة الرومانيــة مــن هــذه القيــود إال يــوم أن 

تحــرر منهــا األرقــاء، عــىل أثــر التمــرد ثــورة بعــد ثــورة، وعصيانــا 

بعــد عصيــان، فتعــذر اســرتقاق املــرأة كــام تعــذر اســرتقاق 
الجاريــة والغــالم”.)14(

ونجد أن املرأة عند اليهودية واملسيحية هي املسؤلة 

للشــيطان  مدخــل  وأنهــن  األوىل  البريــة  الخطيئــة  عــن 

فاليهــود والنصــارى يعتــربون املــرأة لعنــة ألنهــا أغــوت آدم.

آراء  الغــرب يف املســيحية كانــت  أمــم  وملــا دخلــت 

فعقــد  املــرأة،  إىل  نظرتهــم  يف  أثــرت  قــد  الديــن  رجــال 
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108  ب  كل يف ببسنم ودااه

الفرنســيون مؤمتــرا للبحــث عــام 586 للميــالد تســاءلوا: هــل 

تعــد املــرأة إنســانا أم غــري إنســان؟ وأخــريا قــرروا أنهــا إنســان 
الرجــل.)15( خلقــت لخدمــة 

هــذا  وســط  امليــالدي،  الســادس  القــرن  أواخــر  يف 

الظــالم املخيــم ـــــ مــن مظــامل املــرأة ـــــ يف جميــع أنحــاء العــامل 

املتمــدن وغــري املتمــدن، ويف هــذه األوضــاع انطلقــت مــن 

جزيــرة العــرب رســالة محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم يضــع 

امليــزان لكرامــة املــرأة ويعطيهــا حقوقهــا الكاملــة، فقــد رّد 

االســالم للمــرأة حقوقهــا املســلوبة يف الحيــاة، وأزال عنهــا 

مــا لحقهــا مــن ظلــم، ورفــع مكانتهــا، وكرمهــا غايــة التكريــم، 

فقــد كرمهــا اإلســالم يف جميــع نواحــي الحيــاة مــن أمثــال: 

املــرأة كالرجــل يف الناحيــة اإلنســانية ســواء بســواء وذلــك 

يف قولــه تعــإىل: “ياأيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم 

مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهــا رجــاال كثــريا 

ونســاء واتقــوا اللــه الــذي تســاءلون بــه واألرحــام إن اللــه كان 

عليكــم رقيبــا”.)16( ويقــول الرســول عليــه الصــالة والســالم: 
“إمنــا النســاء شــقائق الرجــال.”)17(

ودفــع اإلســالم عنهــا اللعنــة التــي كانــت تالحقهــا ـــــ كــام 

جــاء يف اليهوديــة واملســيحية ـــــ فالقــرآن يحــدد مســؤلية آدم 

عند ذلك وإن شاركته إمرأته املعصية باألكل من الشجرة، 

ويف ذلك يقول الله تعاىل: “ولقد عهدنا إىل آدم من قبل 

فنــيس ومل نجــد لــه عزمــا، وإذ قلنــا للمالئكــة اســجدوا لــآلدم 

فســجدوا إال إبليــس أىب، “فقلنــا يــاآدم إن هــذا عــدو لــك 

ولزوجك فال يخرجنكام من الجنة فتشقى، إن لك أال تجوع 

فيهــا وال تعــرى، وأنــك تظــأ فيهــا وال تضحــى، فوســوس إليــه 

الشــيطان قــال يــا آدم هــل أدلــك عــىل شــجرة الخلــد وملــك 

اليبــىل، فــأكال منهــا فبــدت لهــام ســوآتهام وطفقــا يخصفــان 

عليهــام مــن ورق الجنــة وعــى آدم ربــه فغــوى”.)18( فقــد 

ذكــر لنــا القــرأن أن آدم هــو املســؤول األول عــن العصيــان ثــم 

تبعتــه امرأتــه.

كــرّم اإلســالم املــرأة وليــدة، وفتــاة، وزوجــة، وأمــا، وجعــل 

الجنة تحت أقدامها، أما إكرامها بنتا فقد جاء تكرميها يف 

أحاديث كثرية منها قول صىل الله عليه وسلم: “أميا رجل 

كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن 
تأديبها ثم اعتقها وزوجها فله أجران.”)19(

وأما إكرامها زوجة ففيه آيات وأحاديث كثرية منها قوله 

تعإىل:”ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 

إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة إن يف ذلــك آليــات لقــوم 
يتفكرون.”)20(

الدنيــا  متــاع  “خــري  وســلم:  عليــه  اللــه  صــىل  وقولــه 

الزوجــة الصالحــة، إذا نظــرت إليهــا رستــك، وإذا غبــت عنهــا 
)21 حفظتــك.”)

وأمــا إكرامهــا كأم ففيــه آيــات كثــرية منهــا: قولــه تعــإىل 

“ووصينا اإلنســان بوالديه إحســانا حملته أمه كرها ووضعته 
كرهــا.”)22(

وجــاء رجــل إىل النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم فقــال: 

أريــد الجهــاد فقــال لــه: هــل أمــك حيــاة؟ قــال نعــم، قال “الزم 
رجلهــا فثــم الجنــة.”)23(

وقــد ذكــر القــرآن عــددا مــن النســاء كان لهــن دور بــارز 

يف تاريــخ البريــة مثــل حــواء، وأم مــوىس وأختــه، وزوجــة 

فرعــون، وزوجــة عزيــز مــر، كــام أجابــت آيــات القــرآن الكريــم 

أســئلة النســاء وحــل مشــاكلهن مثــل ســورة “املجادلــة” التــي 

حلت مشــكلة “الظهار” كام اشــتملت ســورة النســاء وســورة 

الطالق عىل كثري من األحكام الخاصة بالنساء، واملساواة 

بني الرجال والنساء يف الحساب والعقاب وذلك يف قوله 

تعاىل: “فاستجاب لهم ربهم أين ال أضيع عمل عامل منكم 

مــن ذكــر أو أنثــى.”)24( فالرجــل واملــرأة متكافئــان يف الجــزاء 

وإن تكافئا يف العمل ومن نكص عىل عقبيه منهام وتعدى 

حــدود اللــه فقــد ظلــم نفســه.

ألوانــه  بــكل  الظلــم عــن املــرأة املســلمة  رفــع اإلســالم 

األم  فهــي  اإلنســاين  املجتمــع  يف  األســاس  فأصبحــت 

واألخــت والزوجــة واالبنــة، وأصبحــت األســاس يف األرسة 

اإلنسانية وعليها يقوم بنيان املجتمعات، فاحتفظ اإلسالم 

بإنسانيتها كاملة مع الرجل سواء بسواء ليقي عىل جميع 

النظريات الخاطئة التي كانت تزعم أن املرأة جنس منحط 

بذاتــه، كــام ســّوى بينهــام يف الجــزاء، وبــنّي نــوع الصلــة بــني 

شقي النفس الواحدة وذلك يف قوله تعإىل: ومن آياته أن 

خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم 
مــودة ورحمــة.”)25(

ولقــد قــرر اإلســالم للمــرأة حــق التملــك واإلرث وســائر 
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الحقــوق املاديــة واملعنويــة، وقــد ســاوى بينهــا وبــني الرجــل 

يف التكاليف والعقيدة، والفضائل واحرتام رأيها، وكفل لها 

حقا يف الزواج بإذنها ورضاها دون إكراه، وقد قال الرسول 

صــىل اللــه عليــه وســلم: “التنكــح الثيــب حتــى تســتأمر، وال 
تنكــح البكــر حتــى تســتأذن وإذنهــا صمتهــا.”)26(

وتهذيبهــا  املــرأة  تعليــم  عــىل  اإلســالم  حــث  وقــد 

وتثقيفهــا، وفتــح أبــواب العلــم بصنوفــه املختلفــة للبنــات، 

ونبــغ بفضــل ذلــك عــدد كبــري مــن النســاء العربيــات الــآليئ 

بــرزن يف علــوم القــرآن والحديــث والفقــه واللغــة وشــتى أنــواع 

املعــارف، وكانــت منهــن معلــامت فضليــات تخــرج عــىل 

أيديهن كثري من أعالم اإلسالم ومنهن: نفيسة بنت الحسن 

التــي برعــت يف علــم الطلــب، وعائشــة زوجــة الرســول صــىل 

اللــه عليــه وســلم يف علــم الحديــث، وكانــت فــرص التعليــم 

متاحــة أيضــا للجــواري، ومــن هنــا يتضــح لنــا أن اإلســالم قــد 

اعرتف بإنسانية املرأة كاملة، وقد نالت املرأة من حقوقها 

االجتامعيــة مــامل تنلــه يف عــر مــن العصــور.

إذا نظرنــا إىل حقــوق املــرأة مــن الناحيــة القانونيــة نجــد 

أنهــا قــد نالــت مــن الحقــوق مــامل تقــرره رشيعــة مــن الرائــع، 

فمــن حســنات  املــرياث،  حــق  اإلســالم  لهــا  أعطــى  فقــد 

اإلســالم عــىل املــرأة بعــد أن كانــت النســاء اليــؤول إليهــن 

مــام  بنصيــب  النســاء  اختــص  الرجــال يشء،  مــرياث  مــن 

تــرك الرجــل، وذلــك يف قولــه تعــإىل: “للرجــال نصيــب مــام 

تــرك الوالــدان واألقربــون وللنســاء نصيــب مــام تــرك الوالدان 
واألقربــون مــام قــل منــه أو كــر نصيبــا مفروضــا.”)27(

يف  الحقــوق  املــرأة  اإلســالم  منــح  لقــد  الواقــع  يف 

املهــر،  حــق  النفقــة،  حــق  منهــا:  الحيــاة  مجــاالت  جميــع 

حــق االســتمتاع، حــق الرضاعــة، حــق الحضانــة، حــق املــرأة 

الالزمــة  الحقــوق  مــن  املــرياث وغريهــا  حــق  العمــل،  يف 

للحياة، فقد قرر اإلسالم للمرأة مكانة مرموقة يف املجتمع 

اإلســالمي، وقــام النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم والصحابــة 

التــي منحــت عــن جانــب الريعــة  بتنفيــذ هــذه الحقــوق 

اإلســالمية.

املــرأة يف صــدر اإلســالم تتمتــع مبكانــة مرموقــة ألننــا 

كانــت  املــرأة  وبــأن  رأيهــا  واحــرتام  بحريتهــا  تتمتــع  نجدهــا 

تقــوم بالجــرأة األدبيــة التــي تــدل عــىل ســالمة املجتمــع، مــن 

األنســب أن نقــدم هنــاك الحــوار الــذي جــرى بــني الخنســاء 

بنــت خذيــم األنصاريــة وبــني النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم، 

يصــح أن يكــون مثــاال عــىل مــا كانــت عليــه نســاء ذلــك العــر 

من التمتع بجرأة أدبية والتعبري عام يف نفســها فقد أرادت 

تلــك اآلنســة أن تحيــط علــام، هــي وغريهــا، بحكــم دينــي، 

مــن  أمــر  أو وجــل يف  تســائله دون حيــاء،  النبــي  فجــاءت 

أمورهــا، وهــي تبغــي أن يعلــم النــاس أن البنــات أحــرار ولســن 

سلعة تباع وترى، قالت الخنساء للنبي صىل الله عليه و 

ســلم: “إن أيب زوجني من ابن أخيه لريفع يب خسيســة، وما 

رغبــة فيــام صنــع يب، فقــال الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم 

لــه، انكحــي مــن شــئت فقالــت: أجــزت  نــكاح  اذهبــي فــال 

مــا صنــع أيب، ولكنــي أردت ان يعلــم النــاس أن ليــس لآلبــاء 
مــن أمــور بناتهــم يشء! ومل ينكــر عليهــا الرســول مقالهــا.”)28(

وقــد حــذا الخلفــاء الراشــدون حــذو نبيهــم يف إطــالق 

األدبيــة عــىل ســجاياها، ويف االســتامع إىل  النــاس  حريــة 

الناقدين ولو كان النقد موجها إليهم، وقد ذكر ابن الجوزي 

يف كتابــه “التنظيــم” حادثــة مشــهورة: “إن الخليفــة عمــر ملــا 

ويل وبلغــه أن أصدقــة أزواج النبــي خمــس مــأة درهــم وإن 

فاطمة كان صداقها عىل عيل أربع مأة درهم أدى اجتهاده 

إىل أن ال يزيــد أحــد عــىل صــداق البضعــة النبويــة، فصعــد 

النــاس  اللــه وأثنــى عليــه “أيهــا  املنــرب وقــال بعــد أن حمــد 

التزيــدوا مهــور النســاء عــىل أربــع مــأة درهــم فمــن زاد ألقيــت 

زيــادة يف بيــت مــال املســلمني” فهــاب النــاس أن يكلمــوه، 

فقامــت امــرأة وقالــت: “مبــاذا يحــل لــك هــذا واللــه يقــول: 

“وآتيتــم إحداهــن قنطــارا فــال تأخــذوا منــه شــيئا، فقــال عمــر: 
“امــرأة أصابــت ورجــل أخطــأ.”)29(

اللــه  عبيــد  بــن  طلحــة  بنــت  عائشــة  نجــد  وكذلــك 

الصحــايب الشــهري كانــت مفرطــة الجــامل تقيــم يف املدينــة 

ولها عقل ورأي وعلم واسع بأخبارالعرب وأيامها ويف مطالع 

الكوكــب وأحوالهــا وكانــت مــع جاملهــا التســرت وجههــا عــن 

الرجال لعظم قدرها وكرب نفسها وكثريا ماكانت تجلس يف 

قرهــا فيتناضــل بــني يديهــا الرمــاة ويتفاخــرون مبــا ينالونــه 
مــن أعجابهــا.)30(

وســكينة بنــت الحســني بــن عــيل، وعائشــة بنــت طلحــة 

يف املدينــة تســميان عقيلتــي قريــش، وكانــت عفيفــة بــرزة 
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تــأذن  إليهــا الشــعراء،  تجالــس األجلــة مــن قريــش ويجتمــع 

للنــاس إذنــا عامــا حتــى تكــون الــدار مليئــة بهــم فتأمــر لهــم 

باألطعمة، ثم تطرح عىل الشعراء األسئلة يف الشعر واألدب 
وتنتقــد أقوالهــم وتجيزهــم، وخربهــا يف ذلــك مشــهور.)31(

وأســامء بنــت أيب بكــر املعروفــة بــذات النطاقــني وهــي 

هــذا  البنهــا  قولهــا  مراجعــة  الزبــري، ويف  بــن  اللــه  عبــد  أم 

ملــا يئــس مــن الفــوز وهــو محصــور مبكــة وجــاء يســتفتيها، 

وتحريضهــا إيــاه عــىل اســتقبال املــوت خــري دليــل عــىل كــرب 
نفســها وحزمهــا.)32(

هناك كثريات من املحدثات من غري بيت النبوة من 

املهاجريــن واألنصــار روى عنهــن بعــض الصحابــة والتابعــني 

وكان لنفــر منهــن مشــاركة يف الفقــه واألدب ونظــم الشــعر 

منهــن: 

أروى بنــت كريــز ابــن عبــد شــمس: لهــا صحبــة بالنبــي، 	 

وروت عنــه، وكانــت عاقلــة و روعــة. 

أســامء بنــت مســلمة التميميــة: زوجــة عيــاش بــن أيب 	 

ربيعــة، هاجــرت معــه إىل الحبشــة، ثــم إىل املدينــة، 

روت عن النبي صىل الله عليه وسلم وروى عنها ابنها 

عبــد اللــه وجملــة مــن التابعــني.

امامــة املريديــة: صحابيــة محدثــة، أخــذ عنهــا جملة من 	 

املحدثني وكانت شاعرة مقلة.

بــن ســعيد: محدثــة مشــهورة بالصــدق 	  بــن خالــد  أمــة 

التابعــني. وروى عنهــا جملــة مــن 

اميمــة بنــت قيــس بــن أيب الصلــت الغفاريــة: عابــدة 	 

زاهــدة محبــة للخــري، لهــا صحبــة حســنة وروت أحاديــث 

كثــرية.

الثقفيــة: صحابيــة محدثــة 	  الصلــت  بنــت أىب  فارغــة 

التابعــني. مــن  أخــذ عنهــا كثــري  وشــاعرة، 

هجيمة أم الدرداء: فقيهة محدثة عابدة كانت تصىل 	 
يف صفوف الرجال روى عنها جامعة من التابعني.)33(

وغريهــا كثــريات مــن النســاء الــآليئ لعــنب الــدور البــارز يف 

مجــال العلــوم والفنــون، فاملــرأة مشــاركة الرجــل: تهاجــر إذا 

هاجــر، وتحــارب إذا حــارب، وتبــذل إذا بــذل، وتحــرض معــه 

مجالــس الرســول وتدخــل املســاجد لشــهود حلقــات العلــم 

والوعــظ والصــالة جامعــة، كل ذلــك رفــع شــأن املــرأة يف 

تلــك األيــام إىل مســتوى مــام قررتــه التقاليــد.

والحق أن اإلســالم حرر املرأة من قيود وعادات كانت 

رائجــة يف الجاهليــة، ورفــع منزلتهــا إذ جعلهــا تســاهم يف 

اإلرث، واالستقالل االقتصادي فيام متلك من غري أن يكون 

للــزوج دخــل يف ذلــك، وأصلــح يف أحوالهــا الشــخصية إذ 

جعــل للــزوج أحكامــا، وللطــالق وتعــدد الزوجــات قيــودا وغــري 

ذلك من األحكام، ولكن الناس استغلوا هذه األحكام بعد 

عــر النبــوة وعهــد الخلفــاء الراشــدين، فــاذا مبرتبــة املــرأة 

تنــزل عــن املســتوى الــذي قــرره لهــا اإلســالم.
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112  ب  جامحم و ورهح يف تشكمأ ب صطلح  دا بر لية برقبلمة وبر«ابلة برغ دمة

 املرجعيات ودورها يف ت�سكيل امل�سطلح 
بني الروؤية الرتاثية واحلداثة الغربية

ك. شح يل عت 
chadliabk@yahoo.com ،الجزائر

امللخص

املرجعية هي السياق الذي يضم النص األديب عموما واملصطلح خصوصا؛ مهام كانت طبيعتهام نفسية تاريخية 

اجتامعيــة أو إيديولوجيــة التــي ينطــوي تحتهــا كل مــن املصطلــح والكاتــب.ألن أي كاتــب الينطلــق مــن فراغ.كــام أن 

املصطلــح لــه بعــد فكــري إال إذا روعــي لــه املــكان الفكــري الخصــب الــذي باســتطاعته أن يســتقر فيــه بإســتفرار الفكــر.

ومصطلــح التنــاص الــذي عالجنــاه قــد نُظــر إليــه مــن الرؤيــة الرتاثيــة وهــي األصالــة. وهــو يصطلــح عليــه يف الــرتاث 

بالرقــات والنقائــض والتضمــني... وقــد تطــور عــىل يــد الغربيــني بالتســمية الحداثية،وكــون هــذا املصطلــح يحمــل 

يف طياتــه فكــرا وخلفيــة إيديولوجيــة، والتــي ترجــع إىل مــوت املؤلــف عنــد الفيلسوف«نتشــة«وهي مســتنبطة مــن 

الديانــة املســيحية والتــي تعنــي مــوت اإللــه. وهنــا مــام يــدل بــأن املرجعيــة تشــحن بأفــكار وإديولوجيــات. وهــي رضوة 

أساســية يف اإلطــالع عــىل ثقافــة اآلخــر.

متهما

يف هذا العنر الذي نعالج فيه دور املرجعية يف تشكيل 

املصطلــح؛ والتــي مــن خاللهــا يبــدو لنــا أنّهــا هــي الســياق 

النــص األديب عمومــا واملصطلــح خصوصــا؛  الــذي يضــم 

أوهــي  اجتامعيــة  تاريخيــة  نفســية  كانــت طبيعتهــام  مهــام 

مــن ميتافيزيقيــا األفــكار والــذي نقصــده مــن هــذا األبعــاد 

أو الخلفيــات اإليديولوجيــة التــي ينطــوي تحتهــا املصطلــح. 

وإذا ما سلطنا الضوء عىل بعض نقادنا العرب والذين 

املالــك  الجزائري«عبــد  الناقــد  كأمثــال  تراثيــة  نزعــة  لهــم 

مرتــاض« والســوري« محمــد عــزام« نجــد أعاملهــم وكتاباتهــم 

جانبــت النزعــة اإليديولوجيــة وارمتــت يف أحضــان الــرتاث 

األصيل؛ غري مقلّدين للفّن، واتســمت أعاملهم خاصة يف 

»نظرية النص« و«النَّص الغائب« مبقارنة بني شيئني اثنني 

تجســد رؤيتهــم املصطلحيــة – للمصطلــح – الــذي عالجــوه 

مــن خــالل حداثيتــه التــي اســتهوتهم فأهلتهــم بــأن أصبحــوا. 

مــن الذيــن تعصبــوا للــرتاث وذادوا عنــه دراســة ومتحيصــا، 

فبعد الحفر يف جذوره القدمية كّونوا قاعدة فكرية انطلقوا 

منها ملعالجة هذا املفهوم، واستمدوا رؤيتهم وفنهم مّنها.

ومــن هــذا املفهــوم أو املنطلــق اســتطاع »محمــد عــزام« 

يف كتابه« النص الغائب« يف مقاربة ملصطلح »التناص« 

كل من«الرقــات  الرتاثيــة  مــن املصطلحــات  يجعــل  أن 

واملعارضــات والنقائــض والتضمــني واالقتبــاس« أن تشــكل 

رؤيــة حداثيــة يتجــىل فيهــا اإلبــداع. وهــذا اإلبــداع هــو يرتبــط 

يف اعتقادنــا مبرجعيــات دالليــة إيحائيــة. وهــو أيضــا يلمــح 

ملرجعيــات دالليــة إيحائيــة داخــل الوعــي املشــرتك الــذي 

يُثبت من خالل املرجعية الفكرية للكاتب.يف بسط أفكاره 

ورؤاه ومقاربتــه للفكــر العــريب و الغــريب.
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113   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

1) ب قحردة برفك ية و ورهح يف تشكمأ ب صطلح

مل تنجح تلك الدعوات التي دعت إىل التخيل عن املايض 

بكل ما فيه، وكثري مام هو ثابت بحجة الحداثة واعتباره شكالً 

وقيًدا مانًعا من االنطالق، يف حني أّن هذه املرجعيات هي 

املرتكــزات الحقيقيــة لالنطــالق مــن القــوة املاديــة والفكريــة. 

العــريب  »الكاتــب«  املبــدع  تســعى إىل جرجــرة  أنّهــا  غــري 

لالنسالخ من ذاته وخصوصيته، وبالتايل الرضوخ تحت قيود 

إيديولوجيــة خطــرية، تُظهــر شــكل الحداثــة املشــبوهة القامئــة 

عــىل ثقافــة منحلــة. ومتصلــة بالهمــم والواقع.

ومنهــم مــن دعــا إىل التجريــد الــكيل للمبدعــني العرب، 

وهذه الدعوة كان مآلها الفشل. كونها مل تنجح يف كسب 

الكثــري مــن األجيــال اإلبداعيــة، يف حــني أّن هــذه األجيــال 

رفضــت التخــيل عــن ذاتهــا وفكرهــا وإبداعهــا، ومل تســمح 

العــرتاض ســبيلها ألي كان ألنهــا عازمــة عــىل املــي قدمــا 

نقادنــا  معظــم  تبنــاه  الــذي  الحــدايث  مروعهــا  لتحقيــق 

العرب. كام نعتقد من خالل هذا املروع العريب الجديد 

أنــه ال يختلــف عــن ذلــك املــروع الغــريب، الــذي اســتطاع 

أن يحفــر يف جذورنــا القدميــة داخــل تربتهــم املحليــة، وتــّم 

مــن هــذا الحفــر اســتنطاق تراثهــم القديــم الغنــي واملمتــد 

لقــرون إىل الــوراء.

و املصطلــح يف الخطــاب الّنقــدي العــريب الحديــث 

الشــكل  ناحيــة  مــن  األخــرى  يحــّدد هويتــه  أن  يســتطيع  مل 

واملضمون، وهذا كدليل لالضطراب الذي عناه املصطلح 

مــن  أكــر  لــه  أصبــح املصطلــح  ترجامتــه حيــث  تعــدد  يف 

ترجمــة.

كام أننا نجد العزلة التي يعيشها القارئ العريب اليوم 

تجعلــه غائبــا عــن هــذه األحــكام واملقاربــات الّنقديــة رغــم 

حضــوره الحــدايث مــع النَّــص.

وبرؤيــة أخــرى نجــد الحضــور الفعــيل للكاتــب« محمــد 

الغائــب« يف صياغتــه  النَّــص  كتابــه«  خــالل  »مــن  عــزام 

املقاربــة  ومنــه  لهــا،  اســتنطاقه  تــّم  التــي  للمصطلحــات 

الّنقديــة التــي قــام بهــا للمصطلــح الحــدايث املعبــأ مبرجعيــة 

القديــم. قــد حاكــت املصطلــح  دالليــة 

ومــا ذكــره يف مقاربتــه للمصطلحــات الّنقديــة القدميــة 

لهــو دليــل عــىل مرجعيتــه الفكريــة التــي تحــدد تراثيتــه.

كام أنّها من جهة أخرى. ربطت قراءة املتلقى املتأنية 

واملرجعيــة  الداللــة  لــه  تحــّدد  التــي  لهــذه املصطلحــات 

الفكريــة للكاتــب، هــذا األخــري أصبــح مخبــوءا تحــت أفــكاره 

وأطروحاتــه.

وتتجــيل مرجعيــة الكاتــب يف »النَّــص الغائــب«. يف 

عنــارص مختلفــة لكنهــا مــن جهــة أخــرى تشــري إىل خصوصيــة 

الكاتــب ومرجعيتــه مــن منطلقــات منهــا:- مرجعيــة بيئيــة – 

الكاتــب مــن أصــل ســوري. ومبرجعيــة مشــرتكة  كــون هــذا 

كونــه عــريب الّنزعــة.

خــالل  مــن  الكاتــب  عــىل  املرجعيــة  تأثــري  يظهــر  كــام 

خروجــه بنتيجــة يف كل مبحــث مــن املباحــث التــي علّــق 

فيهــا عــىل املصطلحــات. وتــّم مالحظتنــا لــه إضفــاء لهاتــه 

املصطلحــات الحداثيــة ملقاربتهــا للمصطلحــات القدميــة 

حيــث يقــول يف نهايــة كل مبحث:«وهــذا هــو »التنَّــاص«1.

2)  ور ب  جامة برفومة يف تشكمأ ب صطلح بر«ابيث

تعّددت الرؤى والّنظريات حول مفهوم »التنَّاص«. كظاهرة 

أدبيــة اختلفــت وجهــات النظــر حــول مــدى رشعيتهــا، حيــث 

يف املراحل األوىل. نُظر لها من تاريخ الّنقد العريب وفّصل 

فيها عىل أنّها من قبل:)الرقات والنقائص، واملعارضات 

والتضمني واالقتباس(.

أّمــا الّنظريــات الحداثيــة التــي أنشــأت اتجاهــات حديثــة 

»التنَّــاص«.  لبلــورة مصطلــح  الغربيــة ســعت  اآلداب  يف 

والتــي كــام ذكرنــا ســالفا كانــت تــدور حــول بــؤرة مركزيــة هــي 

– تداخــل النَّصــوص.

وهــي عمــل قصــدي كان أو غــري قصــدي ملرجعيــات 

فكريــة وفنيــة موجــودة يف نصــوص ســابقة وبهــا يكــون النَّــص 

الجديد هو استظهار وامتصاص لنصوص سابقة. ومع هذا 

ميكننا القول بأّن املرجعيات الفنية واألسلوبية لها دور كبري 

يف تشــكيل النَّــص الجديــد عمومــا واملصطلــح خصوصــا.

تشــكيل  يف  املبدعــني  العــرب  نقادنــا  إعــداد  وإنَّ 

كونهــم  إبداعــي  وعــي  عــىل  لهــو  الســابقة  املصطلحــات 

نفضوا الغبار عن أعامل ومصطلحات قدمية، وهذا رجوعا 

ملرجعيتهم الرتاثية التي كانت بواسطتهم تصنيفها وإثرائها 

عــن فكــر ُغفــل عنــه. ومنــه يحــق لنــا أن يُعلّــق لهــم– وســام-
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114  ب  جامحم و ورهح يف تشكمأ ب صطلح دا بر لية برقبلمة وبر«ابلة برغ دمة

ألنّهــم مــن بــني الذيــن قاربــوا بــني الفكريــن بــدون ذاتيــة.

ومــا تــّم ذكــره ألعاملهــم مــا هــو إاّل أســلوب أو عمــل فنــي 

اختزلتها الذاكرة، كام أّن املقاربة التي وجدت يف »النَّص 

الــذي ذكــر فيــه املصطلحــني معــا بعيــدا مــن  الغائــب« و 

القصدية- اإلسرتجاعية- التي من كونها مرجعية للمصطلح 

اآلخــر يف الذاكــرة املعرفيــة. الرتبــاط املصطلــح الحــدايث 

»األصالــة  بــني  تســمياته  تعــّدد  وهــو  الــرتايث  باملصطلــح 

واملعــارصة«.

الفكريــة والعلميــة  وإنَّ قضيــة اســتخدام املرجعيــات 

تــربز مبصطلحاتهــا وأفكارهــا التنقيــب والحفــر يف صحــراء 

اإليديولوجيات املنطلق منها الُكتاب. وهذا لكر الحاجز 

الذي يحول بني الثقافات، ويف نفس الوقت السموم التي 

تحملهــا اإليديولوجيــات املتضمنــة أو املرحــة مــن جهــة 

أخرى، والتي تتموقع يف كثري من املصطلحات، حيث أّن 

ــاص« هــو  بعــض املصطلحــات تحمــل فكــرا متطرفــا، و«التنَّ

منبثق من إيديولوجية تدعو من صميمها – ملوت املؤلف- 

الــذي ســوف نعلــق عنــه بعــد قليــل يف مرجعيــة املصطلــح؛ 

وهــذا لرؤيــة الجانــب القصــدي لهــذه املصطلحــات.

الفكريــة  املرجعيــات  وجــود  أّن  نعتقــد  هنــا  ومــن 

والفنيــة داخــل األعــامل األدبيــة عمومــا والكتــاب خصوصــا 

واملصطلــح باألخــص. تحمــل بعــدا فكريــا وخصوصيــة متيــز 

هويــة الكتــاب ومنطلقاتهــم الثقافيــة، إضافــة لكونهــا تقــرب 

املصطلــح للمتلقــي الــذي يصبــح رشيــكا يف هــذا »الوعــي 

الجمعــي« بالثقافــة التاريخيــة واملرجعيــة التاريخيــة والفنيــة 

الفكريــن  بــني  منهــا عالقــة  وداللتهــا، ويكســب املصطلــح 

»العريب،الغريب«وبني«القديم والحديث« كون املصطلح 

الحديث أّسس للقديم، وأنَّ الحديث قد نفض الغبار عن 

القديم وجعله يبني أفكاره من جديد، أو أنَّ هذا املصطلح 

الحديــث قــد شــّق الطريــق لنفســه بــدون تأثــريات أخــرى.

3) ب  جامحم برفك ية وكل هح عي ب صطلح عوا 
 «تا عخبم

نستطيع أن نشبه مرجعيات األمة مبوسوعة تشمل مفردات 

حضارتهــا مــن حيــث اللّغــة والّديــن واآلداب... فنجــد قســام 

مدونــا فيهــا، وقســام شــفويا يتداولــه النَّــاس. عندمــا يكتــب 

الــروايئ. فإنَّــه يســتمد شــواهده وإشــاراته مــن رمــوز أمتــه.

ومــن الطبيعــي أن يطّلــع املثقــف عــىل مرجعيــات األمــم 

األخرى، حيث نجده يسهم يف تثقيف القارئ مبصطلحات 

يفهمهــا مــن خــالل استشــهاده باآليــات واألحاديــث واألشــعار 

واالســتنباط مــن التاريــخ، حتــى يســتطيع القــارئ ربــط هــذه 

الحقــب املتتالية.

منهــا  الكاتــب  عــىل  تظهــر  التــي  املرجعيــات  وأهــم 

والغربية...وهــذا  والرتاثيــة  واألدبيــة،  والدينيــة،  اللّغويــة، 

بيئتــه، فكتابــة  مــن  تنبــع  التــي  الثقافيــة  لــكّل مرجعيتــه  بــأّن 

»محمد عزام«تدل عىل ثقافته ومرجعياته الفكرية والذاتية 

لتصوراتــه وحساســياته. وترجــامن  واملوضوعيــة 

ومــن هنــا نفهــم بأنّــه ليــس ألمــة مــا أن تســتطيع فــرض 

لغتهــا و مرجعياتهــا الثقافيــة واللّغوية...عــىل غريهــا بالقــوة، 

ولكــن ضعــف األمــة يجعلهــا تعتمــد عــىل مرجعيــات األمــم 

األخــرى.

ومــن جهــة أخــرى نجــد رغــم تعــّدد الثقافــات وتالحقهــا 

مــع بعضهــا البعــض بطريقــة جيوتاريخيــة و سوســيوثقافية، 

التيــارات  تأثــري  تحــت  واقعــة  األدبيــة هــي  الدراســات  وأنَّ 

الغربيــة.  واملناهــج 

وبالّرغــم مــن كل هــذا كانــت هنــاك نزعــة تراثيــة لبعــض 

شــعرائنا وكتابنــا الذيــن تحــّز يف نظرهــم املرجعيــة العربيــة 

للتصدي لبعضها وإعادة غربلتها فيام يصلح لهم وللقارئ 

العــريب، وإعــادة ترجمتهــا وصياغتهــا للتســهيل عــىل القــارئ 

العــريب حتــى يفهمهــا يف إطارهــا الخــاص.

أّن  نجــد  تكلمنــا عنهــا  التــي  الجهــة  هــذه  مــن  أنّنــا  إاّل 

املرجعيــات الفكريــة ثابتــة و متجــّدرة ومنتجــة حقيقــة لدافــع 

شــخصية  و  يخــدش صفحــة  تناقــض  هنــا  ومــن  الكاتــب، 

الكاتــب.

1.3( املرجعيات املصطلحية

إنَّ البحــث يف املرجعيــة املصطلحيــة لــه أثــر واضــح يف 

بيــان الخلفيــات الفكريــة التــي اســتند إليهــا الكاتــب يف وضــع 

مصطلحاته. من باب املعرفة باآلخر حتى يحقق بواسطتها ما 

يسمى اليوم – باألمن املصطلحي- كون هاته املصطلحات 

تحمل يف طياتها إيديولوجيا ما، قد بثّها الكاتب فيها وبهذا 

يقــول »محمــد امهــاوش« أنَّــه:« ال فكــر بــدون خلفيــات توجهــه 
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وتؤطــره«2. فهنــا نجــد مصطلحــني متشــابهني ولكــن يختلفــان 

فأردنــا رشحهــام ألنّهــام قــد تكــررا يف بحثنــا هــذا. وهــام مرجــع 

املصطلح، ومرجعية املصطلح فنجد:

أ( مرجع املصطلح

فمرجــع املصطلــح كــام يذكــر »عبــد القــادر رششــار« وهــو 

واضعــه األصــيل: » الــذي صاغــه يف صــورة لفظيــة وضمنــه 

تطــوًرا أو مفهومــا قصــد االشــتغال بــه ملعالجــة معرفــة معينــة 

قد تكون محكومة بالزمان واملكان، ومبجال معريف محّدد 

وغالبــا مــا يتحــدد املرجــع باملؤلــف »3.

ب( مرجعية املصطلح

فهــي تختلــف عــن التســمية األوىل كونهــا يف هاتــه الحالــة 

تُعنــى:« بالحقــل املعــريف الــذي يعــرّب املصطلــح عــن بعــض 

جوانبه، ويدور يف فلكه، بحيث ال يفهم إاّل يف دائرته، فقد 

تكــون املرجعيــة دينيــة، أو اجتامعيــة، أو أدبيــة، أو لغويــة، أو 

غريهــا. وبهــذا أمكننــا تصنيــف املصطلــح بأنّــه ذو مرجعيــة 

ماركســية، أو تقدميــة، أوســيميائية«4.

ومرجعيــة  املصطلــح،  مرجــع  مــن  أعــاله  ذكــر  ومــا 

الــذي  املنبــت  أمــام  » يضعنــا  أن:  مــن شــأنه  املصطلــح 

دفــع بهــذا املصطلــح للتــداول، ويقربنــا مــن الحقــل الــذي 

ولــد فيــه ويكشــف لنــا عــن املؤلفــني الذيــن نحتــوا مصطلحــا 

.5« املختلفــة  املعرفيــة  وانتامءاتهــم 

أمــر  البحــث يف قضيــة املرجعيــة  أّن  لنــا  يبــدو  وّمــام 

العمــل  تقــيص حقائــق  يريــد  كان  باحــث  ولــكل  رضوري، 

لة  جوانب-املســأ مــن  نــب  جا وهــذا  املصطلحــي. 

أّن  يجــد  املعــارص  لنقدنــا  املتتبــع  أّن  مــع  املصطلحيــة- 

تزييــت؛ كــون املصطلــح  العــريب تحتــاج إىل  الّنقــد  عجلــة 

هــو  والفكريــة  العربيــة  األّمــة  أرجــاء  املســتخدم حاليــا يف 

الــذي أصبــح اآلن متــداوالً يف أوســاط  الغــريب  املصطلــح 

املفكرين، وهذا ّمام أدى إىل ضعضعة املصطلح الّنقدي 

من خالل تعّدد ترجامته، وهذا ّمام اعرتى املصطلح بعض 

الغمــوض وّمــام يلــح علينــا دراســة املرجعيــة ســواًء- مرجعيــة 

الكاتــب -مــن جهــة أو- مرجعيــة املصطلــح- يف حــد ذاتــه 

مــن جهــة أخــرى؛ ومــن هــذا نســتخلص مــا قــد قيــل مــن قبــل، 

أنـّـه: » ال يقــوم يشء بــدون مرجعيــة؛ وال تقــوم مرجعيــة بــدون 

مرجــع تســتمد منــه أفكارهــا »6.

وهنا نفهم عند دراســتنا ألي مصطلح ال بّد من معرفة 

مرجعيته، ألّن معرفة خلفيته هي ممن تساعدنا عىل فهمه. 

وأن نقــف مــع هــذا الكاتــب أو املصطلــح بتحفــظ بحيــث 

تكون-املرجعيــة- هــي الشــفرة التــي بواســطتها تتــّم معرفــة 

الطرفــني، حتــى نكــون عــىل درايــة مــن هاتــه املصطلحــات 

املســتعملة إّمــا هــي مــن وليــدة الــرتاث، أوهــي منقولــة أو 

مهاجــرة مــن بيئــات غربيــة مختلفــة يف زّي فكــري عــريب. 

4)  حهمة ب  جامة

أ( املدلول اللغوي

نجد لفظ املرجعية يرجع إىل الجذر األصيل اللغوي: 

»رََجــَع«، واملرجعيــة مصــدر صناعــي مــن »َمرِجــع« عــىل وزن 

»َمفِعــل«، واشــتق مــن الفعــل الثــاليث »رََجــَع« ويف لســان 

العــرب: رََجــَع يَرِجــُع ورُُجوًعــا و رَْجِعــي وَمرجًعــا انــرف االســم 

َمرِجع والرَّجيع من الكالم املردود إىل صاحبه أو املكرر«7.

ب( املدلول االصطالحي

يقــول« محمــد امهــاوش »ميكــن أن: »تفهــم املرجعيــة 

مــن زاويــة لســانية وســميائية باعتبارهــا: عالقــة بــني العالمــة 

ومــا تشــري إليــه«. والوظيفــة املرجعيــة للغــة، هــي الوظيفــة 

التــي تحيــل عــىل مــا تتكلــم، وعــىل موضوعــات خارجيــة مــن 

اللّغة«. و« الوظيفة املرجعية يف اللسانيات هي املرجعية 

املؤديــة لإلخبــار باعتبــار أن اللغــة فيهــا تحيلنــا عــىل أشــياء 

وموجــودات تتحــدث عنهــا وتقــوم اللّغــة بوظيفــة الرّمــز إىل 
تلــك املوجــودات واألحــداث املبلغــة ».8 

ويعرِّف »رياض عثامن« املرجع بأنّه: »املعنى الثابت 

الفنــي ضمــن  للمصطلــح  التطــور املفهومــي  عــىل  القائــم 

لغــوي  بــني مدلولــني: األول  خصائــص وســيامت عالمئيــة 

واآلخــر مفهومــي يشــكِّالن وجــه العالقــة بــني الرّاجــع والرّاجــع 

إليــه، فالرّاجــع هــو املفهــوم الذهنــي والعقــيل والراجــع إليــه 

هــو املفهــوم املقــرون بالحــد وخصائــص العلــم الــذي أطلــق 

فيــه املصطلــح وألجلــه«9.

واملصطلــح مرتبــط مبرجــع يحيــل إىل ذهــن الّســامع، 

انطالقا من ذهن املتخصص »ووظيفة املصطلح- مبرجعية 

أومراجعه املتعددة. هي التواصل املتخصص- ألّن الّداللة 

املرجعيــة هــي التــي يحددهــا تــدل عليــه العالمــة اللّغويــة 
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والســيامت العالمئيــة للمصطلــح«.10 

والتــي هــي يف  عــن املرجعيــة.  قيــل  ّمــام  لنــا  ويبــدو 

نفســها تحمــل لهــذا املفهــوم داللــة وهــي أننــا بــدون شــّك أن 

كل كتابــة مــا، ومهــام اختلفــت إالّ أنهــا تســتند وتتــكأ بشــكل 

أو بآخــر عــىل خلفيــة معرفيــة »مرجعيــة«.

حيــث تكــون هــذه املرجعيــة ضمنــه ولكّنهــا بشــكل أو 

آخــر تظهــر عــىل أثــر الكاتــب؛ ويستشــفها القــارئ مــن خــالل 

تتبعــه ألعــامل الكتــاب وهــذا كــون أننــا يصعــب علينــا تّصــور 

كتابــة تنطلــق مــن فــراغ، حيــث عندمــا تكــون قارئــا ألي كاتــب 

اســتند عليهــا  التــي  الخلفيــات واألصــول  تســتطيع معرفــة 

فمثــال عــىل ذلــك املتتبــع لكتابات«عــيل حــرب« يجــد هــذا 

املفكــر يســتند ملرجعيــة علامنية-إلحاديــة- وفكــره مســتند 

مــن  نفهــم مرجعياتــه  بحتــة ومــن هنــا  إىل أصــول فلســفية 

خــالل التصفــح يف بعــض مؤلفاتــه. ومــن جهــة ثانيــة نــرضب 

مثــاال آخــر لـــ: »عبــد املالــك مرتــاض » يجــد القــارئ لكتاباتــه 

األصــول  يرجــع إىل  لــه  الّنقــدي ومعالجتــه  للفكــر  وطرحــه 

الرتاثيــة؛ يك يحــدد املفاهيــم العربيــة فمــن هــذا نســتطيع 

»تراثيــة« ومرجعيــة  فهــم مرجعياتــه. كونهــا مرجعيــة عربيــة 

بهــذا  نســتطيع  فكذلــك  املثقافــة  ملحــور  تســتند  غربيــة 

العمــل اإلســقاطي للمرجعيــات والــذي نحــن بصــدده اآلن 

لـ:«محمــد عــزام«. وبعــد تقصينــا لــكل هــذا أردنــا أن نوضــح 

مرجعية الكاتب صاحب مدونة »النَّص الغائب«.التي يف 

هذه املدونة يُوِجُد شيئني يف هذا العمل التطبيقي منها 

مرجعيــة الكاتــب ومرجعيــة املصطلــح.

5)   جامة بركحت 

مــن خــالل بحثنــا عــىل املرجعيــة التــي اتــكأ عليهــا »محمــد 

عزام« يف كتاباته والتي كانت مبثابة رؤى نقدية قد عالجها 

يف مدونتــه »النَّــص الغائــب« التــي بواســطة هــذه املدونــة. 

وتقصينا لبعض اآلراء التي استنطقت مرجعيته فكانت كام 

قــال »عبــد العــايل بوطيــب«: »إن مســالة حضــور الخلفيــة 

املعرفيــة املرجعيــة يف كل كتابــة أدبيــة أيـّـا كانــت طبيعتهــا، 

الــذي  اثنــان. والســؤال  مســألة محســومة ال يختلــف فيهــا 

يفــرض نفســه هــو كيفيــة حضــور هــذه الخلفيــة املرجعيــة، 

ومظاهر تجلياتها، وهل تنحر يف النَّص نفسه، أم تتجاوزه 

ليطــال نصوصــه املوازيــة أيضــا«11.

وننطلــق يف عملنــا مــن كالم »عبــد العــايل بوطيــب« 

الــذي  لدراســتنا لهــذه املرجعيــة متكئــني عــىل االســتنتاج 

خلصنــا إليــه بــأن: كل كتابــة أدبيــة كيفــام كان نوعهــا وقيمتهــا 

ال ميكــن أن تنطلــق مــن فــراغ. وهــذا ظاهــر مــن خــالل »الّنــص 

الغائب«، وهو راجع إىل الرؤيا الرتاثية ذات األصول العربية.

وكــام قــال »ابــن خلــدون«: »امللــك منصــب طبيعــي 

لإلنســان؛ ألن قــد بيّنــا أن البــر ال ميكــن حياتهــم ووجودهــم 

إال باجتامعهــم وتعاونهــم عــىل تحصيــل قُوتِهــم ورضورياتهــم، 

وإذا اجتمعــوا دعــت هــذه الــرضورة إىل املعاملــة واقتضــاء 

الحاجــات«12. 

وهي مام توحي ضمنيا أن اإلنسان ابن »بيئته«. وعىل 

شيوع هذه املقولة نستنتج أنَّ »محمد عزام« يف معالجته 

لهــذا املصطلــح الّنقــدي يف مدونتــه وبعــد التنقيــب عليــه 

اســتند إىل دعائم منها:

1.5( دعائم املصطلح

ذكرنا هذا العنر ألننا من خالل عملية إسقاط لهاته 

العنــارص  نفــس  تحمــل  املدونــة وجدناهــا  عــىل  الدعائــم 

وهــذا بعــد تصفحنــا لبعــض أعاملــه وقــراءة بعــض أفــكاره. 

والتمحيــص فيهــا فأردنــا ذكــر هاتــه الدعائــم.

أ- اإلسرتجاعية

هنــا نجــد »محمــد عــزام« قــد: »اســرتجع فيهــا املــوروث 

اســرتجع املصطلحــات  أي  والّنقــدي.  والبالغــي  اللّغــوي 

املالءمــة  مــع  واســتدركها  واســتوعبها  القدميــة  الّنقديــة 

الّنقــدي القديــم، واإلفــادة منــه مــع مــا  مــع هــذا املــوروث 

يتــالءم، مــع روح العــر وهنــا قــد أفلــح يف قــراءة موروثنــا 

قــراءة ســمحت لــه بالبنــاء فوقــه وتجــاوزه إىل املصطلحــات 

الحديثة وهو مصطلح »التناص » بالتســمية املعارصة«13.

ب( اإلستحضارية

مناهــج  عــىل  اطالعــه  عــىل  نهضــت  «قــد  وفيهــا: 

اآلخر«الغــريب«، ونظرياتــه ومفاهيمــه املنتجــة عــن فلســفة 

أو فلسفات خاصة به الستحضارها والوقوف عىل منجزاتها 

للتفاعــل معهــا مــع اإلفــادة مــع مــا يتــالءم مــع واقعنــا األديب 

الثقافيــة«14.  وخصوصياتــه 
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ج( االستنتاجية

وفيها:« نجدها هنا قد ربطت بني العنر األّول وهو 

العنــر األصيــل، وبــني العنــر الثــاين وهــو العنــر الوافــد 

مــن الغــرب، وهاتــه العمليــة التــي قــد جمعــت بــني القديــم 

والحديــث واألصالــة واملعــارصة«15.

د( االلتفافية

التفافــة إىل  تعــد  وفيهــا: »قــد عنــت بواقعنــا األديب 

املصطلــح القديــم، وتــّم الوقــوف عــىل حصــاده اإلبداعــي 

ووقف عىل أنواعه و حضوره يف هذه املدونة، وخصوصياته 

يف الــرتاث العــريب«16.

ويبــدو لنــا أن هــذه الدعائــم التــي تكلمنــا عنهــا، مــا هــي 

إالَّ عنــارص وملخــص عــن هاتــه األعــامل التــي اســتطاعت أنَّ 

تعالج مصطلحا بني فكرين. بني فكر يدعي األصولية. وفكر 

يدعــي األصالــة وهــو الحديــث.

ونعتقــد هنــا أنَّ »محمــد عــزام« طبــق الدعائــم األربعــة 

يف  فاســتحرضه  املصطلــح  اســرتجع  مدونته.كونــه  عــىل 

إليــه مــن خــالل  مدونتــه. فاســتنتج منــه مقارنتــه، فالتفــت 

البحــث عليــه والتنقيــب مــن االلتفاتــة والعــودة إىل القديــم.

أما بعد تتبعنا ملرجعية الكاتب فنجده كغريه. يحتوي 

عىل مرجعيتني أردنا تحديدهام وهام كالتايل: 

مرجعية تراثية عربية قدمية »األصالة«.	 

مرجعية غربية حديثة »معارصة«. مبا يسمى »بالحداثة	 

2.5( املرجعية العربية الرتاثية

1.2.5( ماهية التـراث

أ( املدلول اللغوي

فلفــظ الــرّتاث يف اللغــة مشــتق: » مــن ورث. وهــو مــا 

يرتكــه األب لالبــن وورث فــالن أبــاه يرثــه وراثــة ومرياثــا، وأورث 

املــال،  واملــرياث يف  املــوروث  وقيــل  مــاال  ولــده  الرجــل 
واإلرث يف الحســب«.17

والــوارث هــي صفــة مــن صفــات اللــه عــز وجــل وقــول« 

زكريــاء« »ربِّ هــب يل مــن لدنــك وليــا يرثنــي ويــرث مــن آل 

يعقــوب » األنبيــاء/89.

ِمــرَياُث  ـِه  ﴿َولِلَـّ تعــاىل  قولــه  يف  وردت  واملــرياث 

ــَمَواِت َواألَرِْض﴾ آل عمــران/180. ويف حديــث الّدعــاء  السَّ

أيضــا »واليــك مــآيب ولــك تــرايث«، الــرتاث: هــو مــا يخلفــه 

أمــر قديــم توارثــه اآلخــر عــن  الرجــل لورثتــه والــرتاث هــو أي 

األول18.

تعنــي:   )Heritage( الــرتاث  الحيــة  اللّغــات  ويف 

»كل مــا وصــل عــن األســالف مــن ثــروة نفيســة »تــراث فنــي« 

تلحــق  التــي  األعبــاء  و  النفائــس والحقــوق  أو هــو مجمــوع 

شــخصا بعينــه أو شــخصا مــا، أو هــو كل مــا يوصــف بــه تــراث 

مرياثــا  التــي صــارت  الكــربى  االكتشــافات  فهــي  مشــرتك 

األمــم«19. لجميــع 

والتــي نفهمهــا مــن خــالل هاتــه التعاريــف أن مقصــود 

الــرتاث هــو املــوروث الفنــي والفكــري واألديب، وهــو بصفــة 

عامــة مــا خلفــه قرائــح وصفــوة األســالف مــن فكــر وفــن وكل 

فــروع املعرفــة املختلفــة.

ب( املدلول االصطالحي

كام أنَّ الرتاث هو ما تركه األقدمون لنا من فكر... فان 

الــرتاث يعنــي: » هــو جــامع التاريــخ املــادي واملعنــوي ألمــة 

منــذ أقــدم العصــور إىل اآلن«20.

ومــن هــذا يبــدو لنــا أنَّ هــذا الفكــر ميتــد إىل العصــور 

القدميــة التــي عرفــت بهــا لغتــه. والقصــد منــه توحيــد هــذه 

األمة ونفض الغبار عن حضاراتها وفكرها وكل ما أنتجته يف 

إطــار اإلبــداع املاضــوي. وهنــا نعتقــد أن تعريــف »الجابــري« 

للرتاث يتفق متاما مع ما نحن بصدده من جهة ؛ وما تعنيه 

ومــا قــد تــم دراســته ومعالجتــه يف » النــص الغائــب« لعمــل 

» محمــد عــزام«. 

يقــول:« إنَّ الــرتاث مبعنــى املــوروث الثقــايف والفكــري 

والدينــي واألديب والفنــي وهــو املضمــون الــذي تحملــه هــذه 

الكلمــة داخــل خطابنــا العــريب املعــارص، ملفوفــا يف بطانتــه 

خطــاب  يف  ال  حــارضا،  يكــن  مل  إيديولوجيــة،  وحداثيتــه 

أنــه غــري حــارض يف  كــام  أســالفنا وال يف حقــل تفكريهــم، 

خطــاب أي لغــة مــن اللغــات الحيــة املعــارصة«21. 

إن الجابــري يف تعريفــه للــرتاث يجعــل الــرتاث جــزء مــن 

الخطــاب العــريب املعــارص، وهــذا مــا ارتأينــا ألجلــه معالجــة 

هذه الفكرة التي يظهر لنا جليا أنها قد ساهمت يف تكوين 

ثقافــة الكاتــب مــن جهــة، واملصطلــح مــن جهــة ثانيــة التــي تــم 

إيجــاد جــذوره يف الــرتاث العــريب القديــم.

ربطــه  يتــم  أن  للــرتاث-   - »الجابــري«  رؤيــة  وكانــت 
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بالعرنة ورضورات التحديث فنجد نحن من وفِّق يف هذا 

الكاتــب« محمــد عــزام« قــد جعــل مــن الحداثــة بدايــة للفكــر 

العــريب القديــم ومكملــة لــه يف نفــس الوقــت، ومل يجعــل 

الحداثــة كــام تظهــر بــأن لهــا دواعــي كاالنقطــاع واالنســالخ عــن 

القديــم فتعامــل »محمــد عــزام« كان موضوعيــا.

وهــذا مــا نجــده يتّفــق مــع »الجابــري« الــذي ال يجعــل 

الحداثــة رفضــاً للــرتاث وال للقطيعــة معــه فيقــول: »الحداثــة 

يف نظرنــا ال تعنــي رفــض الــرتاث وال القطيعــة معــه بقــدر مــا 

تعنــي االرتفــاع بطريقــة التعامــل مــع الــرتاث إىل مســتوى مــا 

التقــدم الحاصــل عــىل  بـ:املعارصة،أعنــي مواكبــة  نســميه 

الصعيــد العاملــي«.22 

والرتاث الفني مفهومه عند املشتغلني به من العرب 

اليــوم فــريون أنه:«هــو مجمــوع اإلنتــاج الفكــري والحضــاري 

والتاريخــي الــذي ورثتــه اإلنســانية جمعــاء والــذي يتمثــل يف 

اآلثــار املكتوبــة ســواًء كانــت أثريــة. أي حجريــه، أوكانــت عــىل 

بــرتاث  شــكل كتــب أو ملفــات... ومبعنــى آخــر مــا يتعلــق 

األمة من املخطوطات ومن اللوائح الفنية التي تربز حضارة 

األمــة. وتــدل عــىل تراثهــا املــايض«.23 

 « ذكــره » ســعيد ســالم  الــذي  التعريــف  هــذا  وكــون 

مطلــق و مفتــوح عــىل مراعيــه؛ ولكــن مــن جهــة أخــرى نتفــق 

معــه ألنَّ هــذا العمــل الــذي اتخــذ منــه كاتبنا«محمــد عــزام« 

يف مدونتــه عمــال كبــريا يف إحيائــه والنهــوض بــه مــن خــالل 

الّنقديــة وصياغتهــا مبــا يقــارب  رجوعــه إىل املصطلحــات 

املصطلــح الحــدايث.

جـ( املفهوم التاريخي واإلنساين للرتاث

ومن تعّدد التعريفات التي ذكرت من قبل فان هناك 

مــن حــاول أن يعطــي لــه مفهومــا أوســع بحيــث تتجــىل فيــه 

صفــة الفعاليــة، والتأثــري والشــمول. فيعرفــه »غــايل شــكري« 

بأنــه: »جــامع التاريــخ املــادي واملعنــوي لألمــة منــذ أقــدم 

العصــور«.24 

كــام أنَّ »عبــد الحميــد العلوجــي« قــد نبــه إىل مســرية 

أخرى يف الرتاث وتتمثل يف استمراريته وقدرته عىل الحياة 

الــرتاث أمناطــا حضاريــة  إننــي أفهــم  مــدة طويلــة فيقــول:« 

تطــورت بــني تحويــر وتعديــل لتنحــدر مــن األصــول جيــال عــن 

غــادرت ماضيهــا إىل  أفهمــه شــخصية متميــزة  كــام  جيــل، 

حارضهــا وتغــادر حارضهــا إىل غدهــا ».25 

ونجــد »زيك نجيــب محمــود« يقــول: »إنَِّنــي لََعــىَل علــم 

بــأن هنــا شــيئا اســمه الــرّتاث ولكــن قيمتــه عنــدي. يف كونــه 

مبجموعتــه مــن رســائل تقنيــة ميكــن أن نأخذهــا عــن الســلف 

لنســتخدمها اليوم ونحن آمنون بالنســبة إىل ما اســتحدثناه 

مــن طرائــق جديــدة وأن الحالــة التــي يعاينهــا العــامل اليــوم 

لهــي يف رأيــي كافيــة للداللــة عــىل مــا تســتطيعه تلــك الصــور 
الفكريــة التقليديــة »...« يف حــل مشــكالتنا«.26

وهنــا » زيك نجيــب« محمــود قــد عالجــه مــن زاويتــني 

أو عنريــن كبرييــن:

األول:” مــادي يف قولــه “مجموعــة مــن وســائل تقنيــة” 	 

أن دافــع اخرتاعهــا هــو وســائل الحيــاة، أو الغايــة هــي 

تطويــر وســائل الحيــاة.

الثاين: يتمثل يف الصور الفكرية التي ترتسم يف ذهن 	 

اإلنســان وهــو مــا يواجــه لغــز الوجــود محــاوال نفهمــه يف 

مختلــف مراحــل حيــاة الفكــر البــري واضطراباته«27.

فيبــدو لنــا مــن خــالل الرؤيــة الرتاثيــة التــي هــي مرجــع نبع 

مــن األصــول القدميــة لــه أثــر يف مدونــة – النَّــص الغائــب- 

حيــث جنــح الكاتــب إىل معالجتهــا بدافــع الفكــر الحــدايث. 

مــن زاويــة أوىل. ومــن زاويــة ثانيــة هــو صورتــه الفكريــة التــي 

رسمت معاملها فيام أخفته عروبته التي استطاع أن يحييها 

ويبعــث فكرهــا مــن جديــد. 

وإنَّ هــذه املرجعيــة الرتاثيــة التــي تكلمنــا عنهــا ظاهــرة 

يف أعاملــه وكتاباتــه الّنقديــة. للنهــوض باملصطلــح الــرتايث 

دعــوة  وهــذا  “التنــاص”.  الحــدايث  للمصطلــح  ومقاربتــه 

لالرتــكاز عــىل األصــول والغايــة مــن هــذا التمســك بالهويــة 

الرتاثيــة يف ظــل التداعيــات الحداثيــة مــن جهــة. ومــن جهــة 

أخــرى تأكيــد لوجــود للمصطلــح الــرتايث وإثبــات الــذات.

2.2.5( املرجعية الغربية “الحداثية”

وضمــن هــذه املرجعيــة الغربيــة التــي هــي باديــة عــىل 

فكــر الناقــد. وهــذا يدخــل ضمــن -التالقــح الثقــايف، حيــث 

أنــه مــن جهــة ثانيــة عالــج فيهــا املصطلــح املعارص”التنــاص” 

مــن الرؤيــة الغربيــة. واملنطلــق الفكــري الغــريب التــي تــرى بــأّن 

كّل عمل أديب هو امتصاص وترب لنصوص أخرى وهذه 

املرجعيــة الغربيــة الحديثــة متجليــة يف فكــر الكاتــب وناتجــة 

51



119   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

عــن عــّدة روافــد. التــي تأثــر بهــا مــن مبــدأ املثاقفــة مــع اآلخــر. 

وتطبيقه للمناهج الّنقدية الحداثية عىل النَّص األديب وهذا 

موجــود يف أعاملــه. وبحثنــا هــذا كدليــل مــن جهــة أخــرى أن 

الكاتب “محمد عزام” قد مّحص هاته املناهج الوافدة من 

الغــرب. وبالتــايل كان لهــذا وقــع عــىل مرجعيتــه الغربيــة كــام 

يبــدو لنــا أّن جــّل املصطلحــات الّنقديــة الوافــدة مشــحونة 

بالفكــر الغــريب، ومــن بينهــا “التنــاص”.

تلــك  وثقافــة  عــزام” حامــال ملكونــات  “محمــد  وكان 

الحضارات الغربية وجوهرها واليء املالحظ عليه هنا أنه 

يف مدونتــه “النَّــص الغائــب” آو أعاملــه األخــرى مــن نتاجــات 

فكريــة.أّن موقفــه تحكمــه ضوابــط، وتؤطــره توجهــات وتؤصلــه 

معرفــة عميقــة باملجــال الفكــري العلمــي فهــو بهــذا يؤســس 

ملصطلــح حضــاري يراعــي القديــم والحديــث.

وهنا يجب مراعاة قضية الرفض والقبول االصطالحي 

مــام ينبغــي علينــا أن:” تتحكــم فيــه األهــواء، ولكنــه مــن وضــع 

قاعدة صلبة تســتجيب لحاجتها الحضارية دون أن ننســف 

بأركانها”.28 

عــدم  الــذي يدعــو إىل  الطــرح  مــع هــذا  نتّفــق  ونحــن 

النزوع إىل النزعات الذاتية والتمسك مبا هو ترايث وفقط. 

ويجــب علينــا أن نراعــي بعــض املصطلحــات بــدون الرجــوع 

إىل مذاهبهــا وهنــا نضــع املصطلــح يف مصفــاة فكريــة حتــى 

ال يكــون النســف والرفــض كليــا بــأركان املصطلحــات.

الغــريب  الّنقــد  املصطلحــات يف  أّن  نعتقــد  لذلــك 

املعــارص جلّهــا قــد عانــت وال تــزال تعــاين مــن االضطــراب 

املصطلحــي لتعــّدد املرجعيــات. وهنــا املصطلــح يف ظـّـل 

تعــّدد ترجامتــه لهــو مســيس إىل شــد الحاجــة لضبــط أكــر.

والحالة التي كنا قد وضعنا فيها مرجعية الكاتب التي 

أخــذت حيزيــن كبرييــن وبارزيــن يف نفــس الوقت.واملقاربــة 

التي عمل بها يف معالجة املصطلح بني املفهوم “العريب 

والغريب” يثبت من جهة أخرى تأثره بالّنقد الغريب.

وكصورة حول هذا العمل يف مدونته “النَّص الغائب” 

نجده يربط اإلبداع الّنقدي مبروع الرتاث والحداثة.

املعــارص.  والغــريب  العــريب  العــامل  يف  فالثقافــة 

وبهمومــه وأزماتــه تبــني لنــا أنَّ اإلبــداع الغــريب هــو ناتــج عــن 

رؤيــة حداثيــة. وهــذه الرؤيــة الحداثيــة هــي ناتجــة عــن عــني 

بقــي محصــورا  العــريب  الّنقــدي  الفكــر  أن  كــام  الفلســفة. 

ومل يتطــور. واملرجعيــة الحداثيــة التــي كان قــد اتــكأ عليهــا 

التــي  نبــني معنــى الحداثــة الغربيــة  الكاتــب أردنــا منهــا أن 

الكاتــب. إليهــا  اســتند 

أ( الحداثة الغربية

فالحداثــة شــملت مجــاالت عديــدة وهــذا مــا أضفــى 

عليهــا صفــة العامليــة. فالحداثــة باعتبارهــا منهجــا أو طريقــا 

يف التفكــري مل تكــن حكــرا عــىل مجــال دون آخــر فــإىل جانــب 

األدب والّنقــد موضــوع البحــث قــد تبنتــه السياســة والتاريــخ 

وعلــم االجتــامع... متامــا. هــذا مــا قــال بــه »جــان بودريــار«: 

أو  مفهومــا سوســيولوجيا  ليســت  الحداثــة  اعتــرب  »حــني 

مفهومــا سياســيا أو مفهومــا تاريخيــا فقــط«29.

الغــريب هــي تنشــد  أّن الحداثــة مبفهومهــا  لنــا  ويبــدو 

الجديــد. فهــو مصطلــح زئبقــي يصعــب القبــض عليــه مــن 

بأنهــا  الحداثــة  “بــادة رضــوان”  اســتعصائه. ويعــرف  خــالل 

التعريــف  عــىل  املســتعصية  املفاهيــم  ضمــن  “تدخــل 
لــكل منذجــة”.30 الرافــض  والتحديــد 

وهنا الحداثة مرتبطة باملسار التاريخي والظروف التي 

مــّر بهــا العــامل الغــريب ومعرفــة الحداثــة ال تكــون إالّ بالظــروف 

التاريخيــة التــي كانــت ســببًا يف ظهورهــا وهــي: “نتــاج غــريب 
محض ومحصلة لســان التطور التاريخي الغريب”.31

الــذي شــهدته  ناتــج عــن االضطــراب  الحداثــة  فظهــور 

الرجــل  مّســت  تحــوالت  “،عــّدة  ق:18-17  يف”  أوروبــا 

الغــريب، وترجــع الفكــرة االســمي التــي حملتهــا الحداثــة إىل 

الكنيســة التــي أثقلــت كاهلــه. وبعدهــا حاولــوا إيجــاد حــل 

وعــامل منــاف غــري العــامل املعيــش فيــه ليعيــد لــه االعتبــار.

يــة  فكر ا  ًد أبعــا لهــا  أّن  أخــرى  جهــة  مــن  ونعتقــد 

وهــي  اعتقــادات،  تحمــل يف طياتهــا  وهــي  وإيديولوجيــة 

أســهمت بحقيقــة أخــرى يف املرجعيــات العكســية الثقافيــة 

بعــد قليــل يف املرجعيــات  للمصطلــح وســنتحدث عنهــا 

باملصطلــح.  الخاصــة 

خــالل  مــن  األديب  بالفكــر  زجــت  قــد  نجدهــا  كــام 

الثــورات الفكريــة وأن تتجــه بالّنقــد وشــحنه بأفــكار جديــدة 

تعيــد إحيائــه ودراســته مبناهــج غربيــة واضعــة لــه التعريــب 

والتحديــث وســيلة اتضــاح كــام كنــا قــد تكلمنــا مــن قبــل عــن 
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120  ب  جامحم و ورهح يف تشكمأ ب صطلح دا بر لية برقبلمة وبر«ابلة برغ دمة

املصطلح الحدايث والرؤية الحداثية وكيفية تشكيلها للنَّص 

الحداثــة  الغــرب. فكانــت  مــن  الوافــد  واملصطلــح األديب 

هــي جــزء مــن تكويــن وتأثري”محمــد عزام”مــن قبيــل الدراســة 

التــي قادتــه واســتهوته لدراســة هــذا املصطلــح  واملقارنــة 

الــرتايث. الحــدايث ومقارنتــه باملصطلــح 

6)   جامة ب صطلح

أتيح بحثنا يف مجال املصطلح – مصطلح التَّناص– الذي 

دار الحــوار حولــه كثــريًا. حــدث لدينــا قناعــة فكريــة أو ثقافيــة. 

والتي استنتجنا من خاللها، أنَّ كل نص هو تداخل وتعالق 

الحديــث  أو  القديــم  ســواًء  فاملصطلــح  أخــرى  لنصــوص 

توالدتــه  الــذي  الثقــايف  التعامــل  مــن هــذا  بــريء  هــو غــري 

: “املعرفــة ركيــزة تأويــل النَّــص مــن  النَّصــوص فهنــا نجــد أنَّ

قبــل املتلقــي”32.

1.6( املرجعيات الثقافية

نجــد يف بنائنــا ألي يشء ال بــد وأن نتكــئ عــىل أشــياء. 

ومبــا أّن البحــر متــّده أبحــار مــن خلفه.نســتطيع القــول بــأنَّ 

تأخــذ حقهــا يف املــّد  أخــرى. حتــى  أفــكار  الفكــرة متّدهــا 

والجــزر يف ســواحل الثقافــة املعرفيــة.

كام أنَّ الخلفيات األساسية التي كانت مبثابة األسس 

األوىل التــي انبثــق منهــا مصطلــح “التَّنــاص” كثــرية وحقولهــا 

متعــددة. فمنهــا مــا يقــع يف حقــول الفلســفة:

كمفهوم “املحاكاة” عند “أفالطون”، وعند “أرسطو”. 

ومفهــوم  “كانــت”  عنــد  و”التجريــب”  “العقــل”  ومفهــوم 

البنــايئ  االكتــامل  اعتباطيتــه  ومفهــوم  الجــديل”  “النفــي 

القــول:”أنَّ  وكــام ميكــن  عنــد “هيجــل”  النَّــص  وتاريخانيــة 

الفلســفة  مــن  أخــذ  الكريســتيفي”  “التَّنــاص  مصطلــح 

املاركسية بعض مفاهيم نظرية االنعكاس، ومن الظاهرانية 

والتفكيكية مفاهيم أخرى كامهية املعنى والقصد الجديل 

عنــد “هوســريل”، واالختــالف والرتســيب عنــد “دريــدا”33.

مــن أصــول فلســفية،  يثبــت مرجعيتــه املنتقــاة  وهنــا 

وهي تستند لخلفية فلسفية تفكيكية. ومن هاته الخلفيات 

الثقافية واملعرفية ما يقع يف: “إطار علم النَّفس، وبالذات 

مقوالت “فرويد” يف التحليل النَّفيس؛ كالالوعي واإلزاحة 

األديب  اإلطــار  يقــع يف  مــا  ومنهــا  والتطويريــة،  والتكثيــف 

كحوارية “باخعتني” واملنهج والّشكل وااليدولوجيا والحلقة 

األوىل التــي وجــدت يف أدبيــات الشــكالنيني الــروس، أمــا 

اللّســاين فريتبــط  يقــع مــن هــذه الخلفيــات يف اإلطــار  مــا 

أغلبــه مبعلــم اللّســانيات األّول “سوســري”؛ كالّســميولوجيا 

واالعتباطيــة والتّصحيفيــة و الجناســات”34.

ومبا أّن “التَّناص” تضمنه النَّص الالتيني، الذي يعني 

طريقــة النَّســيج، والنَّســيج هــو: “ صناعــة يضــّم فيهــا خيــوط 

النَّسيج حتى يكتمل الشكل الذي- يراد صنعه وإبداعه”35. 

واملعنــى  الالتينــي  املعجــم  بــني  توجــد عالقــة  وهنــا 

العــريب. و”الربــط بــني نســيج الثــوب ونســيج النبــات ونســيج 

الِشــعر. يرتكــز عــىل روح اإلبــداع والتفــرد التــي ينتــج عنهــا أثــر 

جديــد وتتجــىل فيــه روعــة الفــن وكــامل الصناعــة. ســواًء مــا 

تضمنتــه مــادة “نصنــص” أو مــادة “نســج”” 36. 

ومن قول »الجاحظ«: » إمّنا الشعر صناعة ورضب من 

النَّسيج وحسن من التصوير«37. يتضح من كالمه أّن النَّسيج 

والتصوير مسميّات مادية يتضمن كالهام اإلبداع الكالمي، 

: » النَّــص والنَّســيج أو الصــورة هــو بــؤرة تتجمــع فيهــا  وكــام أنَّ

عنــارص التاريــخ املــايض«38. وأصبــح اآلن كمســلمة متداولــة 

: »الكلمة ال تكون وحدها أبدا«39.  هي أنَّ

»انتــامء  آخــر، هــو:  ينتــج عنــه ضــال  ومــن هــذا وذاك 

املبدع إىل املجموعة إذ يف النَّسيج النَّيص خيوط تشدنا 

إىل خلفيــة الــذات وال ميكنهــا تغــري بالــذات، إذن املجتمــع 

»...« مبختلــف رمــوزه ومؤسســاته قابــع يف النَّــص«40.

الوســط  يف  التواصليــة  معنــى  يحمــل  نجــده  وكــام 

الثقايف: ويقول »بشري تاوريت«: » إنَّه عامل مهم يف نجاح 

العملية التواصلية التي أبطلت كل حدوث بني الحضارات، 

والثقافات، ويساعد الكاتب عىل تجسيد عواطفه وأفكاره 

مــن خــالل ربــط األحــداث املاضيــة بالحــارضة، ويعــرب عــن 

التميزوالتّفــرد مــن خــالل اإلتيــان بنــص قديــم يف بنــاء لغــوي 

خاص،والواقع أن النَّص مهام حاولنا ضبطه فإنه يفلت من 

قبضتنا،مبينــا حداثتــه وعراقتــه يف آن واحــد »41.

ويبدو لنا من هذا كله أنّه يوحي بتداول هذا املصطلح 

يف الوسط االجتامعي » النَّسيج« الذي هو صناعة. وتعني 

صناعــة القــامش، واألثــاث الــذي يتواصــل املجتمــع به ماديا 

ومعنويــا. وهــذا كــون التنويــر الفكــري الغــريب لــه صــدى وظــل 
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يف الفكــر العــريب. وكــون املجتمــع هــو مفاهيــم تعــرب عــن 

الثقافيــة واملعرفيــة  مــا كان مــن الخلفيــات  مصالــح. هــذا 

التــي أســهمت فرديــا يف مفهــوم »التَّنــاص«.

عكســية  بطريقــة  فيــه  أســهمت  التــي  املرجعيــة  أّمــا 

التــي شــكلت  الحداثــة  بعــد  مــا  »أدبيــات  فيهــا:  فتدخــل 

ظروفا ونشأة املفهوم وأبعاده الفلسفية والفكرية فاملفهوم 

نشــأ يف ظــروف اعرتاضيــة: االعــرتاض عــىل املؤسســات 

وكانــت شــعارات  الرائجــة،  والعلــوم  والثقافيــة  السياســية 

والفــوىض  األبســتيني  واإلبــدال  القطيعــة  هــي  املرحلــة 

التَّنــاص«42. والعمــل 

»فهــو مــن زهــرة هــذه املفاهيــم الثوريــة، وبالتــايل نُظــر 

النَّصــوص  تنفــي مضامــني  باعتبــاره نصوصــاً جديــدة  إليــه 

يســتخلصها  وتؤســس مضامــني جديــدة خاصــة  الســابقة 

مــؤول بقــراءة إبداعيــة مستكشــفة غــري قامئــة عــىل اســتقراء 

واســتنباط«43.

ومــن هنــا: “ فلســفة مــا بعــد الحداثــة، أنتجــت مفاهيــم 

اعرتاضية ورافضة مبا جاء من مفاهيم يف فلسفة الحداثة، 

ولعّل البنيوية التي تندرج يف إطار فلسفة ما بعد الحداثة 

هي أهم وأرسع من خطوات إنتاج مفهوم “التَّناص””44. 

: “ هــذا املصطلــح يحقــق  أنَّ تاوريــت”  ويــرى “بشــري 

وتعــدد  النَّــص  انفتــاح  أهمهــا  إيجابيــات وســلبيات،  عــدة 

دالالتــه وتجســيد قــدرات الكاتــب والقــارئ عــىل حــد ســواء 

يف امتــالك خلفيــة ثقافيــة وتاريخيــة “45.

والــذي عمــل عــىل: “ فــك قيــد النَّصــوص مــن ســجنها 

اللّغــوي حســب دوال “عبــد العزيــز حمــودة” وجعلهــا تعتقــد 

عالقــات مــع نصــوص أخــرى خارجهــا كــام أن إنتــاج فلســفة 

مــن  يقــرأ  أن  “التَّنــاص” ميكــن  الحداثــة ملفهــوم  بعــد  مــا 

زوايــا مختلفــة خاصــة إذا بحثنــا يف مواطــن نشــأته وهجرتــه 

األوىل”46.

ففرنسا كانت:”الحقل الخصب للحداثة وما بعدها، 

والحداثة بفكرة القطيعة التي أنتجتها كرست رؤى فلسفية 

حتمت عىل اإلنســان األوريب إنكار ذاته التي يعد املايض 

أهــم مــا شــّكلها كــام حتمــت عليــه الهــروب منهــا ومــن عاملهــا 

الــذي دفعــه  األمــر  فيــه  التحكــم  القــدرة عــىل  فقــد  الــذي 

فيــام بعــد إىل تشــكيل ذاتــه وإحضارهــا مــن غيابهــا وشــتاتها 

ومــا فيهــا حتــى يســتعيد إحساســه بوجــوده اإلنســاين الــذي 

أوشــك أن يفقــده كليــا”47. 

“وأّن “التَّنــاص” يعــد مــن أهــم مــا جــاءت بــه فلســفة مــا 

بعد الحداثة وما بعد الحداثيني الفرنسيني ليستطيعوا من 

خاللــه تجــاوز أزمنتهــم الوجوديــة، وليحافظــوا عــىل وحدتهــم 

وتجانســهم وهــذه القــراءة ال تتــالءم مــع قــراءة »عبــد العزيــز 

حمــودة » الــذي ذهــب فيهــا إىل أّن التفكيــك. الــذي يعــّد 

»التَّنــاص« مــن أهــم آلياتــه« 48. 

» ويعّد هذا امتداد لجهود املدرسة الفكرية الفرنسية 

ومليلها إىل املحافظة، فلقد كانت أحادية التفكري وجمود 

ترايث مثالية لظهور التفكيك يف فرنسا دون أي بلد آخر«49.

تجلياتــه  يف  يعتمــد  الــذي  التفكيــي،  واملذهــب 

ثــم  تفســري ســطحي وتقليــدي  عــىل تحديــد  املليودراميــة 

تفكيكــه مل يكــن يجــد ثقافــة توفــر لــه هــذه البدايــة، أفضــل 

الفرنســية«.50  الرتكيبــة  مــن 

وهذه:”القــراءة كلّهــا ال تصمــد أمــام طروحــات أربــاب 

أنفســهم  الفرنســيني  املفكريــن  مــن  بعدهــا  ومــا  الحداثــة 

عنــد تناولهــم مفهــوم التَّنــاص بوصفــه رافضــا ملبــدأ البحــث 

عــن املصــادر واألصــول. شــيع يف النَّــص التقديــس واألبــوة 

املقصديــة واملعنــى املغلــق، وإذا مــا توافــرت هــذه القيــم 

ألقــت مفاهيــم التجــاوز واإلبــداع”51. 

لددددحمتة

يتبني لنا مام سبق ذكره والتطرق إليه يف مجال املرجعيات 

أّن بنــاء األفــكار ســواءا كانــت غربيــة أو تراثيــة فهــي رضوريــة 

لإلســتفادة منهــا إلعــادة إرســائها بــرؤى فكريــة حديثــة. وكــام 

أنّهــا مرجعيــة  أخــرى عــىل  مــن جهــة  تبــدو نظرتنــا للحداثــة 

أو عكســية  بطريقــة واضحــة  أســهمت  قــد  فكريــة فلســفية 

يف مرجعيــة الكاتــب مــن جهــة أوىل، كونــه مدعــي الطــرح 

مشــحون  كونــه  أخــرى  جهــة  مــن  واملصطلــح  الّنقــدي، 

بإديولوجيات ساهمت يف هجرته يك يبلغ قصد مبدعيه. 

وهنا نستنتج أنها استطاعت أن تؤثر يف الكتاب والنصوص 

واملصطلحات مبقاربتها. وهنا يتضح جليا أن املرجعيات 

لهــا دور كبــري يف إنشــاء وتشــكيل املصطلحــات.
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124  جنبن   ـ برع«ث بررصيف يف ت بث برالامء بأل نرما

جوانب من البحث ال�سريف يف تراث العلماء االأ�سوليني

 . إ ريس دـ لنيح
جامعة أدرار – الجزائر

ك. يحطتة د  حيت
bendriss81@yahoo.fr ،جامعة أدرار – الجزائر

يعد علم الرف من العلوم التي تساعد يف فهم مدلول 
اللفظــة املفــردة؛ ســواء أكانــت مجــردة أم مزيــدة، نظــرا ملــا 

تعــرتي اللفظــة مــن تغــرّيات تطــرأ عليهــا مــن حــني إىل حــني.

واملستوى الريف حسب اللغويني يأيت يف املرتبة 

الثانيــة بعــد الصــوت، وقبــل املســتوى النحــوي؛ إذ املوقــع 

اقتضــاه املنهــج اللغــوي عنــد العلــامء، وبحوثهــم املوّســعة 

املتعلقــة بالنــص ودالالتــه املتعــددة، الــذي هــو املركّــب 

مــن صــوت وصيــغ وكلــامت تشــّكل نســقاً ســياقياً يســتدعي 

بالرضورة الوقوف عىل أصغر مكّوناته ووحداته، وصوالً إىل 

تراكيبــه وجملــه، مــروراً بصيّغــه وأبنيتــه فقــط مــن أجــل إبــراز 

الّســامت الدالليــة لــكل جانــب مــن جوانبــه.

 الرة كدومة ب شتقحم

الفاعــل، وصيــغ  اســم  هــي:  األســامء  مــن  إن املشــتقات 

واســم  املشــبهة،  والصفــة  املفعــول،  واســم  املبالغــة، 

التفضيــل، واســم الزمــان واملــكان، واســم اآللــة. ولكننــا مــن 

خــالل مــا جــاء بــه ابــن القيــم ســنكون مضطريــن إىل االقتصــار 

البعــض منهــا، وهــي كاآليت: عــىل 

أ-اسم الفاعل

وهو اســم مشــتق من الفعل املعلوم للداللة عىل من 

وقع منه الفعل حدوثاً ال ثبوتاً، نحو: زاهٌد، دافٌع، سائٌر1.

ويــرد اســم الفاعــل عنــد ابــن القيــم يف مواطــن كثــرية، 

ومــن خــالل استشــهاده بنصــوص قرآنيــة؛ مبيّنــاً داللــة اســم 

الفاعل يف النص. ومن أمثلة ذلك “الصابئ” و”الباسل”، 

حيــث يقــول عــن الصابــئ: « صبــأ الرجــل )بالهمــز( إذا خــرج 

قولــه  ومنــه  مــال،  إذا  يصبــو  مــن يشء إىل يشء، وصبــا 

﴾2؛ أي  إِلَيِْهــنَّ أَْصــُب  كَيَْدُهــنَّ  َعنِّــي  تَــْرِْف  تعــاىل: ﴿َوإاِلَّ 

أمــل، واملهمــوز واملعتــل يشــرتكان؛ فاملهمــوز: ميــل عــن 

الــيء، واملعتــل: ميــل إليــه. واســم الفاعــل مــن املهمــوز 

قــاٍض،  بــوزن  قــارئ، ومــن املعتــل: صــاٍب  بــوزن  “صابــئ” 

وجمــع األول: صابئــون كـ”قارئــون”، وجمــع الثــاين: صابــون 

كـ”قاضــون”، وقــد قُــرئ بهــام»3. 

وأمــا حديثــه عــن “الباســل” فنجــده يقــول: « وهــو اســم 

فاعل من بَُسل يَبُْسل؛ كَرَُف يرُُف، والبسالة: الشجاعة 

والشــدة. وضدهــا: فشــل يفشــل وهــي عــىل وزنهــا فعــالً 

ومصــدراً؛ وهــي الرذالــة»4.

ونــرى أّن ابــن القيــم يحــاول مــرة أخــرى إبــراز داللــة اســم 

الفاعــل مــن النــص القــرآين، وذلــك يف لفــظ “جاعــل” مــن 

خالل قوله تعاىل: ﴿إيِنِّ َجاِعٌل يِف األَرِْض َخلِيَفًة﴾5، حيث 

الفاعــل وهــو جاعــل وإن كان مبعنــى  يقــول: « وأمــا اســم 

تعــاىل  الــرب  عــاّم ســيفعله  إخبــار  فــألن هــذا  االســتقبال، 

يف املســتقبل مــن جعلــه الخليفــة يف األرض، وقــد صــدق 

وعــده، ووقــع مــا أخــرب بــه»6.

ثم نجده يؤكد عىل أن الوصف باسم الفاعل قد يكون 

مــن  باســم املفعــول؛ وذلــك  الوصــف  مــن  مجيئــه أحســن 

خالل استشهاده بقوله تعاىل: ﴿فَُهَو يِف ِعيَشٍة رَّاٍضيٍَة﴾7، 

بهــا  الراضيــة فالوصــف  العيشــة  وأمــا  وذلــك يف قولــه: « 

أحســن مــن الوصــف باملرضيــة، فإنهــا الالئقــة بهــم، فشــبه 

ذلــك ِبرَِضاَهــا بهــم كــام رُضــوا بهــا، كأنهــا رضيــت بهــم ورضــوا 

بهــا، وهــذا أبلــغ مــن مجــرد كونهــا مرضيــة فقــط، فتأملــه»8؛ 
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أي أن الوصــف هنــا باســم الفاعــل أبلــغ مــن الوصــف باســم 

املفعــول.

إّن ابــن القيــم ال يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل نجــده يؤكــد 

عــىل أن كال مــن اســم الفاعــل واســم املفعــول موضــوع خــاص 

بــه، وال ينــوب أحدهــام عــن اآلخــر بقولــه: «إّن كل واحــد مــن 

اسم الفاعل واسم املفعول موضوع ملعناه الخاص به، فال 

يشــاركه فيه اآلخر، وليس املاء الدافق مبعنى املدفوق، بل 

هــو فاعــل عــىل بابــه. كــام يقــال: مــاء جــاٍر، فدافــق كجــاٍر»9. 

ويؤكــد عــىل ذلــك مــرة أخــرى يف مجيــئ الدافــق عــىل اســم 

الفاعــل بقولــه: « وقيــل -وهــو الصــواب-: إنــه اســم فاعــل عــىل 

بابــه، وال يلــزُم مــن ذلــك أن يكــون هــو فاعــل الدفــق. فــإن اســم 

الفاعــل هــو َمــْن قــام بــه الفعــل، ســواء فعلــه هــو أم غــريه، كــام 

يقال: ماٌء جاٍر، ورجٌل ميت وإن مل يفعل املوت، بل ملا قام 

بــه مــن املــوت نُِســَب إليــه عــىل جهــة الفعــل. وهــذا غــري منكــر 

يف لغة أمة من األمم، فضالً عن أوسعِ اللغات وأفصحها»10.

ونجــد ابــن القيــم يزيــد توضيحــاً يف الــرد عــىل مــن اّدعــى 

حــدوث املشــاركة بــني اســم الفاعــل واســم املفعــول قائــالً: 

النســب،  عــىل  عنــد ســيبويه  فهــي  راضيــة  وأمــا عيشــة   »

كتامــر والبــن؛ أي ذات رىض، وعنــد غــريه كنهــار صائــم، وليــل 

قائــم عــىل املبالغــة»11، وهــو رد عــىل مــا ذهــب إليــه بعــض 

الكوفيــني عــىل أنهــا اســم املفعــول؛ ونجــد منهــم أبــا عبيــدة 

والفــرّاء. حيــث يقــول القرطبــي: « قــال أبــو عبيــدة والفــرّاء: 

راضيــة أي مرضيــة؛ كقولــك: مــاء دافــق؛ أي مدفــوق. وقيــل: 

يــرىض بهــا صاحبهــا. مثــل الِبــن وتاِمــر؛ أي  ذات رِضــاً؛ أي 

الفــرّاء وأبــا عبيــدة  اللــنب والتمــر»12. وبالتــايل أن  صاحــب 

يعدانهــا مــن اســم املفعــول، بينــام ابــن القيــم اعتربهــا مــن 

اســم الفاعــل، وهــو الــرأي الصــواب يف نظرنــا.

وأما يف قوله تعاىل: ﴿أَنَْعْمَت َعلَيِْهْم َغرْيِ املَْغُضوِب 

آلِّــنَي﴾13 فنجــد ابــن القيــم يبــنّي الســبب يف  َعلَيِهــْم َوالَ الضَّ

مــن اســم املفعــول،  بــدال  الفاعــل  باســم  مجــيء الضالــني 

فيقــول: « وأمــا أهــل الضــالل فإنهــم هــم الذيــن ضلــوا وآثــروا 

الضالل واكتسبوه، ولهذا استحقوا العقوبة عليه، وال يليق 

أن يقــال: وال املضلــني مبنيــاً للمفعــول ملــا يف رائحتــه مــن 

إقامــة عذرهــم، وأنهــم مل يكتســبوا الضــالل مــن أنفســهم، بــل 

فعــل فيهــم»14. 

ب - صيغ املبالغة:

مــا  عــىل  للداللــة  األفعــال  مــن  تشــتق  أســامء  وهــي 

يــدل عليــه اســم الفاعــل مــع املبالغــة يف املعنــى وتقويتــه 

أو مصــدره15. ومنهــا: الثــاليث  مــن  وتُشــتق  وتأكيــده، 

ال	  فعَّ

الثــاليث  الفعــل  مصــدر  مــن   » الصيغــة  هــذه  تصــاغ 

ز... ــار، هــامَّ املجــرد، متعديــاً والزمــاً نحــو: جــرَّاح، عــالَّم، كسَّ

ــال»16. دجَّ

القيــم  ابــن  النــوع مــن صيــغ املبالغــة عنــد  ومــن هــذا 

إنــه يؤكــد عــىل أن الزيــادة يف  نجــد لفــظ: خنَّــاس؛ حيــث 

املعنــى هــي نتيجــة للزيــادة يف البنــاء، باعتبــار أن “خّنــاس” 

ــال  الظهــور، وهــو -أيضــا- عــىل وزن فعَّ بعــد  مــن االختفــاء 

مــن  ــال  فهــو فعَّ الخنَّــاس  وأمــا  يقــول: «  للمبالغــة، حيــث 

خنــس يخنــس إذا تــوارى واختفى...وحقيقــة اللفــظ اختفــاء 

بعــد ظهــور، فليــس ملجــرد االختفــاء»17. ثــم نجــده يبــنّي لنــا 

ســبب مجــيء هــذا املصــدر الــّدال عــىل املبالغــة؛ وذلــك 

ــال” الــذي هــو للمبالغــة  أن مجــيء مــن هــذا الفعــل بــوزن “فعَّ

دون “الخانس” و”املنخنس”، إيذاناً بشــدة هروبه ورجوعه 

وعظــم نفــوره عنــد ذكــر اللــه، وأن ذلــك دأبــه وديدنــه، ال أنــه 

يعــرض لــه ذلــك عنــد ذكــر اللــه أحيانــاً، بــل إذا ذكــر اللــه ﴿رب 

بنــاء “الخنَّــاس” عــىل  وانخنــس وتأخــر، ونتأمــل كيــف جــاء 

ــال” الــذي يتكــرر منــه نــوع الفعــل؛ ألنــه كلــام ذكــر  وزن “الفعَّ

اللــه انخنــس، فجــاء بنــاء اللفــظ مطابقــا ملعنــاه18؛ أي هــرب 

واختفــى، باعتبــار أن هــذا املصــدر هــو مــن االختفــاء. 

ولذلــك يؤكــد ابــن القيــم عــىل أن الزيــادة يف املعنــى 

هــي نتيجــة لزيــادة يف البنــاء، وأن تكــرار الحــرف املضاعــف 

يــؤدي بالــرضورة إىل تكــرر املعنــى مــن خــالل بعــض األمثلــة 

استشهد بها قائالً: « وكذلك الدّجال، والجرّاح، والرضّاب، 

يــدل عــىل  واألفّــاك يف تكــرر الحــرف املضاعــف منهــا مــا 

تكــرر املعنــى»19. وهــذا تأكيــد منــه يف حصــول املناســبة 

بــني اللفــظ ومعنــاه. 

ِمْفَعال	 

املجــرد  الثــاليث  الفعــل  مــن  املصــدر  هــذا  يصــاغ 

واملزيــد، املتعــدي والــالزم، وذلــك نحــو: ِمقــدام، ِمفضــال، 

ِمئــكال، ِمعطــاء. ويســتوي فيــه املذكــر واملؤنــث يف مثــل 
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قولنــا: أيب ِمعطــاء، وأّمــي ِمعطــاء20. 

حينــام  إليــه ســابقاً  مــا أرشنــا  يدّعــم  القيــم  ابــن  ونجــد 

الــوزن، واعتــربه مــن أوزان املبالغــة، وأنــه  وقــف عــىل هــذا 

مــن خــالل كالمــه  فيــه املذكــر واملؤنــث. وذلــك  يســتوي 

اإلقــدام،  مــن  بذلــك  وُســمي   » قائــالً:  “املِقــدام”  حــول 

عــىل وزن املبالغــة كِمعطــاء،  اإلحجــام، وجــاء  وهــو ضــد 

البنــاء يســتوي فيــه  العطــاء والنحــر، وهــذا  وِمنحــار، لكثــري 

املذكــر واملؤنــث: كامــرأة معطــار كثــرية التعطــر، ومذكار تلد 

الذكــور»21، وبالتــايل أن املِقــدام هــو عــىل وزن ِمفعــال مــن 

أوزان املبالغة، وأن هذا البناء يستوي فيه املذكر واملؤنث 

عــىل حــد تعبــري ابــن القيــم نفســه. 

َفُعول	 

يصــاغ هــذا املصــدر مــن الفعــل الثــاليث املجــرد، وهــو 

يف مثــل: صبُــور، شــُكور، غُفــور22. 

ومــن هــذا الــوزن عنــد ابــن القيــم نجــد “النَُّصــوح” الــذي 

عــّده مــن بنــاء “فعــول” يف مثــل الصبــور والشــكور قائــالً: « 

النَُّصــوح: عــىل وزن فَُعــول املعــدول بــه عــن فاعــل قصــداً 

بُور»23. وأن صفات الله ﴿ميكنها  ُكور والصَّ للمبالغة، كالشَّ

أن تأيت - أيضاً- عىل هذا البناء عىل حد قوله: « إّن فعوالً 

وشــكور  غافــر،  كغفــور مبعنــى  فاعــٌل  اللــه﴾  يف صفــات 

مبعنــى شــاكٍر، وصبــور مبعنــى صابــٍر »24. 

فِعيٌل	 

ومــن أمثلــة هــذا البنــاء: حكيــم، ســميع، قديــر، عليــم، 

رحيــم25.

ومــن النــامذج التــي جــاءت َوفْــق هــذا البنــاء عنــد ابــن 

الــذي  القيــم “حميــد”، و”حبيــب”، و”قريــب”؛ فالحميــد 

أىت عــىل هــذا البنــاء هــو مــن أســامء املــوىل، وأنــه مبعنــى 

محمــود حســب مــا يــراه ابــن القيــم قائــالً: « فالحميــد: فعيــل 

مــن الحمــد، وهــو مبعنــى محمــود، وأكــر مــا يــأيت فعيــالً يف 

تعــاىل مبعنــى فاعــل؛ كســميع، وبصــري، وعليــم،  أســامئه 

وقدير، وعيل، وحكيم، وحليم، وهو كثري»26. ثم إّن الحمد 

هــو أبلــغ مــن املحمــود عــىل حــد قولــه: « وأمــا الحميــد: فلــم 

فــإن  أبلــغ مــن املحمــود؛  يــأت إالّ مبعنــى املحمــود، وهــو 

فعيــالً إذا عــدل بــه عــن مفعــول دل عــىل أن تلــك الصفــة قــد 

صارت مثل السجية الغريزية والخلق الالزم، كام إذا قلت: 

فــالن ظريــف، أو رشيــف، أو كريــم»27.

مــّر  الــذي  نفســه  الــكالم  فــرنى  “الحبيــب”  عــن  وأمــا 

ســابقاً؛ وذلــك أثنــاء تفرقتــه بــني الحبيــب واملحبــوب قائــالً: 

« ولهــذا كان حبيــب أبلــغ مــن محبــوب؛ ألن املحبــوب هــو 

الــذي حصلــت فيــه الصفــات واألفعــال التــي يَُحــبُّ ألجلهــا، 

فهــو حبيــب يف نفســه...وأما املحبــوب: فهــو الــذي تعلّــق 

وأمــا  لــه.  الغــري  بحــب  محبوبــاً  فصــار  املحــب؛  حــب  بــه 

الحبيــب: فهــو حبيــب بذاتــه وصفاتــه، تعلــق بــه حــب الغــري 

أو مل يتعلــق»28؛ وبالتــايل فــإن الحميــد أبلــغ مــن املحمــود، 

والحبيــب كذلــك أبلــغ مــن املحبــوب.

وأما حديثه عن “قريب” فنجده من خالل استشــهاده 

ــَن املُْحِســِننَي﴾29،  بقولــه تعــاىل: ﴿ إِنَّ رَْحَمــَت اللــِه قَِريــٌب مِّ

معتــرباً أنهــا عــىل وزن “فعيــل” مــن اســم فاعــل، مجيبــاً عــىل 

أن فعيــال   » اســم مفعــول، وذلــك:  عــىل  أنهــا  اّدعــى  مــن 

عــىل رضبــني: أحدهــام يــأيت مبعنــى فاعــل؛ كقديــر وســميع 

وجريــح،  كقتيــل  مفعــول؛  يــأيت مبعنــى  والثــاين:  وعليــم. 

وكــف خضيــب، وطــرف كحيــل، وشــعر دهــني. كلــه مبعنــى 

مفعول»30. فيجيب ابن القيم معترباً أن قريباً يف تلك اآلية 

هــو عــىل بنــاء فعيــل قائــالً: « فــإذا تقــرر ذلــك: فقريــب يف 

اآليــة هــو “فعيــل” مبعنــى فاعــل، وليــس املــراد أنــه مبعنــى 

قــارب، بــل مبعنــى اســم الفاعــل العــام»31. 

تــأيت  ِمــن قبــل أّن صفــات اللــه ميكنهــا أن  وإذا عرفنــا 

عىل وزن “فعول”، فكذلك نجد مجيئها - أيضاً- َوفْق هذا 

البنــاء؛ أي “فعيــل”، إالّ أنهــام يتشــابهان مــن حيــث بناؤهــام 

وداللتهــام عــىل املبالغــة، وأّن مجــيء صفــات اللــه عــىل بناء 

فعيــل أكــر مــن مجيئهــا عــىل بنــاء فعــول؛ لثقــل هــذا األخــري 

عىل حد تعبري ابن القيم، حيث نجده يقول يف بناء فعيل: 

« وفعــول قريــب منــه لفظــاً ومعنــى، فإنهــام متشــابهان يف 

أخــف منــه... الــوزن والداللــة عــىل املبالغــة...ألّن فعيــالً 

ولخّفته أيضاً كان يف أسامء الله تعاىل أكر من فعول؛ فإّن 

الرحيــم والقديــر والحســيب، والجليــل والرقيــب ونظائــره أكر 

مــن ألفــاظ الــرؤوف والغفــور والشــكور، والصبــور، والــودود، 

والعفــو، وال يعــرف إالّ هــذه األلفــاظ الســتة»32؛ وبالتــايل أن 

قريبــاً هــي عــىل وزن فعيــل، بــدال مــن فعــول حســب مــا يــراه 

يــل فنجــد: ابــن القيــم. فهــذا عــن فعيــٌل، وأمــا عــن ِفعِّ

43



127   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

ْيل	  ِفعِّ

يــق،  وهــو مــن أوزان املبالغــة أيضــاً، ومــن أمثلتــه: « صدِّ

يــس، ســكِّري»33. قدِّ

يــق”  ومــن أمثلــة هــذا البنــاء عنــد ابــن القيــم نجــد “الصدِّ

مــن  أبلــغ  يــق  الصدِّ  » قائــالً:  املبالغــة،  مــن  عــّده  الــذي 

أبلــغ مــن الصــادق»34، وهــذه أعــىل  الصــدوق، والصــدوق 

أبــو بكــر الصديــق. مراتــب الصديقيــة التــي اتصــف بهــا 

ج - اسم املفعول

هــو اســم يشــتق مــن الفعــل املضــارع املتعــدي املبنــي 

للمجهول، للداللة عىل من وقع عليه الفعل حدوثاً ال ثبوتاً، 

ويصــاغ مــن الثــاليث بــوزن مفعــول نحــو: مشــهود، مدفــوع، 

مســؤول، مشكور35.

القيــم: “مســتور”،  ابــن  عنــد  البنــاء  هــذا  أمثلــة  ومــن 

و”مغضوب”، و”محمود”؛ فيعترب أّن الثالث هو من أسامء 

النبــي، وأنــه أىت ِمــن الحمــد، ويتضمــن الثنــاء عــىل املحمــود 

قائالً: « وهو اسم منقول من الحمد، وهو يف األصل اسم 

مفعــول مــن الحمــد، وهــو يتضمــن الثنــاء عــىل املحمــود، 

ومحبتــه، وإجاللــه، وتعظيمــه؛ هــذا هــو حقيقــة الحمــد»36.

تعــاىل:  قولــه  خــالل  مــن  فنجــده  الثــاين  عــن  وأمــا 

ـنَي ﴾37،  آلِـّ ﴿ أَنَْعْمــَت َعلَيِْهــْم َغــرْيِ املَْغُضــوِب َعلَيِهــْم َوالَ الضَّ

مبيناً السبب يف مجيء “املغضوب” يف النص عىل اسم 

املفعــول، وأنــه جــاء عــىل هــذا الــوزن ِمــن جــرّاء مــا وقــع عليهــم 

من غضب املوىل، ويف ذلك يقول مربراً: «أنه أىت يف أهـل 

الغضـــب باسم املفعـــول؛...فإن أهـــل الغضب مـــن غضب 

الله عليهم وأصابـهم غضبه، فهم مغضوب عليهم»38؛ وهذا 

راجــع للداللــة عــىل مــن وقــع عليهــم الفعــل “غضــب”. 

بقولــه  مــن خــالل استشــهاده  عــن األول فنجــده  وأمــا 

الَِّذيــَن الَ  َوبَــنْيَ  بَيَْنــَك  َجَعلَْنــا  الُقــرْآَن  قَــَرأَْت  تعــاىل: ﴿ َوإَِذا 

أن “مســتوراً”  ْســتُوراً ﴾39، معتــرباً  مَّ ِحَجابــاً  ِباألَِخــرَِة  يُْؤِمُنــوَن 

عكــس  اّدعــى  مــن  عــىل  مجيبــاً  مفعــول،  بنــاء  عــىل  هــو 

النســب؛ أي  ذلــك: «فقيــل: مبعنــى ســاتر، وقيــل: عــىل 

يف ســرت»40. فيقــول موّضحــاً بعدمــا اعتــرب أّن هــذا البنــاء ال 

يــأيت مبعنــى اســم فاعــل، -وهــو مــا أرشنــا إليــه ســابقا حــني 

حديثنــا عــن اســم الفاعــل؛ حيــث أجــاب بأنــه عــىل شــاكلة 

املــرضوب واملجــروح قائــالً: « والصحيــح: أنــه عــىل بابــه؛ أي 

مستوراً عن األبصار فال يرى. ومجيء مفعول مبعنى فاعل 

ال يثبت. والنســب يف مفعول مل يشــتق من فعله، كمكان 

مهــول؛ أي ذي هــول، ورجــل مرطــوب؛ أي ذي رطوبــة. فأمــا 

مفعــول فهــو جــار عــىل فعلــه، فهــو الــذي وقــع عليــه الفعــل 

كمرضوب، ومجروح، ومستور»41. وبالتايل أن “مستوراً” هو 

عــىل بنــاء مفعــول، وأّن القــرآن ُجعــل مســتورا عــن األبصــار، 

دون التمكــن مــن رؤيتــه.

د- الصفة املشبهة:

وهــي اســم يشــتق للداللــة عــىل ثبــوت صفــة لصاحبهــا 

ثبوتاً عاماً، وقد تصاغ من الفعل الالزم للداللة عىل معنى 

اســم الفاعل42، ومن أوزان الصفة املشــبهة:

َفْعالن	 

يصــاغ هــذا البنــاء مــن مصــدر “فَِعــل” الــالزم، والــّدال 

عــىل خلــّو وامتــالء، أو حــرارة باطنيــة ليســت بــداء. واملؤنــث 

وظَــآن  وعطــى،  َعطْشــان  نحــو:  وذلــك  “فَْعــىَل”؛  منــه 

وظَــْأى، وَجْوَعــان وَجْوَعــى43.

ومن أمثلة هذا النوع عند ابن القيم نجد: “الرحامن”، 

و”الغضبــان”؛ وذلــك حينــام نــراه يؤكــد دامئــاً عــىل املناســبة 

يــدل عــىل  بنــاء “فَْعــالن”  اللفــظ ومدلولــه، وإذا كان  بــني 

امتالء أو خلو، فكذلك نجد “الغضبان” يدل عىل املمتلئ 

يــدل عــىل االمتــالء، شــأنه يف ذلــك شــأن  أنــه  غضبــاً؛ أي 

“الظآن” و”الحريان”، حيث يقول: « وكذلك »الغضبان« 

و«الظــآن« و«الحــريان«، وبابــُه صيــغ عــىل هــذا البنــاء الذي 

يتسع النطق به، وميتلئ الفم بلفظه المتالء حامله من هذه 

املعــاين؛ فــكان »الغضبــان« هــو املمتلــئ غضبــاً الــذي قــد 

اتســع غضبــه حتــى مــأل قلبــه وجوارحــه، وكذلــك بقيتهــا»44، 

وهــذا مــن بــاب إثباتــه املناســبة بــني اللفــظ ومعنــاه. 

محاولتــه  أثنــاء  فنجــده  “الرحــامن”  عــن  وأّمــا حديثــه 

وبــني “الرحيــم”؛  بينــه  الفــرق  إيضــاح  الدقيقــة يف  وقراءتــه 

اســم موضــع  لــكل  مــن أســامء املــوىل، ولكــن  باعتبارهــام 

خــاص يف النــص القــرآين؛ أي أن الرحيــم هــو الراحــم لعبــاده 

كقوله تعاىل: ﴿ وَكَاَن ِباملُْؤِمِننَي رَِحيامً ﴾45، والرحامن؛ أي 

الــذي الرحمــة وصفــه. وجــاء عــىل بنــاء “فَْعــالن” الــذي هــو 

للســعة والشــمول، يقــول يف ذلــك: « ومل يجــيء »رحــامن« 

بعباده، وال »رحامن« باملؤمنني، مع ما يف اسم »الرحامن« 
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الــذي هــو عــىل وزن فَْعــالن مــن ســعة هــذا الوصــف، وثبــوت 

جميع معناه املوصوف به. أال ترى أنهم يقولون: »غضبان« 

للمتلئ غضباً، و«ندمان« و«حريان« و«سكران« و«لهفان« 

ملن ملئ بذلك، فبناء »فَْعالن« للسعة والشمول«. ولهذا 

يقرن استواءه عىل العرش بهذا االسم كثرياً، كقوله تعاىل: 

﴿ الرَّْحاَمُن َعىَل الَعرِْش اِْستََوى ﴾46»47؛ أي أن الرحامن أعم 

من الرحيم، باعتبار شموليته عىل العرش الذي هو محيط 

بجميــع املخلوقــات، وأنــه جــاء عــىل بنــاء “فَْعــالن” ليحمــل 

معنى الشمولية والسعة.

ُفَعال	 

ويــأيت مــن الفعــل الــذي هــو عــىل وزن “فَُعــل”، وذلــك 

نحو:َشــُجع فهــو ُشــَجاع48.

ونجــد مثــل هــذا البنــاء عنــد ابــن القيــم يف “الُهــامم” 

الــذي اعتــربه مــن أول مراتــب الشــجاعة، حيــث يقــول ابــن 

منظــور فيــه: « والُهــامُم امللــُك العظيــم... الُهــامم اســٌم مــن 

أَســامء امللــك لِِعظــِم ِهّمته...وقيــل الُهــامُم الســيُِّد الشــجاُع 

ــخّي وال يكــون ذلــك يف النســاء. والُهــامُم األَســُد عــىل  السَّ

التشــبيه»49.

ونجــد املعنــى نفســه قــد ســاقه ابــن القيــم لهــذا البنــاء، 

وتحدث عنه حينام عقد فصالً يف كتابه “الفروسية” سامه 

بـ:”مراتب الشجاعة والشجعان”، وأنه جاء َوفْق بناء “فَُعال” 

قائالً: « أّول مراتبهم “الُهامم”؛ وُسمي بذلك لهّمِته وعزمه، 

وجــاء عــىل بنــاء “فَُعــال” كشــجاع»50؛ أي لهمتــه وعزمــه أُطلــق 

عليه هذا البناء، وبالتايل فهو فُعال كُشجاع. 

لن ة

اهتــم األصوليــون بدراســة داللــة الصيــغ الرفيــة مــن حيــث 

التجــرد الزيــادة، التعــدي واللــزوم، مســتمداً تخريجاتــه مــن 

النصوص الرعية والشعرية، باإلضافة إىل اهتاممه بداللة 

الخطابــات املتعــددة،  والحــرة يف  املورفيــامت املقيّــدة 

مــع تعليالتــه الرائــدة مــن أجــل إيضــاح الخــالف القائــم حــول 

أصلهــا  إىل  وإرجاعهــا  الصيــغ،  ببعــض  الخاصــة  الداللــة 

بداللــة  اهتاممــه  وكــذا  األمــر.  اقتــى  مــا  إذا  االشــتقاقي 

املصادر ملا لها هي األخرى من دور يف تحديد الدالالت.

تأكيــد األصوليــني عــىل أن الوصــف باســم الفاعــل أبلــغ 

من الوصف باسم املفعول، وأنه ال ميكن أن ينوب أحدهام 

عن اآلخر يف االســتعامل اللغوي.

املشــتقات  الصيــغ يف  عــن  األصوليــني  إن حديــث 

وبأنواعهــا املختلفــة، وعــن الــدالالت الناتجــة عنهــا هــو مــا 

يُعــرف يف الــدرس الحديــث باالهتــامم باملورفيــم الصفــري 

املقيــد،  املورفيــم  دائــرة  عــن  خــارج  هــو  الــذي  ودالالتــه؛ 

الحــر. واملورفيــم 
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1395-1975م. بــريوت، ط2،  دار املعرفــة،  الفقــي،  محمــد حامــد 

بدائــع الفوائــد، ابــن قيــم الجوزيــة، خــّرج أحاديثــه أحمــد بــن شــعبان   -

القاهــرة، ط1، 1426هـــ-2005م.  الصفــا،  أحمــد، مكتبــة  بــن 

الغاليينــي، املكتبــة  الشــيخ مصطفــى  العربيــة،  الــدروس  جامــع   -

1400هـــ- بــريوت، ط14،  والنــر، صيــدا،  للطباعــة  العريــة 

1980م.

الجامــع ألحــكام القــرآن، أبــو عبــد اللــه القرطبــي، تحقيــق مصطفــى   -

القاهــرة، ط3،  والنــر،  للطباعــة  العــريب  الكتــاب  دار  الســقا، 

1387هـــ-1967م.

الجــواب الــكايف ملــن ســأل عنــد الــدواء الشــايف -الــداء والــدواء-،   -

بــريوت. العلميــة،  الكتــب  الجوزيــة، دار  قيــم  ابــن 

قيــم  ابــن  األنــام،  الصــالة والســالم عــىل خــري  األفهــام يف  جــالء   -

ابــن  اللــه، دار  الجوزيــة، تحقيــق مصطفــى محمــد ومحمــد عبــد 

1462هـــ-2005م. ط1،  القاهــرة،  الهيثــم، 

الفاخــري، املكتــب  العربيــة، ســامل  اللغــة  الداللــة الصوتيــة يف   -

اإلســكندرية. الحديــث،  العــريب 

دراســات البنيــة الرفيــة يف ضــوء اللســانيات الوصفيــة، د.عبــد   -
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املقصــود محمــد عبــد املقصــود، الــدار العربيــة للموســوعات، 

بــريوت، ط1، 2006م.

الجوزيــة، تحقيــق  قيــم  ابــن  العبــاد،  زاد املعــاد يف هــدي خــري   -

محمــود بــن الجميــل، دار اإلمــام مالــك للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

1428هـــ-2007م. الجزائــر، ط1، 

حــادي األرواح إىل بــالد األفــراح، ابــن قيــم الجوزيــة، اعتنــى بــه مركــز   -

ابــن الجــوزي، القاهــرة،  املنــرب للتحقيــق والبحــث العلمــي، دار 

1427هـــ-2006م.  ط1، 

الجوزيــة، تحقيــق  ابــن قيــم  الســعادتني،  وبــاب  الهجرتــني  طريــق   -

وتخريــج أحمــد إبراهيــم زهــوة، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، لبنــان، 

1425هـــ-2005م. 

بــن قنــرب ســيبويه، تحقيــق ورشح عبــد الســالم  الكتــاب، عثــامن   -

 .1975 للكتــاب،  العامــة  املريــة  الهيئــة  هــارون،  محمــد 

كتــاب الــروح، ابــن قيــم الجوزيــة، خــّرج أحاديثــه خالــد بــن محمــد بــن   -

القاهــرة، ط1، 1422هـــ-2002م.  الصفــا،  عثــامن، مكتبــة 

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن قيم   -

الجوزيــة، تحقيــق وتعليــق محمــد املعتصــم باللــه البغــدادي، دار 

الكتــاب العــريب، بــريوت، ودار األصالــة الجزائــر، 1426هـــ-2005م.

معاين القرآن، يحي بن زياد الفراء، تحقيق أحمد يوسف نجايت،   -

ومحمــد عــيل نجــار، وعبــد الفتــاح إســامعيل شــلبي، مــر. 

مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد اإلسكندراين   -

وأحمد عناية، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط1، 1425هـ-

2005م. 

الــرف الــكايف، أميــن أمــني عبــد الغنــي، منشــورات محمــد عــيل   -

لبنــان، ط1، 1421هـــ- بــريوت،  العلميــة،  الكتــب  بيضــون، دار 

2000م.

عدة الصابرين، ابن قيم الجوزية، تحقيق عصام الدين الّصبابطي،   -

دار الحديــث، القاهــرة، 1423هـــ-2002م. 

أحاديثــه وعلّــق عليــه ووضــع  خــّرج  الجوزيــة،  قيــم  ابــن  الفوائــد،   -

فهارســه وحقــق نصوصــه: أبــو خالــد الحســني أيــت ســعيد، دار 

لبنــان.  بــريوت،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الفكــر 

روضة املحبني ونزهة املشتاقني، ابن قيم الجوزية، حققه وخرج   -

أحاديثــه وعلّــق عليــه عصــام فــارس الحرســتاين، ومحمــد يونــس 

بــريوت، ط1، 1413هـــ-1993م.  الجيــل،  شــعيب، دار 

التبيان يف أقسام القرآن، ابن قيم الجوزية، اعتنى به أبو صهيب   -

لبنــان، 2004.  بيــت األفــكار الدوليــة،  الكرمــي، 

التطبيق الريف، د.عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بريوت،   -

لبنــان، ط1، 1426هـــ-2004م. 

تريف األسامء واألفعال، د.فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف،   -

لبنــان، ط2، 1415هـــ-1994م.  بــريوت، 

تفســري املعوذتــني، ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق ســيد إبراهيــم، دار   -

والتوزيــع. والنــر  للطبــع  الحديــث 

التفســري القيــم، ابــن قيــم الجوزيــة، جمــع وإعــداد الشــيخ محمــد   -

الفقــي، ضبطــه وحققــه  النــدوي، وتقديــم محمــد حامــد  أويــس 

1426هـــ-2005م. الهيثــم، ط1،  ابــن  دار  رضــوان جامــع رضــوان، 

عــيل  تحقيــق محمــد  بــن جنــي،  الفتــح  أبــو  الخصائــص، عثــامن   -

لبنــان، ط2.  بــريوت،  الهــدى للطباعــة والنــر والتوزيــع،  النجــار، دار 

شذا العرف يف فن الرف، أحمد الحمالوي، دار الفكر للطباعة   -

والنــر والتوزيــع، بــريوت، لبنــان، 1420هـــ-2000م. 
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 �سورة املكان املقد�ص يف ال�سعر العربي ال�سعودي 
مكة املكرمة واملدينة املنورة منوذجني

 .  «تا  حجا برالمأ
أستاذ مساعد، قسم العلوم االساسية – شعبة اللغة العربية التطبيقية وآدابها، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية اربد الجامعية، اربد، األردن

 . تحج برايـ ب وحين
أستاذ مساعد، جامعة كرياال، الهند

امللخص

تعالــج هــذه الدراســة الحاليــة صــورة املــكان –مــرح االحــداث والوقائع–موضحــه مفهومــه وآفاقــه واهميتــه, هــذا 

املكان الذي ميثل جغرافيا مكة املكرمة واملدينة املنورة الحقيقية وقداستها وقيمتها يف ابشعر العريب السعودي 

املعارص، كام تبني هذه الدراسة الحالية قدرة الشعراء السعوديني املعارصين الفنية عىل تصور املكان املقدس 

وتوظيفــة فنيــا يف ثنايــا القصيــدة العربيــة “الســعودية” املعــارصة ومواقفهــم منــه، كاشــفة اللثــام عــن فلســفة املــكان 

املقــدس وابعــاده وطبيعــة العالقــة التــي تتشــكل بينــه وبــني الشــاعر، وتداخــل املــكان بصــوره املتعــددة يف القصيــدة 

العربيــة “الســعودية” املعــارصة، الــذي اليخلــو مــن غايــات فنيــة جامليــة.

ب قا ة

مام دعاين اىل تتبع ظاهرة تصوير املدينة املكية املقدسة 

واملدينة املنورة املباركة املكان املقدس يف الشعر العريب 

الســعودي الحديــث واملعــارص، اضافــة لقداســتها وتعلــق 

مــن دراســات قدميــة  بهــا، ماعــرت عليــه  الــروح والجســد 

وحديثة تبحث يف االغرتاب والحنني اىل االوطان من منظور 

اديب واسالمي، ومنها ما يبحث –ايضا – يف صورة املدينة 

املنــورة يف الشــعر العــريب املعــارص بعامــة، وكذلــك منهــا مــا 

يبحــث –ايضــا– يف صــورة مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة 

بصفة خاصة – محط دراستنا الحالية – وما جمعه الباحثون 

مــن شــعر حــول مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة.

الحاليــة –  الدراســه  أفــدت منــه – يف هــذه  مــا  وان 

بـــ  املوســوم  كتابــه  فيــه  هــج(   255 الجاحــظ )ت  ماكتبــه 

“الحنــني اىل األوطــان” الــذي عــد شــعر الحنــني والغربــة مــن 

االغــراض الشــعرية الكثــرية واملشــهورة يف شــعرنا القديــم، 

فقــد ســجل فيــه قصصــا عــن الشــوق والحنــني ايل الوطــن 

“وكانــت العــرب اذا غــزت او ســافرت حملــت معهــا مــن تربــة 

بالدها رمال وعفرا تستنشقه عند نزلة او زكام او صداع “)2(، 

ومــا كتبــه ماهــر حســني فهمــي يف كتابــه املوســوم بـــ “الغربــة 

الــذي اوضــح فيــه مفهــوم  العــريب “،  والحنــني يف الشــعر 

يحــى،  ان  مــن  فأكــر  “وأمــا منــوذج املغــرتب  االغــرتاب 

كــام نالحــظ مــام جمعــه ياقــوت الحمــوي )ت 626 هــج( يف 

حديثــه عــن املــدن ومــن فارقهــا مــن الشــعراء وحــن اليهــا، 

الن مفهــوم الوطــن قــد تغــري، فأصبــح البقعــة الجديــدة التــي 

يعيــش فيهــا االنســان، وترتبــط حياتــه بهــا، ولهــذا كاد يختفــي 

شــعر الحنــني اىل الجزيــرة العربيــة، وحــل محلــه الحنــني اىل 

املــدن يف اكــر االحيــان “)3(.

ومــا كتبــه – أيضــا– عبــده بــدوي يف بحثــه – املنشــور 

38



132   نرل ب كحج ب قاز يف برشا  برا يب برسان ث  كة ب ك  ة وب ايوة ب ونرل ةننجا

يف مجلــة “عــامل الفكــر” واملوســوم بـ“الغربــة املكانيــة يف 

الشــعر العــريب”، وماكتبــه فتــح اللــه خليــف – يف بحثــه – 

املوســوم بـــ االغرتابفــي االســالم “، وماكتبــه بعــض الدارســني 

العــرب عــن صــورة املدينــة يف الشــعر العــريب، مثــل: دراســة 

العــريب  بعنــوان “واقــع املدينــة يف االدب  منــاف منصــور 

املدينــة  مــن  العربيــة  شــعراء  مواقــف  ومظهــرا  الحديــث” 

ودراســة  الشــعرية،  ابداعاتهــا  يف  ومحتوياتهــا  وصورتهــا 

عــز الديــن اســامعيل بعنــوان “الشــعر العــريب املعــارص – 

قضايــاه وظواهــره الفنيــة واملعنويــة –” اذ انشــأ فصــال نقديــا 

عبــاس  احســان  ودراســة  واملدينــة”،  بـ“الشــاعر  موســوما 

بعنــوان “اتجاهــات الشــعرالعريب املعــارص” اذ انشــأ فصــال 

نقديا موسوما بـ “املوقف من املدينة”، فقد تجلت صورة 

املدينــة بابهــى صــورة وافضــل حللهــا مبينــا مواقــف ثلــة مــن 

شــعراء العربيــة املحدثــني واملعارصيــن منها،ودراســة عــيل 

جعفــر العــالق بعنــوان “املدينــة يف الشــعر” واملنشــور يف 

بعنــوان  العراقيــة، ودراســة عبداللــه رضــوان  مجلــة االقــالم 

الحديــث”، ودراســة  العــريب  الشــعر  “صــورة املدينــة يف 

االدب  يف  الحــرام  بيــت  “وصــف  بعنــوان  ســيد  ســعاد 

العــريب”، ودراســة زهــري عبيــدات بعنــوان “صــورة املدينــة 

فهــد  بــن  الحديــث”، ودراســة حســن  العــريب  الشــعر  يف 

الهوميــل بعنــوان “النزعــة االســالمية يف الشــعر الســعودي 

املعــارص”، لــدى الشــعراء الســعوديني املتعلقــني باملــكان 

واملقــدس ومحتوياتــه واصالتــه واركانه.......الــخ، ودراســة 

بــن عيــد العطــوي بعنــوان “الشــعر واملجتمــع يف  مســعد 

قاســم  ومــا جمعــه محمــد  الســعودية”،  العربيــة  اململكــة 

املفرجــي مــن شــعر وضعــه يف مجلــة “املنهــل” عــن مكــة 

املكرمــة بعنــوان “مكــه املكرمــه يف عيــون الشــعر”، وكذلــك، 

ماجمعــه محمــد هاشــم رشــيد مــن شــعر ضمنــه يف مجلــة 

“املنهــل” عــن املدينــة املنــورة بعنــوان “املدينــة املنــورة يف 

عيــون شــعرائها”، وماجمعــه رشــاد يوســف مــن شــعر ضمنــه 

يف مجلــة “االزهــر” عــن مكــة املكرمــة بعنــوان “مكــة وحنــني 

الشــعراء”.

سلســلة  عــىل  االطــالع  بعــد   – تامــا  يقينــا  وايقنــت 

الدراسات العلمية السابقة – انني واضع يدي عىل ظاهره 

تربــة خصبــة، كــام ادركــت  يف شــعرنا املعــارص جــد ذات 

كبــريا يف شــعرنا املعــارص،  ان املــكان / املدينــة تصــورا 

ووقــف دافــع آخــر ايل جانــب الدافــع االول، ذلــك هــو واقــع 

وجــدان  وانعكاســه يف  املعــارص  املقدســني  املدينتــني 

الســعودي املعــارص.  العــريب  الشــاعر 

املتوفــرة يف  العلميــة  الدراســات  جــل  ان  ووجــدت 

خزائــن مكتبتنــا العربيــة تبحــث يف صــورة املدينــة العربيــة 

واالحتــالل  االســتعامر  عناقيــد  تحــت  والرازحــه  املحتلــه 

والغــزو باشــكاله املختلفــة، وكذلــك يبحــث بعضهــا االخــر 

الداخليــة  الراعــات  تنهشــها  التــي  املدينــة  صــورة  يف 

والسياســة واالهليــة والحــروب الداخليــة وامطارهــا الســاخنة 

واعاصريها الهوجاء ورصاع االضداد من كل حدب وصوب. 

كــام قفــز اىل ذهنــي املدينــة العربيــة االســالمية املقدســة 

لهــا دور يف الديــن  )مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة( ملــا 

والسياســة......الخ، مســتعينا مبعطيــات املنهــج الوصفــي 

االســتقرايئ لرســم االشــكال املتعــدده التــي اتخدهــا املــكان 

الواقــع  الســعودي وصــدى  العــريب  الشــعر  املقــدس يف 

النفيس عىل الشــاعر، كذلك اتخذت من النص الشــعري 

اساســا، ومــن الدراســة الداخليــة منهجــا ومرتكــزا ومنطلقــا، 

الن النــص الشــعري هــو الــذي وجــه البحــث اىل مافيــه مــن 

آراء ومنطلقــات ونتائــج وخالصــات، وهكــذا نهضــت هــذه 

الدراســة الحاليــة بواجــب الشــمولية والتخصــص، وتناولهــا 

بابعــاد مختلفــة. 

التهــدف هــذه املقدمــة اىل متابعــة اســتخدام املــكان 

يف القصيــدة العربيــة، ســتكتفي باشــارات رسيعــة وعامــة، 

متهيــدا للدخــول اىل النــص الشــعري “الســعودي” نفســه 

وامنا هدف هذه الدراسة الحالية الرئييس واالساس، فهو 

رصد تجربة للشاعر العريب السعودي الحديث واملعارص 

من املكانيني املقددسني )مكة واملدينة املنوره منوذجي 

صورتهــام،  عــن  والكشــف  التطبيقيــة(  الحاليــة  الدراســة 

وموقفــه منهــام، كــام يتبــدى يف شــعره، فهــي التهتــم بتاريــخ 

هذه الظاهرة – أي الصورة – عىل الرغم من قداســة تاريخ 

املــكان املقــدس ورشافتــه اصالتــه وعراقته.....الــخ، وهــي 

تحــاول ان تجيــب عــىل االســئلة الثالثــة االتيــة:

مــن  املعــارص  الســعودي  الشــاعري  ماموقــف   – أ 

املكانيــني املقدســني / مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة / 
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مــن خــالل شــعره ؟ 

ب – كيــف تبــدو صــورة املكانيــني املقدســني / مكــة 

املكرمــة واملدينــة املنــورة / يف الشــعر العــريب الســعودي 

املعــارص ؟ 

املكانيــني  الســعودي  الشــاعر  صــور  كيــف   – ج 

؟  وفنيــا  تقنيــا  املقدســني 

أوال – مفهوم املكان وافاقه واهميته 

لقــد وجــدت املدينــة املقدســة )مكــة املكرمــة واملدينــة 

الســعودي  العــريب  الشــعر  الســهل ايل  املنــورة( طريقهــا 

الســعودي املعــارص حديثــا  الشــاعر  وتحــدث  املعــارص، 

واقعيــا حقيقيــا، ووقــف الشــاعر الســعودي املعــارص عــىل 

جامليات املكان املقدس وابعاده وفلسفته وعىل مختلف 

املجاالت وكافة الصعد. فاملكان –وعىل وجه وجه العموم 

– وهــوه الوطــن، والوطــن ذو قيمــه يف نفــس االنســان وقلبــه 

وفــؤاده ووجدانــه وعواطفــه ومشــاعره واحاسيســه وافــكاره 

ومعتقــده. ان الشــاعر املنتمــي هــو الشــاعر الــذي يحســن 

تصويــره الشــعري للمــكان، وخصوصــا، املــكان املقــدس، 

الن ارتبــاط الــروح والجســد والفكــر والذهــن اشــد واقــوى مــن 

البــارع واملصــور شــعريا، وهــو  غــريه، وان الشــاعر الحــاذق 

الــذي يالحــق جامليــات املــكان / الوطــن واصفــا مســاحاته 

وآفاقــه وابعــاده وتاريخــه وجغرافيتــه وقداســته وطهارتــه وتراثــه 

وقيمــه وتقاليــده وعاداتــه املتعــدده، النــه منــح ينبوعــا مــن 

ينابيــع االبــداع الفنــي والكشــف الجــاميل. 

ان املكان املقدس مل يحط بدراسة مستوعبة وعميقة، 

تكشــف عــن اهميتــه وجاملياتــه وابعــاده وفلســفته وصــوره 

املتعــدده وعالقــة الشــاعر بــه روحيــا وجســديا وفنيــا. مــن هنــا 

تــايت هــذه الدراســه الحاليــه التــي تســعى اىل تحقيــق جانــب 

مــن تلــك الرغبــة والهــدف، فهــي تعنــى بتوضيــح مفهومــه: 

لغــة واصطالحــا وآفاقــه واهميتــه وابعــاده وفلســفته، وموقــف 

الشاعر وعالقته به،واثر جاملياته واهميته وابعاده وفلسفته 

وعالقــة الشــاعر يف بنــاء قصيدتــه النابعــة مــن صميــم اعامقــه 

ومشــاعره وعواطفــه املتقــده وافــكاره الجياشــة والصادقــه، 

النهــا تهتــم بصــورة املــكان عــىل وجــه الحقيقــة والجغرافيــا، 

بالشــاعر يف عالئــق وثيقــة تكشــف  امتــزج املــكان  وكــذمل 

عــن املــكان مبــارشة دون االعتــامد عــىل االبهــام والغمــوض 

والتعميــه والرمــوز، فســعى الشــاعر العــريب الســعودي عــىل 

اضهــار املــكان املــي واملــدين املقدســني بصــورة مشــعة 

والبهــاء والطأنينــة  النــور والهدايــة والجــامل  يســطع منهــا 

الجســد، فتداخلــت  ونقــاء  الــروح  النفــس وجــالء  وصفــاء 

الذات الشاعره باملكانيني املفدسني، وسكنت بهام نفسه 

وروحــه، حبــا وتعلقــا واتحــادا وشــوقا. 

يعــرف املــكان – بعامــة – لغة:عــىل انــه املنــزل، يقــال 

لكينونــة  املــكان. واملوضــع)4(، واملــكان موضــع  رفيــع  هــو 

امــا  اماكــن)5(.  الجمــع  امكنــة وجمــع  والجمــع  فيــه،  الشــئ 

املــكان يف االصطــالح، فقــد تعــددت مســمياته باختــالف 

الرتجمــة، وباختــالف زوايــا النظــر فيــه، فظهــر مصطلــح البيئــة 

املكانيــة، والحيــز، وغريهــا مــن املصطلحــات التــي التبتعــد 

)BASHLAR( يف جوهرهــا كثــريا. فاملــكان عنــد باشــالر

هــو املــكان األليــف. وذلــك هــو البيــت الــذي ولدنــا فيــه، اي 

بيــت الطفولــة. انــه املــكان 

فاملكانية يف االدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا او 

تبعــث فينــا ذكريــات الطفولــة. ومكانيــة االدب العظيــم تــدور 

حول هذا املحور)6(، ومهام تكن نظرة الناقد للمكان، فمن 

واجبــه أخــذه مبفهومــه الواســع والشاســع ال الضيــق الحــرج 

وآفاقهــا  ومســاحاتها  واركانهــا  ومحتوياتهــا  االرض  شــامال 

وناســها واحداثهــا وعــادات ســكانهم وتقاليدهــم وقيمهــم 

وتطلعاتهــم وهمومهــم وغمومهــم واحوالهــم. 

ان املكان من الناحية الفنية مرتبط باملكان الحقيقي، 

وجهــة  ماحســب  مبــكان  نفســه  يربــط  انســان  كل  ولكــن 

ربــط شــوبنهاور  فمثــال  بــه،  املحيــط  والعــامل  وفكــره  نظــره 

)Shobenhawer( نفســه واملــكان بالخيــال، قائال:”هــو 

خيايل انا “)7(، وبهذا ينظر الدارس الحايل من زوايا متعددة 

وأبعــاد مختلفــة، فقــد نــرى مكانــا مابــراح يف حــني يــراه غرينــا 

ضيقا اليكاد يتسع لبعوضة، فاملكان اكر من منظر طبيعي 

انــه حالــه نفســية)8(، فهــو اليكــون بهــذه النظــر –اي مــكان – 

فضــاء زمنيــا معيشــا ومتغــريا فحســب، امنــا جامليــة املــكان 

تظهــر بالنظــر اليــه مــن شــتى الزوايــا وكافــة االبعــاد. 

ان املكان املقدس –مكة املكرمة واملدينة املنورة – 

مهــد الحضــارة ورمــز تقــدم االمــة، واســتقرارها، وهــوه البقعــة 
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التــي منــت الثقافــات وازدهــرت وازدهــرت يف اروقتهــا شــتى 

صنــوف العلــوم الدينيــة واللغويــة “وهــي صــورة االمــة، نقــرأ 

فيهــا اخــالق اهلهــا ومثلهــا وقيمهــا”)9(. وعــىل هــذا القيــاس، 

فان “حضارات الدول هي حضارات مدن يف الغالب)10(، 

وان التاريخ منذ القدم يكتب يف املدن”)11(، فهي “تالقي 

قــوى النهــا تجمــع بــر”)12(، وهــي ظاهــرة انســانية حرضيــة 

عامــة ترتبــط بالتحــرض)13(.

واملــدين  املــي  املــكان  اهميــة   – وتنبــع –كذلــك 

املقدسني من كونه نقطة االتصال بالعامل الخارجي، والنها 

ملتقى البر من شتى اصقاع العامل الكوين، والننىس ان 

مكــة املكرمــة – مثــال –هــي “القــدوة والقبلــة ظــو ومصــدر 

واملناطــق  الصغــرى  للمــدن  واالشــعاع  والتثقيــف  التوجــه 

الريفيــة املحيطــة، فهــي تقــوم بنقــل الثقافــة الحرضيــة اىل 

املناطــق االخــرى”)14(. 

وللمدينــة املنــورة –ايضــا – دور حضــاري اســايس – 

كــام ملكــة املكرمــة دور يتمثــل يف نقــل الحضــارة االنســانية 

املــكان واهميتــه  القادمــة، فوظيفــة  االجيــال  ونرهــا يف 

“ان تعيــش يف تاريــخ، وللتاريــخ و....ان تســجل وتنــر”)15(، 

ومــن وظائفــة –ايضــا – تحويــل االزدحــام التلقــايئ اىل تجمــع 

هادف، وزرع االنتامء للوطن والجامعة “ان املهمة الرئيسية 

للمدينة هي تحويل القوة اىل نظام، والطاقة اىل الحضارة، 

واملــادة الجامــدة اىل رمــوز حيــة للفــن، والتكاثــر والبيولوجــي 

اىل قــدرة اجتامعيــة خالقــة”)16(. 

وكانــت املدينــة االســالمية – عــرب التاريــخ – “مبعــث 

االشعاع الحضاري والفكر االنساين”)17(، وادرك املسلمون 

األوائل دور املدينة االسالمية يف سنوات التاريخ املاضوي 

الصفــات  وايقنــوا  الحضــارة”)18(،  تعــادل  لديهــم  “فهــي 

الواجــب توافرهــا فيهــا يقينــا تامــا، لهــذا جــاءت منســجمة 

يف تطورهــا العمــراين ويف عنارصهــا املدنيــة. وقــد “اشــار 

بعــض الجغرافيــني اىل محامــد املدينــة وصفاتهــا، واشــادوا 

ببعــض املــدن التــي زاروهــا او ســمعوا عنهــا، وابــرزوا الــدور 

الــذي لعبتــه يف الواقــع، يف حــني اشــار بعضهــم اىل اســبا 

تبــدل بعضهــا”)19(. 

ثانيــا– الشــاعر العــريب بــني فلســفة املــكان وعالقتــه بــه 

)االصالــة واملعــارصة(

1 – املكان صورة وصفية

أ – املــكان صــورة وصفيــة ايجابيــة ذات داللــة نفســية 

ومعنويــة –بعامــه – 

ان مــن قبيــل األهميــة االشــارة اىل ان املــكان وداللتــه 

النفســية والفكريــة مل تكــن محــط اهتــامم يف مــواد النقــد 

االرســطي )Arstole( )ت348 أو 322(، ومل يكــن املــكان 

مقياســا أساســيا يف الحكم عىل جودة النصوص االبداعية 

“األرســطية”  النقديــة  النظــرة  ففــي  رديئهــا،  مــن  جيدهــا 

تزيينيــا  جــزءا  املــكاين املرحــي  املنظــر”  “عــد  القدميــة 

خارجيا، اي مجرد وســيلة لفعل املحاكاة وأدرج هذا الجزء 

يف املرتبة األخرية من سلم األجزاء الستة التي ترتكب منها 

املأســاة”)20(. 

املمثــل  الفاعــل  بفعــل  أٍســطو  اهتــم  اخــر،  ومبعنــى 

لقصتــه عــىل خشــبة املــرح والأحــداث التــي تــؤدى أمــام 

الجمهــور املتلقــي، مــام دعانــا الحكــم عــىل نظرتــه النقديــة 

الفضــاء  يشــكلها  التــي  الفنيــة  الجامليــات  رغــم  للمــكان، 

املكاين يف استاملة التلقني وجلب انتباههم واستعطاف 

أفئدتهــم ومشــاعرهم وعواطفهــم وأفكارهــم. 

القديــم حــدد املرزوقــي )ت هجــري( –  ويف نقدنــا 

معايري عمود الشعر العريب القديم – ومنها: رشف املعنى 

واملناسبة يف األستعارة واملقاربة يف التشبيه وغريها)21(، 

وقــد “اهملــت العالقــة الجامليــة باملــكان التــي متثلــت يف 

صــور الشــعر العــريب. اذ نظــر اليهــا كعالقــة خارجيــة، خاليــة 

مــن هــذا االرتبــاط الــذايت الحميمــي الدافــئ التــي انطــوت 

بهــا.  االيحــاءات املشــاعرية املنســوجة  عليــه، ومــن هــذه 

مثــل: “فتــح عمريــة” أليب  عــدة،  ادرجــت قصائــد  وهكــذا 

متــام، و “شــمس االصيــل” البــن الرومــي، و “بركــة املتــوكل” 

اطــار  الوصــف. وعــد املــكان مجــرد  فــن  للبحــرتي.....يف 

تزيينــي واهمــل كعنــر مــن عنــارص الشــعرية، وهكــذا، مل 

العــريب يف  الشــعر  بهــا  تألــف  الحنــني اىل  توضــع دالالت 

مــن  عنــرا  تعــد  جــاميل، ومل  تقويــم  موضــع  الجاهليــة، 

عنــارص شــعرية هــذا الشــعر، اذ عــد الوقــوف عــىل االطــالل 

مجــرد مدخــل اىل اغــراض أخــرى”)22(. 

أدبيــة  ونصــوص  دراســات  وجــود  اىل  هنــا  وأشــري 

ولحظاتهــا  الطلليــة  الظاهــرة  حــول خصوصيــة  مســتفيضة 
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كل  لــدى  بخاصــة  العربيــة  القصيــدة  ثنايــا  يف  الجامليــة 

والتجــيل  الخفــاء  أبــو ديــب يف كتابــه “جدليــة  كــامل  مــن 

اليوســف  ويوســف   ،)23(“ الشــعر  بنيويــة يف  دراســات   –

يف كتابــه “مقــاالت يف الشــعر الجاهــيل”)24( بشــكل مركــز، 

ولكــن املجــال هنــا اليتســع ملتابعــة تفصيليــة، لــذا ســأكتفي 

بأخــد مختــارات عشــوائية مــن العطــاء الشــعري الجاهــيل 

واالســالمي مراقبــا خصوصيــة اســتخدام املــكان، لــذا يعــد 

الرتاث االديب العريب واالسالمي مادة خصبة أظهر شعراؤه 

وذكريــات  اقامتهــم  واماكــن  اوطانهــم  القدمــاء جامليــات 

اناقتهــا وجاملهــا وقداســتها وطهارتهــا  صباهــم، ووصفــوا 

واهميتها وصورتها الجميلة، واشادوا بها، واظهروا عالقتهم 

وعــىل  فيهــا،  والفكــري  والروحــي  النفــيس  وارتباطهــم  بهــا 

ثلــة منهــم أوطانهــم ورثوهــا واســتكبوا  بــىك  الصعيــد اآلخــر 

شــعر  اىل  فبالعــودة  وبينهــا،  بينهــم  وفراقــا  حزنــا  عليهــا 

املعلقــات او املذهبــات وغريهــا مــن منــاذج الشــعر العــريب 

القديــم مــن يجــد مــن رســوماتهم ألوطانهــم ومراتــع صباهــم 

وســني مراهقاتهــم يف مخيالتهــم وافكارهــم وعقولهــم بصــور 

بالحــس  تتعلــق  شــجية  ذكريــات  مــن  ومايرتبــط  متعــددة، 

والعواطــف  الرقاقــة  واملشــاعر  )الرمانــيس(  الرومنطقــي 

انقســام  عــىل  الدالــة  الغزيــرة  واالفــكار  الجياشــة  الحســية 

الذات الشاعرة وتوزعها وتشظيها. فالناظر ملقدمة معلقة 

امرئ القيس )ت 540م( – مثال – الشهرية يدرك ارتباطه 

الوثيق باملكان الداثر وعالقته باملايض التليد الغابر، ذاك 

الزمــن املاضــوي املتعلــق بأســمى ذكريــات الشــاعر العــريب 

القديــم ومراتــع صبــاه ومخزونــه الفــردي )الــذايت( مــن جهــة، 

ونفسيته من املتأجحة وعاطفته الحارة املتقدة والصادقة 

مــن جهــة اخــرى كــام يف معلقتــه )قفــا نبــك()25(.

وذكــرت ســعاد محجــوب – يف دراســتها املشــار اليهــا 

ســابقا – قصــة ســيدنا محمــد – صــىل اللــه عليــه وســلم – 

مــع الصحــايب القــادم مــن مكــة املكرمــة اىل املدينــة املنــورة 

عندمــا ســأله نبينــا الكريــم عــن مكــة املكرمــة وأحــوال أهلهــا 

– موطــن ميــالده وصبــاه وفتوتــه وشــبابه ورســالته وتجارتــه 

تركتهــم  قائــال:  الصحــايب  فــرد عليــه  وعشــريته وذكرياتــه – 

الثــامم  أغــدق، وتركــت  وقــد حيــدوا، وتركــت األدخــر وقــد 

اللــه  مــن ســيدنا محمــد – صــىل  كان  فــام  خــاض،  وقــد 

عليــه وســلم – اال ان انهمــرت الدمــوع مــن عينيــه الكرميتــني، 

وحيــدوا: اي تركــوا طريــق الحــق والصــواب، واالدخــر والثــامم: 

نــوع مــن النباتــات معروفــة الهــل مكــة املكرمــة)26(، وكان بــالل 

بــن ربــاح )ت هــج( – ريض اللــه عنــه – يحــن ملكــة املكرمــة 

الــئ املدينــة املنــورة، وكان  اليهــا عندمــا هاجــر  ويشــتاق 

يرفــع عقريتــه منشــدا، وهــوه يذكــر اســامء بعــض املواضــع 

يف مكــة املكرمــة، رمبــا تركــت فيــه نفســه ومخــزون ذكرياتــه 

بفــخ، اذخــر، جليــل، مجنــة، شــامه،  ذكريــات عطــره مثــل: 

طفيــل و فقــال:)27( 

أال ليت شعري هل ابينت ليلة

بفخ و عندي اذخر و جليل؟

وهل أردن يوما مياه مجنة

وهل يبدون يل شامة وطفيل؟ 

ليلــة واحــده فقــط – يف مكــة  فهــو متنــى املبيــت – ولــو 

املكرمــة، وان يــرب مــن ميــاه مجنــة يف مكــة املكرمــة، وان 

يكتــب لــه العمــر املزيــد حتــى تكحــل عينــاه برؤيتــك جبــيل 

شــامة وطفيــل، ويعطــي هــذا املقطــع صــورة شــاملة للمــكان 

يف قصيدة “بالل بن رباح” ذلك ان القصيدة باستخدامها 

الجغــرايف لألماكــن املذكــورة يف قصيدتــه،  التــوزع  هــذا 

اســم مدينتــه )مكــة املكرمــة(، وامنــا  تتداخــل معــا  والتــي 

تشــكل نســقا مميزا للقصيدة العربية، واظهار حالة الشــاعر 

)القائل( النفسية التي تغلب عليها لحظة زمنية قامئة يف 

لحظــة صنــع القصيــدة، ولكنهــا متغــرية يف الغالــب بحســب 

حالة الشاعر، وذلك ان القصيدة تطرح درجة تعلق الشاعر 

ببلده ومدينته الفاضلة، وهذا التعلق يصل حد التقديش 

نتيجة ارتباط الشاعر باالمكنة التي تجلت بايجابية وبوضوح 

يف القصيــدة، الــدال بــدالالت ايجابيــة وكمــؤرش عــىل حبــه 

مــن  التضاريــس  هــذه  تحويــه  ومبــا  وتضاريســها،  ألرضــه 

عالقــات انســانية محببــة للشــاعر. 

وقــال ابــو هــالل العســكري )ت 395 هــج( يف شــوقه 
وحنينــه للوطــن:)28(

اذا أنا ال اشتاق ألرض عشرييت

فليس مكان يف النهى مبكني 
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من العقل ان اشتاق ألول منزل 

منيت بخفض يف ذراه لني

فالشــوق والحنــني مرتبــط بالوطــن وباألحــداث التــي جــرت 

الشــاعر  مشــاعر  تجيــش  مــام  مســارحه،  عــىل  ماضيــا 

وأحاسيســه وأفــكاره بــكل صــدق وأمانــه، ألن نفســية الشــاعر 

بــه.  ايجابيــة وتعلــق  بــكل  الشــوق وذروتــه  بلغــت حــد 

وتضاريســه  ومحتوياتــه  بوطنــه  االنســان  عالقــة  ان 

ومعابــده  وأســواقه  وأنهــاره  وجبالــه  وأوديتــه  وجغرافيتــه 
وشوارعه عالقة أبدية أزلية، فقال ابن الرومي )ت هج(:)29(

وحببت أوطان الرجال اليهم

مآرب قضاها الشباب هنالكا

الشــاعر  دفعــت  عوامــل  تجمعــت  انــه  ذكــره  يجــدر  ومــام 

العــريب املعــارص اىل االهتــامم باملــكان / املدينــة لعــل مــن 

الوجــه الحضــاري لألمــة الســيام  أبرزهــا “ان املدينــة متثــل 

الســيايس منــه. وقــد شــهدت املدينــة العربيــة بعــد الحــرب 

العاملــي الثانيــة أحداثــا سياســية شــدت الشــاعر اليهــا”)30(، 

ابداعــه اظهــار قيمــة  العــريب املعــارص يف  واهتــم الشــاعر 

املــكان / املدينــة وأهميتــه، ألن “املدينــة مصــدر صلتــه 

ابــن  العــريب  ومتغرياته،فالشــاعر  العــر  وثقافــة  بالعــامل 

املدينة. فضال عن أن املدينة تشــكل عمق الرؤية الحديثة 

الــذي أنجزتــه القصيــدة العربيــة، يف موقــف الشــاعر العــريب 

وصلتــه بالعــامل والواقــع، مــن حيــث وعيــه مكانــه وزمانــه”)31(. 

أمــا موقــف الشــاعر العــريب املغــرتب، فانــه “الميتلــك حريــة 

التــرف يف املوقــف والزمــان واملــكان”)32(. مــام أثــر عــىل 

رؤاه للمدينــة وعــىل موقفــه منهــا بحريــة أكــر. 

العربيــة  العــريب املعــارص عــىل املدينــة  الشــاعر  ركــز 

وتجاربــه  ذكرياتــه  احتضنــت  التــي  املشــهورة  واالســالمية 

ايجابياتهــا  وصــورا  وســعادته،  وأيامــه  ومعاشــه  وخرباتــه 

وســلبياتها، وعقــدوا مقارنــات شــعرية بــني الحيــاة يف الريــف 

املقــدس،  للمــكان  عديــدة  جوانــب  وأظهــروا  واملدينــة، 

اتجــاه  الراســخة  وأعلنــوا عــن ثوابتهــم ومواقفهــم ومواقفهــم 

لهــام  والصــورة  املوقــف  اثــر يف  مــام  املقــدس،  املــكان 

“فاملدن العربية تختلف يف طرق حياتها عن حياة الريف، 

خاصة ان عددا كبريا من الشعراء ريفيو النشأة هاجروا اىل 

املدينة”)33(، بسبب تعدد تجاربهم التي جعلت القصيدة 

تصتبغ برؤاهم ووسائل تعابريهم ونظم اسلوبهم – واليتسع 

املجــال لذكــر شــواهدنا الشــعرية الدالــة عــىل ذلــك)34(، ألن 

لهــا،  وتحليلنــا  ليســت موضــع دراســتنا  الدالــة  الشــواهد 

ولدينا الشــواهد الشــعرية الكثرية من مناذج الشــعر العريب 

املــكان  عــىل تصويــر ظاهــرة  الدالــة  الســعودي املعــارص 

املقدس ومدينته )مكة املكرمة واملدينة املنورة( واغرتب 

بعــض الشــعراء عــن وطنهــم. 

والحديــث يف  القديــم  العــريب  الشــاعر  مــن  والتقــى 

الوحــدة  “فعــاىن  والوحشــة  والوحــدة  بالغربــة  االحســاس 

والغربــة يف الصحــراء، وقامــت العالقــة بينــه وبــني الطلــل 

تعبريا عن الحنني”)35(، ونجد ان الشــعراء حنوا اىل األماكن 

التــي هاجــروا منهــا، كــام هــو واضــح يف رثــاء املــدن قدميــا، 

أو يف تذكرها كام هو يف الشعر املهجري، أو يف التحر 

عليهــا كــام يف الشــعر الفلســطيني “)36(. 

ب – املكان املقدس )مكة املكرمة واملدينة املنورة( 

صورة وصفية ايجابية ذات داللة نفسية ومعنوية - بخاصة -

ويف الشعر العريب السعودي املعارص كثف الشعراء 

لغتهــم الشــاعرة، وصــوروا انــدالع حــرارة حاالتهــم االنفعاليــة 

والنفســية االنســانية والفكريــة الداخليــة، وبلغــوا رســائلهم 

انفســهم  عــن خبايــا  النقــاد  الشــعرية ملتلقيهــم، فكشــف 

وخفايا ذاكرتهم ومخيلتهم الواسعة و فشعر النقاد / القراء 

التلقني برعشة دينية صادقة مل تظهر ترف الروح والجسد، 

امنــا أظهــرت هــذه الرعشــة صــدق الــذات الشــاعرة املفتخــرة 

الســعودي  العــريب  الشــعر  فغــدا  والصادقــة،  واملعتــزة 

املعارص، بصفة خاصة، االقرب للذوق النفيس والعاطفي 

والفكــري الدينــي تــارة، واالســلويب تــارة اخــرى، وأخــص شــعر 

تصوير املكان املقدس السيام الشعر السعودي الذي برع 

تصويرا “مبكة املكرمة “، املدينة املنورة النموذجني، فكان 

هــذا الشــعر اقــرب للذائقــة واعجــب لغــة مضمونــا وصــورة، 

فكيــف تجــىل موقــف الشــاعر العــريب الســعودي الحديــث 

املــي واملــدين املقدســني يف  املــكان  مــن  واملعــارص 

شــعره الــدال واملعــرب عــن عواطفــه وأفــكاره “فليــس هنــاك 

من شاعر من شعراء السعودية مل تدلف نفسه اىل األماكن 
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املقدسة يف مكة املكرمة، واملدينة املنورة، وليس شعرنا 

يف بالدنا فحسب، امنا هو عند جل الشعراء العرب، لكن 

شــعراءنا اكــر اتصاقــا، فهــم يشــاركون األخريــن يف التقديــس 

التاريخــي  باالنتــامء  عليهــم  ويزيــدون  املشــاعر،  وتعظيــم 

للوطن، واالستيطان الواقعي، فهم يستشعرونها، ويحملون 
رايــة االســالم ويزيــدون عنهــا”)37(

أ – الشعر احمد عبدالله ظافر)38( 

عــرب الشــاعر احمــد عبداللــه ظافــر عــن وطنــه األجمــل 

اشــعاعي  ومركــز  القداســات،  وطــن  فهــو  األوطــان،  بــني 

ثقــايف عاملــي، وهــذا الوطــن الجميــل بقداســته واصالتــه 

وجــذوره ســيبقى خالــدا يف نفســه ايل ان يــرث اللــه األرض 

ومــن عليهــا، فالشــاعر مســكون بحــب وطنــه، ومندغــم بارثــه، 

ومفتخــر مباضيــه وعراقتــه ورشافتــه وطهارتــه ورشف أصولــه، 

فشــبه  والوحــدة،  والشــموخ  والرفعــة  الســيادة  مهــد  فهــو 

وطنــه الجميــل بنــور مشــع علــام وثقافــة وفنــا وتجلــت صورتــه 

بــاألرض  الرائــع  الوانهــا حينــام شــبه وطنــه  بأبهــى  الشــعرية 

التــي تهبــط عــىل مدارجهــا الشاســعة  الواســعة الشاســعة 

الراســاالت الســاموية كلهــا، وخصوصــا، الرســالة املحمديــة 

الحــرام بصــورة  البيــت  الريفــة واألصيلــة، فشــبهه صــورة 

الشــمعة املضيئــة الزاهيــة التــي تنــري عتمــة الظلمــة والســواد 

والظــالم والضــالل فقــال)39(: 

وطني مشعل الثقافت يف الر 

ق ومجىل االبداع واألفتان

بلدي مهبط القداسات والبيــــ

ت منار، كالهام خالدان 

ب – الشاعر محمد العقييل)40(

ويف قصيــدة للشــاعر محمــد العقيــيل، يف بقــاع مكــة 

املكرمة، الذي نعتها بالطهارة والقداسة، الذي اقتفى نظم 

سينية البحرتي )ت هج(، فسكب مشاعره وعواطفه وأفكاره 

املقدســة يف أجــواء املــكان املقــدس )مكــة( وروحانيتهــا، 

وصــور رمالهــا الحــارة الذهبيــة وأشــعة حرارتهــا بصــورة ملعــان 

اليومــي – وأشــعتها  الســاموي  الجــرم  الشــمس –  خيــوط 

الذهبية الصفراء اللون الالمع، الذي ينكر شعاعها الحار 

أمــام هــذا الطهــر النــوراين املــي الــذي يشــع مــن مشــاعر 

مقدسة، فهي )مكة( قبس نوراين مالئي مقدس، كذلك، 

أرســل الشــاعر املصــور تحيــة ألرض مكــة املكرمــة التــي ينبــع 

منهــا القداســة والنبــوة املحمديــة والنبــوات الســابقة والخــري 

لألمتــني العربيــة واإلســالمية، فقــال)41(:

قبس من أشعة الحـــــــــــق قديس 

قد تجـــــــــــــــىل ببهجة وبأنس

تتبارى فيه )املالئك( بالـــــــنور 

الحيــــــــــــــــــــاة يف كل حس

يف ربوع بني )املقام( و)جمع( 

يف مجايل الهدى، يف أقدس قدس

جـ – الشاعر حسني عرب)42(

قــدم الشــاعر حســني عــرب لوحــة تصويريــة فنيــة لعظمــة 

املــكان املقــدس – مكــة املكرمــة – وصورتهــا الفنيــة النقيــة 

التقيــة الطاهــرة التــي تنبــع منهــا القداســة والنبــوة والعطــاء 

والنفــع للمســلمني، فاســتلهم املــكان املقــدس تفاصيلــه، 

املجــد  ورأى  الجامليــة،  البــوح مبكنوناتــه  عــىل  وشــحذه 

املــكان  ذلــك  مجتمعــة يف  بصورهــا  والطهــارة  والعظمــة 

الشــعراء  ذاكــرة  عــن  التغيــب  املقــديس صفحــة مرفــة 

الســعوديني ومخزونهم الثقايف والديني واملعريف عموما، 

كــام يف قولــه)43(: 

هذه مكة، فحي املــــــــــعاين 

بني أراجئها بعذب األغاين 

قدست موطنا، وعزت نجادا 

ووهادا، عن سائر األوطان 

سيد املرسلني منها، وفيهــا 

قبلة العاملني صوب العيان 

بجــل الشــاعر حســني عــرب أرض مكــة املكرمــة وقدســيتها، 

فرأى فيها صورة الجنة، جنة املايض والحارض واملستقبل، 

وهــي أجمــل بقــاع األرض تربــة وجغرافيــة، واشــتم عــرب أنفــه 

رائحــة العطــر الــزيك الــذي يفــوح مــن ترابهــا املقــدس النــدي 
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)صورة شعرية شمية(، و رأى بعينيها جامل صخورها الذي 

يفوق جامل حجار الزمرد الكرمية )صورة شعرية برية(. ان 

تسلســل صــور العــز والســمو املتتابعــة املــي التــي اختــص 

اللــه تعــاىل بهــا مكــة املكرمــة مــن بــني جميــع أقطــار األرض 

املــكان وطهارتــه، فهــي مهــد  عــن قداســة  تعــرب  قاطبــة – 

الرســالة املحمديــة وانبــالج نورهــا، فتجلــت صورتهــا بوضــوح 

والعطــوف  الــرؤوم  األم  بصــورة  صورهــا  حينــام  وببســاطة 

يتعلقــون  الذيــن  الصغــار  أنبائهــا  عــىل  الحانيــة  الشــفوق 

بأطــراف مالبســها، كــام القــرى املحيطــة بهــا تتبــع لهــا، ألنهــا 

األصــل واألســاس ومهــد الحضــارة، فانبلــج حبهــا وعشــقها 

يف باطــن الشــاعر واســتقر يف جســده وعروقــه، فقــال)44(: 

أأم القرى ياجنة الـــيــوم والــــــغــــد 

ويازينة املايض الـــتليد املجدد

ترابك أنـــــدي من فتيت مــــــــــعطر 

وصخرك أجدى من كريم الزمر

اعز بالد الله يف األرض موطــــــــنا 

ومولد خري األنبيــــــــــاء محمد

عرفنا الهوى من قبل ان يخلق الهوى 

لديك فوافيناه يف خري موعــــــد

عشقناك أطفاال صـــــــــغارا، وفتية 

وزدناك أشياخا، عظيم التوجـــد 

رويناك بالدمع السخني محبــــــــــــة 

تتم عىل الوجد املكني املـــــؤكد

د – الشاعر محمد حسن فقي)45(

علــق الشــاعر محمــد حســن فقــي قصيدتــه يف تصويــر 

املــكان املقــدس يف عنقــه، حبــا وتقديــرا وتقديســا ملكــة 

بــل كالعــروس )الفتــاة(  املكرمــة، فجعلهــا بأبهــى صورهــا، 

الجميلــة التــي تتزيــن وتتجمــل ليلــة زفافهــا، بــل اشــد وصفــا 

وتصويــرا، فيكفــي املــكان املقــدس )مكــة املكرمــة( فخــرا 

أن حســنها وجاملهــا وعطرهــا الفــواح وأناقتهــا املســتدمية 

ال يوازيــه حســنا، فهــي بقعــة ارضيــة مقدســة اكــر مــن غريهــا 

من األماكن املقدسة األخرى: كاملدينة املنورة أو القدس 

عنــد قضــاء  واســتدبارها  اســتقبالها  يحــرم  وانــه  الريــف، 

الحاجــة دون ســائر بقــاع األرض وانــه ال يجــوز دخولهــا لغــري 

أصحــاب الحوائــج املتكــررة اال باحــرام، فقــال)46(: 

أنت قدس. فليس للهيكل القاين 

بقاء – كمثله – وسموق

كل حسن يبىل. وحسنك – يا مكة – 

رغم البىل الفتى العريق

هـ – الشاعر عبد الله محمد يارشحيل)47(: 

قــدم الشــاعر عبــد اللــه محمــد بارشحيــل صــورة نعــربة 

ملكــة املكرمة،ولوحــة فنيــة تشــكيلية تصويريــة، فقــد تــراءت 

واختلجــت  التــي عشــقها،  )الفتــاة(  الجميلــة  كاملحبوبــة 

العابــد يف  كوامنــه، ورسى عشــقها وحبهــا، كاملتصــوف 

زاويتــه، ويف عروقــه النديــة، فهــي حبيبتــه عــىل مــدار العمــر 

الــذي ال يبلغــه عشــق، فقــال)48(: 

يا هوى العمر ويا ورد الشـــذى 

يـــــــــا منارا شامخا مؤتلقا 

انها أم القرى محبوبتـــــــــــــي 

انــــــــــها النور وطابت ألقا 

ويف موضع أخر، أكد الشاعر عىل حبه ملكة املكرمة، 

املرفــة،  وكعبتهــا  الطاهــرة  مبحتواياتهــا  نحبوبتــه  وانهــا 

فتجلــت نفســه املنتشــية طربــا وحبــا وعشــقا لجــالل نورهــا 

ومســكنها الفــردويس مــن ســالف العهــد، فحبهــا مســتوطن 

مــر العصــور وكــر  أعــامق نفســه، وأغــوار وجدانــه عــىل  يف 

الدهــور، فقــال)49(: 

حبيبتي كعبة قلبي يقدسهـــــــا 

وكم أقبلها بالصدق والجــــــــــد 

وانها وجالل النور يسكنهـــــا 

أم القرى موطني من سالف العهد
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و – الشاعر ابراهيم العالف)50( 

هــام الشــاعر ابراهيــم العــالف يف عشــق مكــة املكرمــة 

وحبهــا، فســكن فيهــا مختــارا مــن نفســه وعــن طيــب قلبــه 

جســدا وروحــا، فقــال)51(: 

اخرتت مكة، و أرتضيت حامها 

هي مولدي هي منشاي أهواها 

ز – الشاعرة مريم البغدادي)52( 

أباحت الشاعرة مريم البغدادي بحبها ملكة املكرمة، 

فتغنت بها طربا وجامال وتجلت قريحته الشعرية والشاعرية 

يف أحد مواسم الحج، ورأت مجد االسالم وأصالة األمجاد 

واألجــداد واألوالد فيهــا، وارتــوت مــن منبــع طهرهــا وقدراتهــا 

وحبهــا وهيامهــا املشــع مــن نــور أركان بيتهــا الحــرام ورياضهــا 

وشــعائرها التــي تريــح النفــس والــروح فقال: 

يامكة االسالم واألمجـــــــــاد 

يا بلدة األجــــــــــداد واألوالد

يامنبعا للطهر جئتك زائـــــرا 

والقلب يف شوق ككل فــؤادي 

فالنور يف أركان بيتك ساطـع 

والركن روض قبلة الـــــرواد

يادرة البلدان دمت جليلـــــــة 

ياسؤددي يا عزيت وعتــــادي 

أنت النعيم وأنت قبلة ديننــــا 

وهواك أحسن طاريف وتالدي 

يسقيك ريب رحمة منهلــــــــة 

أبقي عىل األيام نور بــــالدي

ح – الشاعر عبيد مدين)54(

ويف قصيــدة للشــاعر عبيــد مــدين مــن ديوانــه الــذي 

أســامه “املدنيــات”، ومــن هــذه القصائــد قصيدتــه الروضــة 

النبويــة املقدســة، التــي قــال عنهــا – رســول اللــه – صــىل 

اللــه عليــه وســلم – انهــا تنفــع مابــني بيتــه ومنــربه)42(، فقــال 
الشــاعر عبيــد مــدين يف وصــف الروضــة الطاهــرة الرائــع:)55(

القدسات والهدى والجــالل 

والعنايات والسنا والجمـــــــال 

والطهارتا واملنى والتـجيل 

والشعاعات والجدى والكمــــال 

كلها هـــا هنـــا. واليهــــا 

ترحل النفس والحجى والسؤاال 

ترتامى عىل ثراها وترجو، 

يف حامها أال يجيب املـــــــآل

اشــتقاقية  اســتهل قصيدتــه مبصــادر  أنــه  املالحــظ  ومــن 

مــن صميــم اللغــة العربيــة وعلومهــا النقيــة التــي تفــوح منهــا 

رائحــة الفخــر واألعتــزاز، وجــاءت هــذه املصــادر االشــتقاقية 

مبعــاين ســامية تــدل عــىل الربكــة والخــري والعظمــة والرفعــة 

والسمو والطهاره واألماين والنور والظهور والجامل والنضارة 

والكــامل، كلهــا صفــات معنويــة تجتمــع يف مــكان واحــد هــو 

الروضة النبوية الريفة، واستطاع الشاعر تشخيص املكان 

املــدين املقــدس، وأضفــى عليــه صفــات معنويــة تتعلــق 

باآلدميــة، وهــي سلســلة صــور تجســيدية للمدينــة املنــورة 

ومحتويــات حرمهــا املــدين األصيــل. 
ط – الشاعر حسن مصطفى صرييف)56(

بعنــوان  قصيــدة  وللشــاعر حســن مصطفــى صــرييف 

“وطنــي” هــام فيهــا وعشــقها كاملتصــوف الناســك باملدينــة 
املنورة، وبادلها حبا بحب وشوقا بشوق، فقال يف رائعته:)57(

قبلة يبصمها ثغري عليــــك 

اختم الحب بــــــها يف شفتيك 

قبلة ينساب بعي ضمنهــا 

حيث يلقى بعضــه الثاين لديك 

كفر اليوم بها عن طعنــــــة 

مزقتني اربــــــــا من ناظريك 

انتم حبويب ومن همت بـــه 

أترى يبلـــــــــغ صويت أذنيك 

30



140   نرل ب كحج ب قاز يف برشا  برا يب برسان ث  كة ب ك  ة وب ايوة ب ونرل ةننجا

وطني يامرق النور متــى 

تصعد اآلفـــاق يف صنع بنيك 

وطني يافاح األرض متــى 

تزدهي أرضك من صنع يديك 

ومــن املالحــظ أن الشــاعر أغــرق رائعتــه الشــعرية مفارقــات 

حسية، فاالنسان ال يتبادل النظرات ويسيح العربات اال مع 

امــرأه وعليهــا تــذرف الدمــوع الثقــال ايــان الفــراق والرحيــل، 

فالشاعر تبادل النظرات والعربات مع محبوبته من طراز ثان 

خــاص غــري حــيس، امنــا معنــوي رصف هــو املــكان، املدينــة 

املنــورة، ســاحرته وعشــيقته وملكــه قلبــه، التــي اســتحوذت 

عىل ذاكرته، وكأنه يف مطلع هذه الرائعة يقف عىل الطلل 

الخاص به، شوقا وحبا للمدينة الخالدة، ورسعان ما انتقل 

مــن طللــه املصطنــع وتخلــص منــه وتغنــى باســلوب املتيــم 

العاشــق بوســاطة اميــاءه للمدينــة املنــورة، موظفــا تراكيبــه 

اللغويــة ومفرداتــه املعجميــة لتنســحب عــىل ذاتــه وحالتــه 

النفســية والوجدانيــة والفكريــة املتيمــة. 

ي – الشاعر محمد الصفراين)58(

وهــذا عاشــق آخــر، مــن أبنــاء املدينــة املنــورة، أصــدر 

ديوانــا باســمها، هــو ديــوان “املدينــة” ضمنــه قصائــد معــربة 

الثنائيــة،  الحميمــة  املنــورة وعالقتــه  باملدينــة  عــن صلتــه 

حبيبتــي”  املدينــة  أمانتكــم....  “املدينــة  قصائــده  ومــن 

ومطلعهــا)59(: 

اين عشقتك وأالرواح أجنـــــــــــاد 

ورحلة الحب أمجاد وأعـــياد 

وروعة العشق يف قلبي قد انغرست 

أزهارها وليايل العمر أعــواد

والعشــق  الهيــام  ذروة  الصفــراين  بالشــاعر  الحــال  وصــل 

 / املقــدس  املــدين  املــكان  خاطــب  حــني  الشــديد، 

معشــوقته،  العــذري  الشــاعري  يخاطــب  كــام  محبوبتــه، 

مطالبــا شــاعرنا اياهــا أن ال تفــك قيــد هــذا العشــق الــذي 

جمــع بينهــام طويــال مشــبها عشــقه لهــا بــاألرس والطــوق، انــه 

فــك أرسه  والقيــد األزيل، واليريــد  والطــوق  يفضــل األرس 

وطوقــه وقيــد مــن معصمــه، ألن اآلرسة هــي مدينتــه املنــورة، 

كــام يف قولــه)60(: 

التعتقني بحــــــــــق العشق فاتنتي 

فعتقك األرس هل لألرس قصاد ؟

تغلغيل يف عروقي واكتبي يف دمي 

قصيدة الحب وااللهام منقـــــاد

وصففي شوقي املنقوش أدعيـــــــة 

ما ينثني يف ثنايا الليل عبــــاد

عاش “الصفراين” جوا اميانيا روحانيا ملؤه الهدوء والسكينة 

والطأنينة، فتلذذ بلحظات اميانية عظيمة، فلم ينثني عن 

اللحظــات االميانيــة الروحانيــة والتوحــد مــع مكانــه املــدين 

املقــدس، وعشــقه املتواصــل وعالقتــه االتحاديــة بــه وتغنيــه 

بجامليــات وولهــه كالعاشــق الصــب املتيم.
ك – الشاعر املدين خالد محمد سامل)61(

وصف الشاعر خالد محمد سامل حبه وعشقه وحنينه 

“نبــع  عنوانهــا  قصيــدة  يف  وقدســيتها  املنــورة  للمدينــة 
العواطــف”، فقــال:)62(

وما ثراها تراب مثل ما نظروا 

بل مثل ما نقشوا من عنرب عطر 

كأنها بحزام أخرض خطــــرت 

حوراء ما خطرت يوما عىل بر

ثــم ختــم قصيدتــه مبعــان دالــة عــىل اعجابــه بجــامل مدينــة 
رســول اللــه – صــىل اللــه عليــه وســلم – قائــال:)62(

هي مدينة أي الحسن أعرضه 

ال أستطيع، فكل رائع األثــر 

حسن املدينة مطبوع بفطرته 

وغريه صبغة األلوان والصور

ل – الشاعر محمد بن عثيمني)64(

أشــاد الشــاعر ابــن عثيمــني بضــم املدينــة املنــورة بعــد 

ضــم مكــة املكرمــة المــارة آل ســعود بعــد ان أصبــح امللــك 
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عبــد العزيــز آل ســعود – رحمــه اللــه واســكنه فســيح جنانــه – 

ملــكا عــىل نجــد والحجــاز وملحقاتهــا، وقــد أحســن الشــاعر 

براحة وطأنينة، ووصف ألق مدينة رسول الله – صىل الله 

عليــه وســلم – وجــامل روضتــه ومنــربه الريــف، فقــال)65(: 

سفر الزمان بغرة املستبشـــر 

وكيس شبابا بعد ذلك املكـرب 

وتأرجت أرجاؤه بشدائــــــــه 

حتى لخلنا الرتب شيب بعنـرب 

وتألقت يف طيبة رسج الهدى 

ما بني روضة سيدي واملـنرب

وتألقت من قبل ذاك مبكـــــة 

اذ قدست من كل رجس مفرت 

م – الشاعر حسني جربان الكريري)66( 

أحســن الشــاعر حســني الكريــري بوطنيتــه ومحتويــات 

مقدســاته عــىل ســطح خريطتــه، وباألخــص، مدينتــه “طيبــة 

املنــورة” الــذي رســمها لهــا لوحــة تصويريــة جميلــة، مقدمــا 

اعتذاره الشــديد وأســفه العميق عن قصوره يف تجســيدها 

وتشــخيصها والوقــوف عــىل عراقتهــا و أصالتهــا وســاكنيها، 

كام فعل من قبل شاعر الدعوة االسالمية حسان بن ثابت 
)ت 52 هــج(، فقــال:)67(

يا طيبة النور يف األشعار معــــذرة 

ما كنت يف روعة األشعار حسانا 

يقول أرض بخطو املصطفى رشفت 

فرت بها قد غدت مسكا وريحانـــا 

ومــن املالحــظ أن الشــاعر أحــب املــكان وقداســته، واشــتم 

رائحتــه املعطــرة بعبــق النبــوة الريفــة، وكأن أرض املدينــة 

مــن  وأناقتهــا  وعطرهــا  جاملهــا  متظهــر  عــروس  املنــورة 

االســالمية يف  “وللمقدســات  عشــيقها وخطاهــا ودعوتــه 

أرض الوطن أثر يف حمل الشاعر عىل تشخيص املقتى 

يف  الســعودي  للشــاعر  يحســب  ومــام  االســالمي.....، 

هــذا املجــال ترفعــه عــن كل االنتــامءات االقليميــة والحزبيــة 

ومبــارشة االرتبــاط باالســالم عقيــدة وأســلوب حيــاة”)68(
ن – الشاعر عدنان أسعد)69(

وصــف الشــاعر عدنــان أســعد التوســعة امللكيــة عــام 

1403 هــج للحــرم املــدين املقــدس، الــذي نعتــه بصفــات 

آدميــة تشــخيصية وتجســيدية، وتتمــرأى أمامــه كمطلــع النــور 

الوليــد جــامال وأناقــة، فقــال)70(:

يف كل حني لفتـــــــــــــــــــــة 

ملكية ---- هل من مزيــــد ؟

يف أرض )طيـبـــــــة( والعقيـــــــــــــــق 

ومطلـــــــــــع النــــــــــــور الوليــــــــــــد 

س – الشاعر عبد الحق نقشبندي)71(

الــذي  شــد الشــوق شــاعرنا صــوب املدينــة املنــورة، 

يقيــم يف بــالد الهنــد مغــرتا عــن “طيبــة” الذكريــات واآلمــال، 

مطالــع  ســيام  وال  القديــم،  شــعرنا  نظــم  باســلوب  متأثــرا 

الــذي يبعــث عــىل الشــوق والوجــد،  املقدمــات الطلــيل 

متأثــرا بألفــاظ القــرآن الكريــم مــن ســورة املســد، مــربزا الفــرق 

بــني املدينــة املنــورة وبــالد الهنــد، قائــال)72(: 

خلييل عوجا نحو طيبة أن لــــــــي 

فؤادا بها قد ضل مني بال عــمد

تهيج يب الذكرى اذا ما استعدتهــــا 

فأقي الليايل بالنحيب وبالسهد 

فشوق ووجد واغرتاب ووحــــــــدة 

فتبا لهذا الدهر كيف بنا يـــردى 

وكيف وصويل نحوكم سادة الحمى 

وشتان ما بني املدينة والهنـــد ؟

تعلــق باملكانيــني  الســعودي  الشــاعر  أن  وهكــذا، نالحــظ 

تعلقــا  املنــورة(  واملدينــة  املكرمــة  )مكــة  املقدســيني 

روحيــا ونفســيا ووجدانيــا وفكريــا، فوقــف مفتخــرا بطهارتهــام 

بــه  روحــه  فتعلقــت  وجاملهــام،  وأناقتهــام  وقداســتهام 

وتاريخهــام  آفاقهــام  ومســاحاتهام  ومتاهــت مبحتوياتهــام 

وجغرافيتهــام وأركانهــام وأهميتهــام وقيمتهــام عــرب األزمنــة 
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كلهــا، وظهــر الشــاعر الســعودي املعــارص بصــورة املتعلــق 

أمامــه  ومتــارت  والشــفوق،  الحنــون  أمــه  خلــف  الحــايب 

 / الحســية  املــرأة  تفــوق جــامل  التــي  الجميلــة  باملحبوبــة 

النبــوة  مهــد  املكرمــة  فمكــة  وأناقتهــا،  )الفتــاة(  املحبوبــة 

الــدول  حاضنــة  املنــورة  واملدينــة  املحمديــة،  والرســالة 

االســالمية املحمدية وبؤرة الخري والبناء واالعامر والنهضة، 

وظلــت تتمــرأى يف فكــر الشــاعر الســعودي وعقلــه ومخيلتــه 

التواقــة لالتحــاد كالصــويف  وعواطفــه ومشــاعره ونفســيته 

التــي  باملكانيــني املقدســيني،  الروحــي األزيل  والســكون 

خلد الشــاعر الســعودي املعارص مدينتهم الفاضلتني يف 

أنفســهم وأرواحهــم، اذ بلــغ حبهــم للمكانيــني حــد التوحــد 

معهــا، شــأنهم يف ذلــك شــأن املتصوفــة. 

2 – ب كحج ب قاز  نذف بجتامعل 

املــكان  مــن  الواقــع االجتامعــي  أقــوى مايتجــىل يف  لعــل 

عــىل خريطــة  املــامرس  االنســاين  النشــاط  هــو  املقــدس 

املــكان وقيمــه وتقاليــده وأهميتــه، والحظــت أن املوقــف 

االجتامعــي مــن املــكان املقــدس قــد اتخــد األمنــاط اآلتيــة: 

أ – املكان املقدس / الغربة والوحدة يف املكان 

اآلخر– رؤية تقابلية –

عــرب الشــاعر عبــد الحــق نقشــبندي عــن شــوقه الكبــري 

عــن شــوقه الكبــري ملدينتــه املنــورة )املــكان املقــدس(، يف 

املقابــل توجــع مــن اغرتابــه يف بــالد الهنــد البعيــدة، وذلــك 

عــىل طريــق شــعراء العربيــة القدمــاء ونســجهم لقصائدهــم 
وحســن مطالعهــا واســتهالل مقدماتهــا، قائــال:)73(

خلييل عوجا نحو طيبة ان لــــي 

فؤادا بها قد ضل مني بال عمد 

تهيج يب الذكرى اذا ما استعدتها 

فأقي الليايل بالنحيب وبالسهد 

فشوق ووجد واغرتاب ووحـــــدة 

فتبا لهذا الدهر كيف بنا يــردى

تصبب الشاعر شوقا ولوعة ملدينته املنورة، فسأل صاحبيه 

باثــا همومــه واغرتابــه املــكاين  لــه بقلبــه  يأتيــا  )خليــيل( أن 

والنفيس ومعاناته لهام بعد أن ضل منه فؤاده بال عمد وال 

قصــد “ولعلــه مــن الواضــح أن الشــعور بالوحــدة ليــس مجــرد 

أثــر النقطــاع عالقــة عاطفيــة، وامنــا هــو انعــكاس كذلــك لوجــه 

الحيــاة يف املدينــة، ويتبــع هــذا الشــعور بالوحــدة ويالزمــه 
الشــعور بالضيــاع، فاالنســان يف املدينــة وحيــد ومضيــع”)74(

غربتــه  عــن  العابديــن)75(  زيــن  عــيل  الشــاعر  وأفصــح 

النفســية واملكانيــة ووحدتــه يف رحالتــه وتجوالتــه يف أمريــكا 

ودول أوروبا، وأيقن أن مكة املكرمة )املكان املقدس( هي 
األجمــل بــني بقــاع األرض، فقــال:)76(

هذه البلدة فيها أمر بـــــي 

وأيب منها وخايل وانتامئـــــي 

كيف أسلوها ؟ أأسلو جنتي 

جنة طابت بخري األنبيـــــــــاء 

فتحت عيني عىل كعبتهـــا 

وارتوت من منهل النور دمايئ

وتابــع متحدثــا عــن مقومــات حبــه ملكــة املكرمــة وأســباب 

تعلقه يف أرض األهل واألقرباء والعشرية والقبيلة والنبوات 

ومهد الرساالت بعد أن طاف البلدان األوروبية مثل: فرنسا 

وحضارتهــا وتاريخهــا ومعاملهــا وشــعبها وقيمهــا وعاداتهــا 
وتقاليدهــا وســحرها وجاملهــا....... الــخ، قــال:)77(

طفت بالدنيا فام هدهدين 

غري داري يف ربوع األنبياء 

ما فرنسا حيثام عشت بها 

غري سجن مرفد من كل داء 

الغربــة  أجــواء  يف   )78 خاشــقجي) نــرض  الشــاعر  وضعنــا 

املوحشــة والوحــدة البائســة مــن “لنــدن” عاصمــة اململكــة 

املــايض  يف  الشــمس  عنهــا  تغيــب  مل  التــي  املتحــدة 

القريــب، ورســم لوحــة تصويريــة للمدينــة املنــورة )املــكان 

واملشــاهد  األماكــن  ذاكرتــه  مــن  مســتدعيا  املقــدس( 

واألحداث بصور برية لونية مشعة، متتتبعا اياها بالذكر، 

جامليــات  ومظهــرا  ومنظــم،  مسلســل  قصــيص  وبنفــس 
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املدينــة املحمديــة املنــورة، ومحتويــات املــكان املــدين 

املقدس وأركانه الريفة وســاكنيه األطهار، ويف مقدمتها 

كــرب وتعجــب واندهــش وانبهــر يف كل محتوياتــه: كالقبــة 

وحــامم  الحمــراء،  والحصــوة  الغــراء،  والروضــة  الخــرضاء، 

األيــك، والنــورو والضيــاء، وعطــر الريــاض وعبــريه، والســهول 
فقــال:)80( والســكان،  والهدايــة  والبيــوت 

شوقي اىل بلد الرسول كبـــــــــري 

والشوق يبعثه النوى فيـــــتثور

من يل اىل مك العيون بطيبـــــــة 

قلبي بال جنح يكاد يطــــــــري 

فالقبة الخرضاء يعلو نورهــــــــا 

فيضاء منها سهلها والــــــدور 

والروضة الغراء فاح أريجهـــــا 

ينبيك عن عطر الرياض عبري 

والوحي مابني الستور مجلجـــل 

والهدى والتنزيل والتنويــــــر 

جل املكان وجل من أهدى الورى 

نورا وهديا لألنام ينيـــــــــــر 

والحصوة الحمراء شاهد عـــــزة 

حتى الحامم األيك جاء يـزور 

الله أكرب يا مدينة أحـــــــــــــــــمد 

بك طول عمري أنني فخـــور 

قد طفت يف رشق البالد وغربـها 

فا للمدينة يف البالد نظـــــــري

ورسم الشاعر أحمد ابراهيم الغزاوي)81( لوحة شوقية ملؤها 

الححنني والشوق ألرض الجزيرة العربية أرض النبوات ومهد 

الرســاالت، وهــو مغــرتب يف الســودان، شــاكيا اآلالم الغربــة 

الذكريــات  عبــري  والبعــد، ومســتذكرا  والوحشــة  والوحــدة 

وسلســلة أشــجانه وألحانــه ذارفــا دمعــه، شــاكيا بأســه، نادبــا 

حظــه، باكبــا عــىل وطنــه، مســتدعيا تاريخــه املجيــد ومجــده 

التليــد، وذلــك عــىل منــط شــكوى فــارس بــن حمــدان )ابــو 

فــراس الحمــداين( عندمــا ناجــى حاممــة مــن طاقــة او كــوة 

صغرية يف سجن حصن )خرشنة( عند الروم، فقال شاعرنا 

الغــزاوي:)82( 

حامئم األيك أن أباك ذو شجـــن 

أصفيته الحب ارسارا واعالنـــــا 

وبت فيه عىل ذكرى وموجــــدة 

تذرين دمعك أسجاعا وألحانـــــا 

وظل دأبك يف األسحار أغنيـــــة 

يخالها الدمع بالتوقيع )عيدانــا(

فام بنفيس مام تشتي حـــــــرق 

وال تعشق آراما وغزالنــــــــــــا 

لكن سكبت دمي دمعا عىل وطني 

قد كان يف املجد والتاريخ ما كانا

ب – املكان املقدس / الحزن 

حكــم الشــاعر غــازي القصيبــي)83( عــىل الفتنــة واألعامل 

التخريبيــة والتظاهــرات الرببريــة التــي تتعــارض مــع االســالم 

التــي مارســها بعــض الجامعــات مــن الحجــاج االيرانيــني عــام 

أثــار مشــاعر  الــذي  الخطــري  بالعمــل  )1987 / 1407 هـــ( 

الحــزن والتفجــع الــذي وصــل اىل درجــة االدانــة والشــجب 

الطفلــة  والــد  االجرامــي  العمــل  هــذا  فقتــل  واالســتنكار، 

يف  استشــهد  الــذي  العصيمــي(،  تــريك  )ريــم  الربيئــة 

عمليــات التطهــري يف باحــات الحــرم املــي والبيــت العتيــق 

ورسب حاممــات كعبتنــا مبشــاعر الحــزن واللوعــة واألســف 

عــىل حيــاة  الحــزن واألمل  واملواســاة، فســيطرت مشــاهد 

املــكان ومريديــه، فقــال)84(:

يا ريم يا أحلـــــــى 

ظبي يف البيــــــداء 

غيالن املسجـــــــد 

هل أبرت وجوههم الكالحة الشوهاء 

دخلوا يف جنح الليل كغربان املوت 

أحاطوا الكعبة مثل وباء

26



144   نرل ب كحج ب قاز يف برشا  برا يب برسان ث  كة ب ك  ة وب ايوة ب ونرل ةننجا

قتل الغيــــــالن

)بابا(...واملاء النابع من زمزم.... والحجاج 

ورس حاممــــات 

لكن يــــــا ريم 

)بابا( غلب الغيالن 

فتامرت صورة الطفلة الربيئة )ريم( – مستغال املعنى 

املعجمــي الســمها ومســقطا صفــات ريــم الصحــراء عليهــا – 

بصــورة الضبيــة الواســعة العينيــني يف الصحــراء القاحلــة، 

وكنــى عنــد املعتــدي ب )غيــالن( الصائــد والقاتــل، الــذي 

أقدم عىل قتل أحالم “ريم” الطفلة ومستقبلها الكامن يف 

حيــاة والدهــا )تــريك العصيمــي(، وشــبههه بغربــاء املــوت 

ذي األســود الــذي ال يســعى اال يف خــراب البيــوت والديــار 

واألوطــان ومصائــر الشــعوب، لشــدة بغضــه وحقــده عــىل 

املكان ومريديه، فكان كاملرض الخطري والساري واملعدي 

الــذي يفتــك يــكل شــئ، يبــث الحقــد والكراهيــة والطائفيــة، 

وينفــث ســام قاتــال، رغــم انتصــار الحــق يف نهايــة الحادثــة. 

ويف موضع آخر استنكر الشاعر عبد الله بن خميس)85( 

العمل االجرامي املشــني الذي طال املســجد الحرام عىل 

للفــوىض يف موســم  مــن األرشار واملشــيعني  يــد رشذمــة 

الحــج عــام )1987/ 1407هـ(،بــكل مشــاعر الحــزن والحــرة 
واللوعــة قائــال:)86(

سفها عىل البيت العتيق يغار 

ويعيث يف جنباته األرشار 

أو عند بيت الله ثأر يبتغى 

حتى يرد يف حامه الثأر ؟

وقدم الشاعر ابراهيم فطاين)87( لوحة تصويرية ضمنها 

توبيخه وتهديده وتذكريه للفئة الضالة التي أدارت فتنة عام 

)1407/1987هـ( ومرتكبيها مبشاعر الحزن واألىس واملرارة 
ملا حدث، فقال:)88(

أو ما علمتم أن مكة بلــــــــدة 

الله طهرها من األوثــــان 

فيها مشاعره وفيها بيتـــــــــه 

وبذاك فضلها عىل البلدان 

تؤوي اليها كل عبد صالــــــح 

وتبك كل معاند خــــــوان 

والله أوعد من يرد يف أرضهـا 

ظلام يذقه مرارة الخران

األىس  مليئــة  اعتذاريــة  الســيد)89(  مفــرج  الشــاعر  وقــدم 

والحــرة  والحــزن  والجريــح  املكلــوم  والقلــب  واالســتنكار 

واالنكســار، نظــرا للعمــل االجرامــي التخريبــي – املشــار اليــه 

سابقا – وعدم مقدرته الفنية وملكاته الشعرية عن الوصف 
األســاوي والتعبــري الشــجي املــؤمل، فقــال:)90(

يا مكة الشعـــــر اعذري 

ان خانني الشعر الفصيح 

فالجرم فوق تصــــوري 

والقلب مكلوم جريـــــــح

ونظــر الشــاعر محمــود عــارف)91( للعمــل االجرامــي التخريبــي 

بنظــرة تشــاؤمية وحزينــة ومأســاوية )تراجيديــة( ملــا حــدث، 

بنفــس قصــيص مسلســيل طويــل، واصفــا صنيــع الرذمــة 

الجاحــدة والباغيــة الطاغيــة يف ســاعات فجــر صــالة الفجــر، 
كأنهــا صــورة خفافيــش الظــالم، فقــال:)92(

)مكة( والطهر عرب املسجــــــــد 

دنسته كف فظ معــــــــتدي 

عبثت فيه بر حـــــــــــــــــــاطم 

وجنت..... تبا ملشلول اليد 

لعنت رشذمة جاحــــــــــــــــــــدة 

مل تكن تعرف نهج املهـتدي 

يف صالة الفجر.... جاءت تعتدي 

بئس ما جاءت به يف املوعد 

جـ – املكان املقدس / والرغبة بالرحيل اليه 

ان عالقــة املــكان املقــدس ممثــال مبدينتــني هامتــني 

والقريــة  مقدســتني هــام: مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة 

العربيــة الســعودية عالقــة توافقيــة وليســت تنافريــة تضاديــة، 
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وتجــىل هــذا املوقــف والحكــم مــن خــالل فلســفة الشــعراء 

الريفيــني – أي مــن أصــول ريفيــة عربيــة – واحساســه بالغربــة 

شــعراء  جــل  عنــد  غربــة  وهــي  الحــوارض،  أو  املدينــة  يف 

التــي  أبــرز الصــور  العربيــة املحدثــني واملعارصيــن، ولعــل 

تتضــح يف عالقــة ابــن الريــف مــع املدينــة هــي الصــورة التــي 

خصــت الشــاعر الســعودي املعــارص عــن غــريه مــن شــعراء 

العربيــة املحدثــني واملعارصيــن، اذ الحظــت أن هنالــك 

ســيطرة للمــكان املقــدس مبدينتيــه )مكــة املكرمــة واملدينــة 

املنــورة( عــىل القريــة، ثــم شــوقه وحنينــه ولوعتــه باالتصــال 

والوصــال معــه، وذلــك لقداســة املــكان املقــدس وطهارتــه 

وتاريخــه وروابــط االنســان بــه منــذ بــدء الخليقــة، فهــو مهــوى 

القلــوب واألرواح واألفئــدة والجــوارح.... الــخ، كيــف ال وهــو 

مهد الرساالت ومهبط الوحي وموطن النبوات والفتوحات 

االسالمية والغزوات الخالدة، وسرية سيدنا محمد – صىل 

اللــه عليــه وســلم – العطــرة وأهلــه الكــرام وصحابتــه العظــام 

وتابعيــه األبطــال. 

وهــذه الصــورة – التــي تخالــف صــورة وموقــف شــعراء 

العربيــة املحدثــني واملعارصيــن مــن املــكان / او املدينــة 

– نجدهــا متتــد لــدى عــدد كبــري مــن الشــعراء الســعوديني، 

فهــذا الشــاعر مفــرج الســيد يخاطــب عاذلتــه – عــىل نهــج 

املدينــة   / )بــدر(  الشــاعر   – القدمــاء  العــرب  الشــعراء 
املنــورة، وهــو يقيــم يف أريــاف وطنــه، فقــال:)93(

ال تعذل القلب يا من جئت تعذله 

كفى بقلبي أىس ما بات يحمله 

وال تظن أن القلب مزدجــــــــــــر 

فالقلب ال يرعوي مهام تحاوله 

وهنــا يتضــح الشــعور بالضيــاع يف الريــف واللوعــة والشــوق 

للمدينــة املنــورة مســقط رأســه يف توابعهــا، فقــد الشــاعر – 

ابــن الريــف – االحســاس بقلبــه عــام يــدور حولــه، ألن عالقتــه 

باملدينة املنورة متتلك خاصية متيزه عن غريه يف الوقت 

الذي أصبحت حالته النفسية ال تحتمل املزيد من العتاب 

والجدل نتيجة الرغبة الشاعرة الجامحة للوصال مع املكان 
املقدس، فقال:)94(

أتعذل القلب يا هذا وتظلمـــــــــه 

ألنه خافق هاجت بالبـــــــــله 

وتذكــر الشــاعر عزيــز أباظــة)95( يف رحلــة الحــج ووقوفــه عــىل 

جبــل عرفــات مبكــة املكرمــة زوجــه الراحلــة اىل اآلخــرة، التــي 

مل ترتحل معه اىل مكة املكرمة من حيث تسكن يف أرجاء 

الشــاعر  لهــذا  بالنســبة  فالرحيــل  األم،  وقــرى وطنــه  مــدن 

رحيــل مــن نــوع خــاص، رحيلــه مــن مســكنه األصــيل اىل مكــة 

املكرمة ألداء فريضة الحج، وهو عىل عالقة وطيدة واميانية 

خالصــة وروحانيــة نقيــة مــع املــكان املقــدس، فهــو يأســف 

عــىل رحيــل زوجــه التــي مل تــؤد فريضــة الحــج برفقتــه، ومل 

تطــوف بالبيــت العتيــق، ومل تــزر الروضــة النبويــة الخــرضاء 

يف املدينــة املنــورة، فقــال واصفــا رحلتــه ملكــة املكرمــة 
وتوابعهــا املقدســة:)96(

ذكرتك يوم النفر والدمع ســــــاجم 

عىل عرفات والنزاع غــــــرام 

وأنكر أصحايب بكايئ ولوعتـــــي 

وقالوا: أتبكيها وأنت حــــــرام 

بكيت لها اذا مل تقف موقف الرضا 

عىل عرفات والحجيج قيــــــام 

ملبني بكائني يستغفرونـــــــــــــــــه 

وبعض الدموع السافحات كالم 

ومل تتطوف بالعتيق ومل تفـــــــــض 

اىل روضة الهادي عليه السالم 

تعــج مواقــف الرحيــل بالصــور الحزينــة “اذ ان االنفعــال الزائــد 

نجــده  نفســه  واألمــر  االيقــاع،  درجــة  ويرفــع  البنــاء  يخلخــل 

لــدى الشــاعر الســعودي، اذ ركــز كثــريا عــىل مواقــف الرحيــل 

معجمــه  يف  ذلــك  فانعكــس  الحزينــة،  الــوداع  ولحظــات 
اللفظــي، وتكــررت االشــارات املوحيــة بالــوداع والفــراق”)97(

3 – برعوحء برفول وبرتقول 

أثــارت الدراســة الحاليــة ســؤاال فنيــا تقنيــا – يف مقدمتهــا – 

مفــاده التســاؤل عــن الكيفيــة البنائيــة الفنيــة والتقنيــة التــي 
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الســعوديني املعارصيــن يف  الشــعراء  بعــض  أســتخدمها 

تصويرهــم الحــي والدقيــق والحقيقــي واملوضوعــي للمــكان 

املقــدس.

التــف بعــض الشــعراء الســعوديني املعارصيــن حــول 

محاور ثنائية مشرتكة، وهم يصورون املكانيني املقدسيني 

مــن صورهــم  كثــري  املنــورة( يف  واملدينــة  املكرمــة  )مكــة 

الشعرية، وقد لجأ بعضهم عند تصورهم للمكان املقدس 

اىل: 

الطابــع  ذات  )االزدواجيــة(  الثنائيــة  الصــور   – أوال 

بــيل  لتقا ا

عمد الشاعر السعودي يف بنائه لصورة الشعرية عىل 

اســتخدام الصــور الشــعرية الثنائيــة املزدوجــة ذات الطابــع 

النــص االداعــي االفــرادي )املفــرد الواحــد(،  التقابــيل يف 

ويــكاد يكــون تقابــال كليــا – أحيانــا – تذكــر الدراســة الحاليــة 

مــن هــذه الصــور:

أ – املايض / الحارض 

مدينتيــه  واقــع  املعــارص  الســعودي  الشــاعر  أدرك 

املقدســتيني املعــارص، فيــه زمــن مــر ســقط فيــه قســم منهــا 

يف قفــص االحتــالل البغيــض والســجن املؤبــد، ووقــع قســم 

قســم  يفقــد  وكاد  والتوعيــد  التهديــد  ســطوة  تحــت  آخــر 

يتمثــل  أن  مــام دعــاه  ثالــث هويتــه الحضاريــة والتاريخيــة، 

موقــف الشــاعر العــريب القديــم مــن مدينتــه يف فــرتة حالكــة 

وســوداوية املشــهد مــن حياتهــا، وذلــك أثنــاء انهيــار حرضتنــا 

االســالمية الغابــر يف فردوســنا االســالمي املفقــود ومدنــه 

الشامخة وموقعه الجغرايف االسرتتيجي وتاريخه الحضاري 

صاخبــة  ملوجــات  تعرضهــا  وأثنــاء  )األندلــس(،  العظيــم 

وأعاصــري هوجــاء وحمــالت عســكرية صليبيــة مــن الغــزاة مــن 

األمــم األخــرى: كالصليبيــني، واملغــول، والتتــار، واالفرنــج، 

وغريهم، وأثناء تعرضها للفنت والطائفية والتعصب الديني 

واالشــاعات والتظاهرات من نفس محيطها االقليمي، ومن 

اليــالد املجــاورة لهــا.

ولقد متثل الشاعر السعودي املعارص ظاهرة الوقوف 

اليهــا دون االيغــال  عــىل االطــالل بوســيلة االيحــاء واالميــاء 

ثنايــا قصائــده،  اســتعاملها يف  واالرساف يف  واملبالغــة 

ذلــك أن ادراكــه واقــع مدينتــه املعــارص، جعلــه يراهــا “مدينــة 

منكوبــة” ملــا تعــرض لــه مــن فــنت وأحــداث طائفيــة ال يحمــد 

عقباها، ولو لفرتة زمنية محددة. فحينا وقف أمامها راثيا أو 

نادبــا أو متحــرا، أو مســتنكرا أو رافضــا أو مقاومــا أو شــاجبا 

أو معارضــا، متثــل الشــاعر العــريب القديــم مــن الوقــوف عىل 

اللحظــة الطلليــة الحزينــة، بطريقــة اســتيحاء بعــض مالمــح 

الوقفــة الطلليــة العربيــة القدميــة، فاســتحالت لديــه مدينتــه 

املنكوبــة اىل معــادل الطلــل، عــىل الرغــم مــن أنهــا مــا زالــت 

تتمتــع  مدينــة قامئــة ومتحركــة ومعمــورة وزاهيــة ونشــيطة، 

بخصائــص املجتمــع الوطنــي املــدين. 

يف ظــل كل تلــك األجــواء نظــم محمــد ابراهيــم جــدع)98( 

قصيــدة داليــة يف منتهــى الروعــة والجــامل واملتعــة الفنيــة 

ولذتها الوجدانية، وذلك يف ذكرى الهجرة النبوية املباركة 

التــي مــرت عــىل املؤمنــني واملســلمني ذكــورا واناثــا كافــة 

حادثــة  وافقــت  التــي  هجــري(،   1400( عــام  مطلــع  يف 

الســطو التــي تعــرض لهــا الحــرم املــي املقــدس ومبحتوياته 

املتعدده، فقد استدعى الذكرى املاضوية )ذكرى الهجرة 

النبويــة الريــف( التــي مــرت عــىل حــارض االســالم بــكل حــزن 

و أســف ومــرارة، بســبب العبــث والخــراب والقســوة والفــراق 

والرحيــل االنســاين لبعــض الحجيــج، وكأن املشــهد صــورة 
طلــل ميثــل أقامــة شــاعرنا، كــام يف قولــه:)99(

عبثت مبكة عصبة األوغــــــاد 

وبىك الحجاز لقسوة األحقاد 

والبيت واألركان تعلن شجوها 

لفراق خري الخلق واألمجـاد 

لفراق من القى الشدائد صابرا 

ألذى الطغاة ونقمة األضــداد 

الطلليــة  بالوقفــة  أبياتــه  اســتهل  الشــاعر  أن  مــن املالحــظ 

البســيطة واملحــدودة، واصفــا عبــث املعتديــن )العصبــة( 

باملــكان املــي املقــدس، الــذي مــورس عــىل املــكان بــكل 

حقد و قساوة وكراهية وظغينة، وقد طال العبث والخراب 

محتويــات املــكان األم )مكــة( ومالحقاتهــا: كالبيــت الحــرام 

بالفقــد والضيــاع والتشــتت  الشــعور  وأركانــه، وحلــة حالــة 

وفراق االنسان لالنسان، ورحل من رحل عن الديار، من خري 
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الخلــق واألمجــاد الغابــرة، ووقــف الشــاعر شــاجبا ومســتنكرا 

الــذي حصــل يف العــام الهجــري املاضــوي يف ديــار مكــة 

املكرمة، ألنه عمل اجرامي حاقد، مر عىل حارض املسلمني 

بــكل حــرة وأمل وحــزن، فظهــرت صــورة قلــق الشــاعر مــام 

حــدث يف الزمــن املاضــوي ومــا حــل باملــكان مــن خــراب 

ودمار وفراق ورحيل، ومن هذه الحالة القلقة التي ارتسمت 

عىل مالمح الشاعر وصورته وعباراته ومعانيه جاء بكاؤه عىل 

عــىل طلــل املــكان بــكاء االنســان القلــق املوجــوع واملهــزوز، 

فهو يعاين من أزمة نفسية مأزومة وحادة، لقد “رأى الشاعر 

الجاهيل الفناء متمثال يف الطلل، فناح عليه”)100(. والطلل 

يف املايض رمزا لعامل مفقود وزمان ضائع حاول الشاعر أن 

يتشــبت بهــام..... ذلــك أن املــكان املفقــود كان يرمــز لــدى 

الكثرييــن للجزيــرة العربيــة أو للنقــاء األول الــذي غــادروه حــني 

انتــروا يف أصقــاع األرض. كــام كان رمــزا لعــامل علــوي لــدى 

شــعراء الصوفيــة “)101(. 

وباســلوب  تسلســيل،  رسدي  بخيــط  الشــاعر  وتابــع 

القصــة املحبوكــة جيــدا. وبنفــس قصــيص مبهــج ومشــوق 

بعــد رســمه صــورة ماضويــة  الجميــل  الحــارض  رســم صــورة 

وفنــاء وفقــد  خــراب ودمــار  مــن  ســوداوية قامتــة ملــا حــل 

وفراق يف املكان املقدس، مربزا صورة جموع املســلمني 

املهللــني واملكربيــن وامللبــني بانتشــاء وســعادة وهنــا كــام 
يف قولــه:)102(

هتفت جموع املسلمني وهللـوا 

يف مطلع املختار بالسعاد 

قدم الرسول وقد توافد جمعهم 

والكل بالتهليل واالنشـــــاد 

وهنأ القبائل ترتجيه ملـــــــنزل 

بالرحب والتبجيل واالمداد

ومــن املالحــظ أن الشــاعر عقــد مقارنــه بينيــه )ثنائيــة( بــني 

زمــن  التــي متثلــت يف  للــاميض،  الجزئيــة األوىل  الصــورة 

سيدنا محمد – صىل الله عليه وسلم – مستذكرا سلسلة 

االنجــازات التــي حققهــا املســلمون األوائــل عــىل ثــرى مكــة 

املكرمة واملدينة املنورة، والصورة الجزئية األخرى للحارض 

مــن  املارقــني  فرقــة  اعتــداء  التــي متثلــت يف  املعــاش، 

جامعــة “جهيــامن” الفارســية عــىل الحــرم املــي املقــدس، 

التي تزامنت مع مطلع العام الهجري الجديد سنة )1400 

هـــ( لذكــرى الهجــرة النبويــة الريفــة. 

ويف نفس املناســبة ســطر الشــاعر محمد حســن فقي 

الحزيــن  الطلــيل  البكائــري  الطقــس  ملؤهــا صــور  قصيــدة 

والطقــس الجنائــزي التحــري، فقــد أبــدى فيهــا حزنــه عــىل 

العام املنرم )عام 1400 هجري( وما احتواه من مشاعر 

الحــزن واألىس والتحــر والبــكاء املتواصــل، ألنــه عــام حــزن 

وسوء حال، فام جلبه من هموم وقلق نفيس جعله ال يحزن 
عــىل فواتــه وفراقــه، فهــو ال يحــب أن يســتذكره، وقــال:)103(

مى العام ما أرثيه حزنا وال أبي 

فقد مسني فيه الشديد من الضنـك 

وراح وبعض من حيايت بكــــــــفه 

رصيع وبعض مستطار من الفتك 

فهل من أبىك، أم عليه وهــــــــذه 

مآسيه عام قد لقيت به تحكــــى ؟

ب – الذات الشاعرة / اآلخر 

رأى الشاعر السعودي ذاته يف عامل املكان املقدس، 

واتفــق يف رؤاه معــه، فيــام رأت ذوات اآلخريــن هيئــة وحالــة 

رأى  الســعودي –  الشــاعر  فانــه –  هــذا،  وعــىل  نفســية، 

يــرى نفســه حزينــة وكئيبــة، وبلــغ  غــريه فرحــا مــرورا، فانــه 

هــذا التضــاد درجــة نســتطيع معهــا أن نقــرأ الصــورة األخــرى 

باالطــالع عــىل صــورة احداهــام، فقــال ابراهيــم فطــاين يف 

الطائفيــة عــام )1987م /1407هجــري(، واألعنــال  الفتنــة 

التخريبية والتظاهرات الرببرية التي تتعارض وحرمة املكان 

املســجد  حــرم  وبالتحديــد، يف  االســالم،  املقــدس يف 
الحــرام، فقــال:)104(

أو ما علمتم أن مك بلـــــــــدة 

الله طهرها من األوثــــان 

فيها مشاعره وفيها بيتــــــــه 

وبذاك فضلها عىل البلدان 
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تؤوى اليها كل عبد صالـــح 

وتبك كل معاند خــــــوان

والله أوعد من يرد يف أرضها 

ظلام يذقه مرارة الخران 

ويف نفــس املناســبة، قــال محمــود عــارف مخاطبــا البيــت 

ومحتوياتــه،  املقــدس  للمــكان  تجســيدية  بصــورة  الحــرام 

واضفاء صفات آدمية عليها، بلغة ســهل وشــفافة وبســيطة 

قائــال ماحصــل  والتقريريــة،  مــن املبــارشة  قريبــة  وواضحــة 

أنــوف  ال يثــري اهتاممــه فهــذا البيــت الطاهــر ســيبقى رغــم 

الصــورة  مقابــل  والعبــادة، يف  لالميــان  مرتعــا  الحاقديــن 
الحاقــدة:)105( للفئــة الضالــة وأعاملهــا  املعرفــة 

آيها البيت.. يا منار املصليـ 

ن.. وفجر السالم يف األكوان

الهدى حوله تبلور رفـــــــــــا 

فا.. يناجي مواكب الرحمــــن

هو إرشاقه السامء عىل البيــــ 

ت.. تعددت جوانب األركــــان

إنه الدين إن متشت عليــــــــه 

أمة صانها سياج األمــــــــــــان

ثانيا – الصورة الفنية الجزئية )االفرادية( 

تشــكل الصــورة الفنيــة الجزئيــة املفــردة يف مجموعهــا 

الجزئيــة  الواحــدة، والصــورة  القصيــدة  الكليــة يف  الصــورة 

املفــردة تخــدم الفكــرة األساســية يريــد أن يظهرهــا املبــدع، 

وهي أشــبه ما تكون باللقطات التصويرية التي تخدم الفكرة 

الرئيسية التي تقوم عليها القصيدة، وحني صور الشاعر عيل 

زيــن العابديــن مشــاعر الحــزن وطقــوس الشــوق الــذي ارتســم 

عــىل محيــاه وعواطفــه وأفــكاره، حبــا وتقديــرا ملكــة املكرمــة، 

لجــأ شــاعرنا اىل أســلوب الصــورة الجزئيــة املفــردة وتعددهــا 

يف القصيــدة الواحــدة، لتتــآزر معــا، وبالتــايل تتشــكل صــورة 
كليــة ذات تقنيــات فنيــة وجامليــة عاليــة، فقــال:)106(

هذه البلدة فيها أقربائــــــــي 

وأيب منها وخايل وانتامئــــــي 

كيف أسلوها ؟ أأسلو جنتـــي 

جنة طابت بخري األنبيــــــــــاء 

فتحت عيني عىل كعبتهـــــا 

وارتوت من منهل النور دمايئ 

ومــن املالحــظ أن الشــاعر صــور مكــة املكرمــة بصــورة مفــردة 

وشــبهها بالجنــة الوارفــة، ويف صــورة مفــردة أخــرى متــارت 

لــه بصــورة مفــردة جديــدة، هــي صــورة آدميــة / امــرأة طاهــرة، 

مــن منهــل  تــرب  بانســانه  فقــد شــبهها  عفيفــة، رشيفــة، 

نــوراين عــذب علــوي كــام تــرب املــرأة الطاهــرة مــاء عذبــا 

الجزئيــة  أو  االفراديــة  فالصــور  ولذيــذ،  صــاف  منهــل  مــن 

تتعــاون لتشــكل صــورة كليــة، هــي صــورة  األوىل واألخــرى 

مكــة املكرمــة الجميلــة يف نظــر الشــاعر، كيــف ال يراهــا بهــذه 

الصــورة أو أجمــل منهــا، وهــي مســقط رأســه وشــمل عشــريته 

وأقاربــه وأهلــه وأخوالــه وأعاممــه وانتامئه......الــخ. 

ورســم الشــاعر حســني عــرب لوحــة فنيــة مــن صــور جزئيــة 

أبرز شوقه للمدين املنورة ولساكنها سيدنا محمد – صىل 

العاطفيــة والفكريــة  اللــه عليــه وســلم – وقــد أســقط رؤاه 

املعارصة عىل املكان املدين املقدس، واستخدم تقنية: 

التشخيص، والتجسيد، والتجسيم يف اظهار جامل املكان 
املــدين املقــدس وقيمــه وأهميتــه، فقال:)107(

اىل طيبة الغراء أهدي تحيتـــــــــي 

أجددها يف كل عام وأعـــــــــوام 

اىل املصطفى أهدي صاليت 

مسلام عليه مدى عمري وعدة أيامـــــي 

تنازعني نفيس القريض واننــــــــي 

ألخجل من نفيس وجرأة اقدامــــي 

وأي بيان يحويك ثنـــــــــــــــــاؤه 

وفضلك يف األيام كالصيب الهامي 
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وما قلت اال فطرة سقطت علــــــــى 

رياض وأنهار وزهر وأكمـــــــــام 

مــن املالحــظ أن الشــاعر شــخص )طيبــة( / املدينــة املنــورة 

الســالم،  تحيــة  وألقــى عليهــا  – مكانــه اآلخــر املقــدس – 

مشــاعره  مــربزا  املســتمر،  ودندنــه  الســنوية  عادتــه  وهــي 

وأحاسيســه وعاطفتــه الصادقــة بحرارتهــا املتقــدة وخجلــه 

الجم من نفســه وجراءة قوله، ورأى فضلها كفضل الصيب 

الهامي من شدة الشوق والعشق والهيام الزائد واملستمر، 

وهــذه صــورة مفــردة أوليــة، وشــبه حديثــه وقولــه ســالمات 

تحياتــه ومشــاعره وصلواتــه بقطــرة نزلــت عــىل الطــرف اآلخــر 

مــن التشــبيه والتشــخيص وهــو: الريــاض. فاملدينــة املنــورة 

)طيبــة( شــبيهه بالريــاض الوارفــة بخرضتهــا وجاملهــا وأناقتهــا 

وأشــجارها وزهورهــا املختلفــة األلــوان والروائــح العطــرة، ولهــا 

صــورة مفــردة أخــرى هــي “أنهــار” وصــورة مفــردة تاليــة هــي 

“زهر”، وصورة مفردة أخرية هي “أكامم الزهور اليانعة” انها 

صــور مفــردة تشــكل مبجموعتهــا صــورة كليــة، هــي الجامــع 

املشــرتك بــني هــذه الصــورة املفــردة – االعجــاب والقبــول 

والرىض والشوق والحنني والتعلق الثنايئ باملكان املدين 

املقــدس. 

وحــن الشــاعر ضيــاء الديــن رجــب)108( ملدينتــه املنــورة 

الفاضلة، معربا عن مجاهدته كصورة الصويف املتبتل يف 

زاويته االميانية و شــوقا للمدينة املنورة، ومرحا باللهيب 

املتقد يف جوارحه ودواخله، ورأى مدينته املقدسة بصورة 

مفــردة، هــي صــورة املــرأة الطاهــرة، العفيفــة، والريفــة = 

صــورة حســية أدميــة )أنثويــة(، فهــي منعمــة ومرتفــة ومرقرقــة 

ومصقولة، كأنها يف عيون عشاقها ومحبيها ومريديها حرية 

األمل واملستقبل القادم مضيفا عىل صورته املفردة طابع 

أغلــب قصيدتــه،  والتجســيد يف  والتشــخيص  التجســيم 
فقال:)109(

جاهدت شوقي وكابدت املنى لهبا 

ما عالجتها دراكا أوسع الحيــــــل 

معروقة بأمانيها مرقرقــــــــــــــة 

كأنها يف املآقي حرية األمــــــــل 

وجدت بالقرب من مغناك فأتلــقت 

نفس تروم املنى يف فسحة األجل 

ثالثا – املكان املقدس / الطبيعة الصامتة الخالبة 

اتــكأ الشــاعر الســعودي يف أحيــان كثــرية عــىل مظاهــر 

الطبيعة الخالبة، متخذا منها مصدرا ملعجمه اللفظي يف 

تصويــر املــكان املقــدس تصويــرا فنيــا بوســائل تقنيــة تبعــث 

عــىل الواقــع النفــيس وصــداه يف النــص الشــعري، وقــدم 

لوحــة تصويريــة  الســالم هاشــم حافــظ)110(،  عبــد  الشــاعر 

للمدينــة املنــورة مــن عبــري الطبيعــة ورائحتــه وربــاط طبيعــة 

املدينة املنورة املنبسطة ونسميها العليل املعطر وشذاه 

وقــد دعــا ألرض  املنــورة،  وثــرى طبيعــة املدينــة  الجميــل 

مدينتــه بالســقيا عــىل عــادة شــعراء العــرب القدمــاء، متغنيــا 

بجــامل رباهــا ومســاحاته اليانعــة، ومتــارت مدينتــه وصورهــا 

الجميــل يف طبيعتهــا الخالبــة ومظهرهــا الجميــل، فتجلــت 
بأبهــى صــورة يف لوحتــه الحدائقيــة النــرضة، فقــال:)111(

أين العبري يغذيني اذا خشعــــت 

جوارحي يف مناجايت باميانــــــي 

أواه من شوقي املحموم يشغلني 

عن كل أمر سوى داري وأوطاين 

رباه حقق لنا عودا نقر بــــــــه 

ال شئ عن وطني يدعو لسلوانــي 

سقاك الله يا تلك املغانـــــــــــي 

بطيبتنا فام أحىل رباهـــــــــــــــا 

وباكرها النسيم بكل عطــــــــــر 

يفوح شذى وينمو يف ثراهــــــــا 

وقــد انعكــس جــامل املدينــة املنــورة الطبيعــي عــىل طيــب 

أرضهــا وترابهــا، واتحــد –عــىل طريقــة الصوفيــة – مــع ترابهــا 

ولذتــه ونشــوته وطهــره، احرتامــا وتقديــرا وتقديســا، وتجــىل 

حنينــه وشــوقه االتحــادي زيــادة أكــر، ألن ســيدنا محمــد –

صــىل اللــه عليــه وســلم – فيهــا ســريته العطــرة وجهــاده وبقيــة 
دعوتــه يف رباهــا، فقــال:)112(
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150   نرل ب كحج ب قاز يف برشا  برا يب برسان ث  كة ب ك  ة وب ايوة ب ونرل ةننجا

ويا طيب املدينة كل شخص 

يحن لها ويحرص أن يراهــا 

ويا طيب املدينة زملونــــي 

برتبتها ألنعم يف حشاهـــــــــا 

دعوين ألثم الرتب احرتامــا 

ملا يف الرتب من طهر ثناها 

أحن اىل املدينة ان فيهــــــا 

محمد بالهدى والدين باهــا

وأعلــن الشــاعر حســني عــرب تعلقــه مبكــة املكرمــة بشــدة، 

وكيــف أضنــاه الشــوق والحنــني والتعلــق مســقطا مشــاعره 

الطبيعــة  محتويــات  عــىل  وعواطفــه  وأفــكاره  وأحاسيســه 

ومظاهرهــا املقدســة مــن: صخــور، ورمــال، وأوديــة، وجبــال، 

وشعاب، ومراتع الصبا الريان، وسوق الليل والصفا ومنعرج 

الوادي البهيج املنضد، وأسامء األماكن: كالنقاء والرقمتني. 

ومســتذكرا اياهــا يف مظاهــر طبيعــة مكــة املكرمــة الخالبــة، 
فــكل مظهــر طبيعــي فيهــا يســاوي مكــة املكرمــة، قائــال:)113(

تذكرت فيك الصخر والرمل والرى 

ومأوى الصبا الريان بالحب والدد

تذكرت سوق الليل والشعب والصفا 

ومنعرج الوادي البهيج املنضـــــد 

ذكرت النقا والرقمتني، أطلتــــــــا 

عليه، عىل البطحاء كاملتوحـــــد 

ورقرقت بني الوجنتني مشاعـــري 

تفيض بشوق عارم متوقـــــــــــد

مكــة املكرمــة  بــكل محتويــات  ارتباطــه  مــن املالحــظ 

األوديــة  أن  ذلــك  باألوديــة،  ارتباطــه  التضاريســية، الســيام 

اســتقرار  مناطــق  هــي  املــاء  ومناطــق  املنضــدة  البهيجــة 

البيئــة املحليــة يف  تأثــري  العربيــة، وعــرب  البــالد  رئيســة يف 

املقــدس  باملــكان  الشــديدة  ارتباطــه  نجــد  عطــاء شــعرنا 

أكــرب. بشــكل 

البــواردي)114( ملدينتــه  الشــاعر ســعد  اعتذاريــة  ويف 

املنــورة وتقصــري أشــعاره وابداعــه يف اعطــاء مدينتــه املنــورة 

حقــا وصفــا، ويكفيهــا رشفــا وكرامــة وعــزة أنهــا ترفــت بخطــو 

املصطفــى – صــىل اللــه عليــه وســلم – فأســقط شــاعرنا 

العطــر  بتاريــخ املدينــة املنــورة  االعجــاب والدهشــة  هــذا 

عــىل مظاهــر طبيعتهــا الخالبــة، كالــرتاب الــذي غــدا معطــرا 

باملسك والريحان الفواحة التي اكتسبتها من تاريخ املكان 
املــدين املقــدس، فقــال طالبــا الســامح والعفــو:)115(

يا طيبة النور يف األشعار معـــــذرة 

ما كنت يف روعة األشعار حسانا 

يقول أرض بخطو املصطفى رشفت 

فرتبها قد غدت مسكا وريحانــــــا

ومــن هــذا القبيــل، غــريت الهجــرة النبويــة الريفــة مجــرى 

معاملهــا  ودكــت  األرض،  وخريطــة  واألحــداث  التاريــخ 

ثوبــا  وارتــدت  البــايل،  القديــم  ثوبهــا  املشــينة، وخلعــت 

باللــه تعــاىل،  التوحيــد واالميــان  مــن نســج  طبيعيــا جميــال 
حافــظ)116(:)117( عــيل  الشــاعر  فقــال 

يا هجرة املصطفى بالصحب كم فتحت 

للبر والعدل أبوابا اىل صعــــــد 

وغريت أوجه التاريخ وانقلبـــــــــــــت 

خرائط األرض من سفل اىل صعد 

رابعا – املكان املقدس / الحس

عنــارص  ماديــة ألحــد  الســعودي صــورا  الشــاعر  قــدم 

املكان املقدس، تكاتفت فيها عدة عنارص البرازها، مثل: 

والغــروب والظــالل والضبــاب  الضوئيــة: كالليــل  العنــارص 

الصوتيــة: كالخطــى  والعنــارص  والســناء،  والنــور واالرشاق 

والتهليل....الــخ،  والتكبــري  والتلبيــة  والنــداء  واألصــوات 

باالضافــة العنــر املــكاين وصــوره واحــدة أو متعــددة توحي 

هــذه العنــارص التصويريــة بصــورة املــكان املقــدس بصــور 

حســية ماثلــة أمامهــم كاألدمــي.

تغنــى أســعد أبــو نــر – الشــاعر الســعودي –)118( بــأم 
القــرى يف رائعتــه، فقــال:)119(
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151   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

أم القرى أنا يف سبيل رضــــــــــاك 

الروح واألحشاء رهن هوالــك

هذي املنى وهي الغذاء لذوي الهوى 

وبها أعيش لي أكون فـــــداك 

أم القرى خري البالد جميعهـــــــــــــا 

فخذي لواء العلم يف مينــــــاك 

أم القرى فيك الشباب وكلهــــــــــــم 

حمل الرياع ملبيا لنــــــــــــداك 

النور أنت ومن رحابك أرشقـــــــــت 

شمس الهدى والعلم بعض سناك 

أم القرى أنت العزيزة عندنـــــــــــــا 

حكم السعود يضئ يف مغنـــــاك 

مــن الواضــح أن أبــا النــر صــور مكــة املكرمــة )أم القــرى( 

يوحــي  الــذي  )أم(  لقبهــا  مــن  مســتفيدا  بصــورة حســية، 

باألمومــة واألمومــة تــي بالحنــان والعطــف والرأفــة مبا يحيط 

القــارئ  يجعــل  أبيــات قصيدتــه  مــن  بيــت  ففــي كل  بهــا، 

أمــام أدميــة أنثويــة هــي امــرأة طاهــرة ورشيفــة وعفيفــة ونقيــة، 

الروحــي  الغــذاء  وهــي  املعشــوقة،  وهــي  العاشــق،  فهــو 

األمــل، وهــي املفتــدي  الجائــع، وهــي  والجســدي، وهــو 

بروحــه ومــا ميلــك مــن أحشــاء، وهــي التــي تحمــل لــواء العلــم 

واملعرفة والنور واملستقبل املرق بيمناها وشبابها ملبني 

لنداهــا )صــورة صوتيــة(، وهــي النــور ومنهــا محياهــا أرشقــت 

الهــدى واالســالم والســنا املنــري، وهــي املحبوبــة  شــمس 

الكــرام،  العزيــزة، وهــي املكرمــة يف ظــل حكــم آل ســعود 

واملرقــة بأنوارهــا )صــور ضوئيــة(. 

أحــد  واحتــوت مكــة املكرمــة وصعيــد عرفاتهــا – يف 

مواســم الحــج – طاهــر زمخــري)120( بنظــرة اتيحــاء وخجــل 

وذبــول يف صورتهــا األنثويــة االيحائيــة الرامــزة، بعــد أن ســمع 

بأذنيــه أصــوات التكبــري والتهليــل )صــور صوتيــة ســمعية(، 

الســاحرة )صــور  وأناقتهــا  الــرباق  ونورهــا املشــع وجاملهــا 
ضوئيــة بريــة(، فقــال:)121(

يف صعيد به األغاريد تكبيـ 

ر وقيثارة شفوق الضيــــــــاء 

قد تناءت يب الظروف وألقى 

يب بعيدا عن املدى والوضاء 

فاذا أنت يف الطريق أمامي 

تحتويني بنظرة استيحــــــــاء 

وعــزف عبــد الســالم هاشــم حافــظ، ســيمفونيه عــىل ألحــان 

مــع املعشــوقة / مدينتــه املنــورة،  اللقــاء  الشــوق ورسعــة 

كبــده، شــوقا  ولوعتــه وحرقــة  فنيــة ألشــجانه  لوحــة  ورســم 

وشــوقه  ووجدانــه  وروحــه  هــواه  وان  اقامتــه،  ومقــر  لــداره 

التعلــق بشــكل كبــري باملــكان املقــدس  الكبــري دفعــه اىل 

/ املدينــة املنــورة، وكأنــه ال يســتطيع الصــرب والجلــد عــىل 

فراقها، فهي األم الحانية التي يشتاق لرؤيتها، وهي مسكنه 

الدائم ومســتقره، وأظهر شــوقه ملحتويات مدينته العظيمة 

نــورا هاديــا ماحيــا  الــذي رأى  النبــوي الريــف  كاملســجد 

همومــه وغمومــه وغربتــه وألحانــه وأشــجانه املعذبــة )صــورة 

ضوئيــة بريــة(، وبالــذات عنــد قــرب رســولنا الكريــم – صــىل 

اللــه عليــه وســلم.

وقــع خالــد محمــد نعــامن)122(، يف حــب مدينتــه املنــورة 

الذي يفوق كل الحب الثنايئ، ويشتاق اليها شوقا يفوق كل 

األشواق، ووصف شوقه املتيم وهواه الصب، وكأنه يخاطب 

بشــوقه وحبــه الصــايف فتــاة جميلــة، وعمــد اىل تجســيمها 

وتشــخيصها غــري مــرة يف نصــه العشــقي: فهــو مولــع بحبهــا، 

وأن ميثاقــه معهــا تربطــه عالقــة وديــة حبيــة حميمــة، مــام دفعــه 

للوقــوع يف أرس حبهــا وشــوقه اليهــا، والوقــوع فيــه اىل حــد 

االخــالص والوفــاء والعقــد املــربم بينهــام: الشــاعر / املدينــة 

املنــورة التــي جلــت محاســنها ومفاتنهــا وأناقتهــا لعشــيقها 

الثنــايئ  الوصــال  رغــم  امللــوع واملشــتاق  الصــب  املتيــم 

بينهــام، الــذي جعلــه ال يطيــق البعــد والفــراق عــن محياهــا 

وجاملها، وأظهر ارتباطه العميق بها كأن لن يلتقي معها يف 

األيــام القادمــة، فهــو عاجــز عــن وصــف حبــه وشــوقه ووصفــه 

لجاملــه وأناقتهــا وطهارتهــا، فطلــب منهــا التيــه االيجــايب عــىل 

مــر العصــور وكــر الدهــور تألقــا وحســنا جــامال وأناقــة ألن تاريــخ 
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152   نرل ب كحج ب قاز يف برشا  برا يب برسان ث  كة ب ك  ة وب ايوة ب ونرل ةننجا

مدينتــه املجيــد ومجدهــا التليــد بــاق رغــم فراقــه وبعــده عنهــا 
الحقــا، كــام توضــح يف صــوره الحســية يف قولــه:)123(

شوقي اليك يفوق يف األشــواق 

شوق املتيم أو هوى املشتاق 

يا طيبة الفيحاء انني مولــــــع 

بك مل أزل والحب فيه وثاقـي 

مل تسبني بلد سواك بحبهــــــــا 

مهام بدا من حسنها البـــراق 

رغم الوصال وأنني ابن الحشا 

أرنو اليك بلوعة املشتـــــاق 

أرنو اليك كأنني يف مهمــــــــة 

ناء وال يرجي لنا بتــــــالق 

شوقي يزيد وليس مثة واصـف 

يبدي الذي ألقاه خفاقـــــــــي 

تيهي عىل مر العصور تألقــــا 

فاملجد مجدك يا مدينة بــاق 

وتذكــر حســني عــرب مكتــه املكرمــة، وهــو يف باريــس والجــو 

ماطر الذي يقيم عالقة شوقيه مع مكة املكرمة، يف الوقت 

الــذي يرفــض “باريــس” وينفــر منهــا، وتخيلهــا بصــورة “الجنيــة 

الســاحرة”، وكأن املكان األول )مكة املكرمة( آدمي أنثوي، 

لــه ذكــرى ومنــه انطلقــت الذكريــات املاضويــة العطــرة التــي 

التعلــق  عــىل شــدة  دالــة  بصــورة حســية  تذكرهــا شــاعرنا، 

والصبابــة، يف حــني أن املــكان اآلخــر )باريــس( املشــخص 

ال يعــدل شــيئا أمــام كربيــاء مكــة وطهارتهــا وجاملهــا وأناقتهــا 
وتاريخهــا املجيــد، كــام يف قولــه:)124(

ذكرتك يف باريس والجو ماطر 

وباريس تجلو كل مؤبـــــــــــــد 

بالد كأن الجن فيها متاوجــــت 

وران عليها السحر يف كل مربد 

وعــىل نفــس املنــوال و وجــدت صــورة ملكــة املكرمــة ذات 

الذكريــات  قّوامهــا  عــرب،  طابــع حــيس يف شــعر حســني 

الشــجية والصبابــة العذبــة، صــّور فيهــا اغــرتاب شــاعرنا عــن 

مدينتــه األّم – مكــة املكرمــة – مــام أوحــى بحالتــه النفســية 

القلقــة وموقفــه االتحــادي منهــا، واضطرابــه وطوفــه وســعيه 

لاللتحــام بهــا يف ظــل تلــك الحالــة النفســيّة، وحينــام وجــد 

الشاعر نفسه وجهاً لوجه مقابل مدينته مكة املكرمة، َعِمَد 

إىل تكبري حجمها نفسيا مقابل تصغري ذاته املعجمية بها، 

وإضافــة عنــر الحركــة واللــوين والصــوت عــىل املكان األول 

وهــو )لبنــان(، يف محاولــة ٍ منــه للكشــف عــن ضياعــه وتيهــه 

بعمــق  النفــيس والفكــري، فالنــص اآليت يكشــف  وتشــتته 

نفســيا  ارتباطــا  باملــكان املقــدس )مكــة(  الشــاعر  ارتبــاط 
وفكريــا بشــكل كبــري، فقــال:)125(

ذكرتك يف لبنان والسهل ُممرٌع 

وفوقق الُذورى أرساب طري مغرد

ولبنان جنات تــــــــــوردت 

برب الصبايا يف جامل مورد 

تزين رباها كل هيفاء غادة 

ويجلو رؤاها كل أهيف أغيد 

ففاضت دموع العني مني صبابة 

إىل كل مغنى يف الحمى متفرد 

ذي   – )لبنــان(  لطبيعــة  الجميــل  ذكــره  يف  الشــاعر  إن 

املســاحة الجغرافيــة املحــدودة والبســيطة قياســا ملســاحة 

وطنــه األم – رأى ســهلها املمــرع وعشــبه األحــوى، وأرساب 

طيــوره املغــردة فــوق ذراه، ومصبــا املــاء وغدرانــه وجــامل 

صبايــاة وأناقتهــا وحســنها املــورد، وغزالنهــا الجميلــة، وهــي 

تغدو وتروح يف مرابعها وعرصاتها ومساحتها الخرضاء التي 

ســحرت شــاعرنا بســحرها وغيدهــا، ومــع هــذه الجامليــات 

الطبيعيــة واآلدميــة مل تتفــوق – بنظــرة – عــىل مكــة املكرمــة 

ففاضــت دموعــه، وتجلــت لوعتــه وصبابتــه وشــوقه، نظــراً 

أو محبوبــة )مكــة املكرمــة(  عــن معشــوقته  لفراقــه وبعــده 

وحسها اللطيف وحاممها ومحتوياتها وأركانها الراسخة يف 
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153   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

األرض، والراســخة يف قلبــه ومشــاعره وعواطفــه أفــكاره بــكل 

صــدق أمانــة، وكأنــه يبادلهــا حبــا بحــب، وإخالصــا بإخــالص، 
فقال عنها الشاعر أحمد عبد السالم غايل)126(، وقال:)127(

يا معني الهدى أفض بالسخاء 

هذه مكة وأرض الوفــــــــاء 

فهــي  الوفــاء،  وأرض  والســخاء  الهــدى  معــني  فهــي 

تستحق من محبيها وعشاقهاا كل الحب والعشق والوفاء.

براحمتة 

تبــني – مــام ســبق – أن املــكان املقــدس )مكــة املكرمــة 

املدينــة املنــورة( شــكل ظاهــرة فنيــة تصويريــة يف الشــعر 

العريب الســعودي املعارص، وشــغل حيزاً كبرياً يف دواوينه 

الشــعرية، وقــد انبثــق تصويــر الشــاعر الســعودي املعــارص 

مــام  فيــه،  مــن واقــع تجربتــه  للمــكان املقــدس ومحتوياتــه 

الشــاعر  وحينــام صــور  نفســيته،  الكبــري يف  األثــر  لــه  كان 

السعودي املعارص املكانيني املقدسيني دينيا رآهام من 

خــالل اإلنســان املعتــدل أو امللتحــم بهــام وبعالئــق وحدويــة 

متامهيــة معــا )الشــاعر / املــكان(. 

إن بنــاء املــكان املقــدس – املشــار اليــه ســابقاً – بنــاء 

ألحــد املعــامل الحضاريــة الهامــة، وإن املســاس – ال ســمح 

اللــه – هــو مســاس بحــارض األمــة الخالــدة، وبهــذه القيمــة 

التاريخية والدينية واالجتامعية والحضارية......الخ، تشكل 

رغبة عند الشاعر السعودي املعارص الستغالل تقنية فنية 

هــي الصــورة الشــعرية بفنياتهــا وتقنياتهــا وأشــكالها وأمناطهــا 

املختلفة كوسيلة فنية تعبريية يف إظهار جامليات املكان 

املقدس يف الشــعر العريب الســعودي املعارص.

ووجــدت الدراســة الحاليــة حقيقــة ال مفــر منهــا هــي أن 

املكان املقدس هو واقع ديني، وتاريخي واجتامعي...الخ، 

ورمــٌز ملرحلــة حضاريــة يف حيــاة األمــة، ورمــز للوطــن أو األرض 

وعنــوان لالرتبــاط بهــام، فالحديــث عــن املــكان املقــدس 

هــو ســجل وصفــي تاريخــي لحياتهــا وعالقــة الشــاعر معهــام. 

برهنب ش (وببححالم وبرتالمقحم)

ينظر تعريف “مفهوم الصورة يف النقد الحديث” يف الدراسات ( 1

اآلتية: 

نظــر  الشــعر،ص 283، فقــد  فــن  – دراســة د. إحســان عبــاس،   

للتزيــني = فقــط( األوىل: إن  قــط )والفــاء  مــن زاويتــني  للصــورة 

الصورة تعبري عن نفســية الشــاعر، وإنها تشــبه الصور التي ترتاءى 

يف األحــالم، واألخــرى: إن دراســة الصــور مجتمعــة قــد تعــني عــىل 

كشــف معنــى أعمــق مــن املعنــى الظاهــري للقصيــدة، “ودراســة 

 ،240 األدب، ص  نظريــة  واريــن،  أوســنت  وزميلــه  ويليــك  بينيــه 

وعرفناهــا بأنهــا “إعــادة إنتــاج وعقليــة، ذكــرى لتجربــة عاطفيــة أو 

إدراكية عابرة ليست بالرضورة برية”، ودراسة ريتشاردز، مبادئ 

النقد األديب، ص 176، وعرفناها بأنها ط سجالت للمنبهات أو 

منبهــات لالنفعــال “، ويف دراســة:

C. Spurgeon, Shakespeare’s Imagery and What it tells us, 
page 5.

وقــد اســتخدمت مصطلــح الصــورة – هنــا – كونهــا الكلمــة املناســبة 

التــي تشــمل كل نــوع مــن التشــبيه )Simile(، وكل تشــبيه مجــاز 

)metaphor(، واقرتحــت أن نجــرد عقولنــا مــن التلميــح الــذي 

الحاليــة  لغايتــه  بــه  وتفكــر  الشــعرية(،  )الصــورة  التشــبيه  يحملــه 

كتضمــني كل الصــور الخياليــة أو أي تجربــة أخــرى ألهــم بهــا الشــاعر 

عن طريق أحاسيسه وعقله وعواطفه التي يستخدمها يف التشبيه 

)الصــور الشــعرية( واالســتعارة مــن أجــل التناظــر، “ودراســة د. جابــر 

والبالغــي  النقــدي  الــرتاث  الفنيــة يف  الصــورة  أحمــد عصفــور، 

عنــد العــرب”، ص 340، فقــال “إن الصــورة نتــاج فاعليــة الخيــال، 

وفاعليــة الخيــال ال تعنــي العــامل أو نســخه.....، وإمنــا تعنــي إعــادة 

تشــكيل العالقــات الكامنــة بــني الظواهــر، والجمــع بــني العنــارص 

املتضادة أو املتباعدة يف وحدة، ودراسة محمد غنيمي هالل، 

النقــد األديب الحديــث”، ص 460، فقــال: “أصبحــت الصــورة يف 

شعرنا الحديث، ويف نقدنا معا– عضوية يف ظل تجربة عضوية 

صادقة،وأصبحت تعبريية ال تقف عند الحس، وال تسلك مسلك 

الوصف املبارش، أو الربهنة العقلية”، ودراسة عبد القادر القط، 

االتجاه الوجداين يف الشــعر العريب املعارص، ص 435، وعرفها 

قائــال: “فالصــورة يف الشــعر هــي” الشــكل الفنــي “الــذي تتخــذه 

بيــاين  الشــاعر يف ســياق  ينظمهــا  أن  بعــد  والعبــارات  األلفــاظ 

خــاص ليعــرب عــن جانــب مــن جوانــب التجربــة الشــعرية الكاملــة 

يف القصيــدة، مســتخدما طاقــات اللغــة و إمكانياتهــا يف الداللــة 

والرتكيب واإليقاع والحقيقة واملجاز والرتادف والتضاد واملقابلة 
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والتجانس وغريها من وسائل التعبري الفني وإن األلفاظ والعبارات 

هــام مــادة الشــاعر األوىل التــي يصــوغ منهــا ذلــك الشــكل الفنــي، 

أو يرســم بهــا صــورة شــعرية، لذلــك يتصــل الحديــث عــن الصــورة 

الشعرية يف ببناء العبارة”، ودراسة كامل أبو ديب، جدلية الخفاء 

والتجــيل – دراســة بنيويــة يف الشــعر –، ص 19، فقــال “وللصــورة 

للتجربــة  النفــيس  التكويــن  مــن عنــارص  باعتبارهــا عنــرا حيويــا 

الشــعرية وتبلورهــا اللغــوي يف بنيــة معقــدة متشــابكة لهــا منوهــا 

الداخيل للفرد، وتفاعالتها الغنية”، وكذلك ينظر، ص 21، وقال 

–أيضا – “هي بنية تتشابك فيها العالقات، وتتفاعل لتنتج األثر 

الــكيل الــذي ينفتــح العمــل الفنــي ويضــئ أبعــاده”، وقــد تــم النظــر 

للصــورة مــن الناحيــة الســيكولوجية، باإلضافــة الهتاممــه باإلنســان 

البنيويــة للوقــوف عــىل الــدالالت اللغويــة واإليقاعيــة للنــص، فقــال 

“االنطبــاع الــذي تختزنــه الذاكــرة عــن موجــود حــيس مــا”، كدراســة 

)قــط(: دز كــامل أبــو ديــب، نظريــة الصــورة الشــعرية عنــد الجرجــاين 

Abu – Deeb, Kamal: al – Jurjani’s Theiry oF potic Imagary, 
chapter 11 

أيب  الفنيــة يف شــعر  الصــورة  دراســته  الرباعــي،  القــادر  عبــد  وعــرف 

متــام، ص 14، وقــال: “الصــورة يف التصــور الجديــد ابنــة الخيــال 

الشــعري املمتــاز الــذي يتألــف – الشــعراء – مــن قــوى داخليــة 

تفــرق العنــارص وتنــر املــواد ثــم تعيــد ترتيبهــا وتركيبهــا لتصبهــا يف 

قالــب خــاص حــني تريــد خلــق فــن جديــد متحــد منســجم”، وقــد 

اتفــق مــع ريتشــارد بتعريفــه للصــورة الفنيــة، ودراســة محمــد حســن 

عبــد اللــه، الصــورة والبنــاء الشــعري، ص ص 32 – 22، عرفهــا 

تعريفــا تقريبيــا قائــال بأنهــا: “صــورة حســية يف كلــامت، اســتعارية 

إىل درجــة مــا، يف ســياقها نغمــة خفيفــة مــن العاطفــة اإلنســانية، 

ولكنهــا أيضــا شــحنت – منطلقــة إىل القــارئ – عاطفــة شــعرية 

تأكيــدا أهميــة”  بالــرضورة  انفعــاال واالنفعــال تتضمــن  أو  خالصــة 

العالقــة “يف داخــل بنــاء الصــورة املجازيــة”، و “العالقــات” “فيــام 

بــني الصــور املتعــددة يف بنــاء فنــي واحــد”، ودراســة عــىل البطــل، 

الصورة يف الشعر العريب حتى آخر القرن الثاين الهجري، دراسة 

يف أصولها وتطورها، ص 30، عرفها قائال: “....فالصورة تشكيل 

لغــوي، يكونهــا خيــال الفنــان مــن معطيــات متعــددة، يقــف العــامل 

املحســوس يف مقدمتها، فأغلب الصور مســتمدة من الحواس 

إىل جانــب مــا ال ميكــن إغفالــه مــن الصــور النفســية والعقليــة، إن 

كانــت ال تــأيت بكــرة الصــور الحســية، أو يقدمهــا الشــاعر أحيانــا 

الصــورة  ناصــف،  كثــرية يف صــورة حســية “، ودراســة مصطفــى 

 – عــادة   – الصــورة  كلمــة  تســتعمل  فقــال: ط   ،3 األدبيــة ص 

للداللــة عــىل مــا لــه صلــة بالتعبــري الحــيس، وتطلــق أحيانــا، مرادفــة 

لالســتعامل االســتعاري للكلــامت، ودراســة عبــد القــادر الرباعــي، 

الصورة الفنية يف النقد الشعري – دراسة يف النظرية والتطبيق، 

ص ص 84 – 83، فقــال: “الصــورة باملفهــوم الفنــي لهــا تعنــي: 

أيــة هيئــة تثريهــا الكلــامت الشــعرية بالذهــن رشيطــة أن تكــون هــذه 

الهيئــة معــربة وموحيــة يف آن. لكــن هــذا املفهــوم العــام للصــورة، 

أمــا املجــال التفصيــيل لــه فيجعــل الصــورة تركيبيــة عقليــة تحــدث 

كثــرية،  أحيــان  هــام يف  بــني عنريــن  باملقارنــة  أو  بالتناســب 

عنر ظاهري وآخر باطني وأن جامل ذلك التناسب أو املقارنة 

يحــدد بعنريــن آخريــن هــام: الحافــز والقيمــة، ألن كل صــورة فنيــة 

تنشــأ بدافــع وتــؤدي إىل قيمــة”، ودراســة كامــل حســن البصــري، 

بنــاء الصــورة الفنيــة يف البيــان العــريب )موازنــة وتطبيــق(، ص 3، 

القدمــاء واملحدثــون”  عرفــه  نقــدي  عنــده “مصطلــح  فالصــورة 

ودراســة محمــد الــويل، الصــورة الشــعرية يف الخطــاب البالغــي 

والنقدي، ص19، فيقرها عىل “صورة املشابهة أي التشبيه أ، 

االستعارة ومنبها إىل أن التمثيل أو الرمز ليسا إال نوعني أدرجهام 

إمــا يف التشــبيه أو يف االســتعارة، هــذا الفهــم يتفــق مــا ســامه 

البالغيــون العــرب املتقدمــون التشــبيه واالســتعارة”، ودراســة عــز 

الديــن إســامعيل، التفســري النفــيس لــألدب، ص 157، فعرفهــا 

قائال: “الصورة الفنية تركيبة وجدانية تنتمي يف جوهرها إىل عامل 

الوجــدان أكــر مــن انتامئهــا إىل عــامل الواقــع”، ودراســته األخــرى، 

الشــعر العــريب املعــارص – قضايــاه وظواهــره الفنيــة واملعنويــة، 

دار الفكر العريب، ط 3، 1978م، ص ص 140 – 141، ودراســة 

ابــن  الصــورة وموضوعاتهــا يف شــعر  يونــس شــنوان شــديفات، 

شــهيد األندلــيس، ص ص 27–31، فقــال: “والشــك أن الصــورة 

خــري تعبــري عــن تجربــة الشــاعر الفنيــة التــي يرمــز بهــا للواقــع كــام 

يتخيلــه”، وقــال – أيضــا: “والصــورة هــي أداء الشــاعر الفنيــة التــي 

يعــرب بهــا عــن تجربتــه، ويرســم مشــاهد مــن حياتــه وواقعــه، قوامهــا 

الكلــامت ومــا يحــدث بينهــا مــن عالقــات يبتكــر الشــاعر بها دالالت 

جديدة غري مبارشة، ويبني عاملا متميزا جديدا، ويجمع فيها بني 

عنــارص متباعــدة، يف إطــار مــن االنســجام والوحــدة يصــور معنــى 

تصويــرا فنيــا جامليــا”، ودراســة محمــد ماجــد الدخيــل، مفهــوم 

النقــدي  العــريب  املــوروث  وأمناطهــا يف ضــوء  الفنيــة  الصــورة 

القديــم – الجاحــظ )ت255 هـــ( عبــد القاهــر الجرجــاين )ت 471 

هـــ( منوذجــني – ص ص 10 – 42.

بــن بحــر الجاحــظ )ت 255 هـــ(، الحنــني إىل ( 2 أبــو عثــامن عمــرو 

.4 األوطــان، ص 

ماهر حسني فهمي، الحنني والغربة يف الشعر العريب الحديث، ( 3

ص 29.

الصحــاح” ( 4 هـــ( معجــم “مختــار  الــرازي )ت  بكــر  بــن أيب  محمــد 

)كــون(. مــادة 

ابن منظور، “معجم لسان العرب”، مادة )مكن(. ( 5
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غاستون باشالر، جامليات املكان ص 6. ( 6

غاستون باشالر، املرجع السابق نفسه، ص 179. ( 7

غاستون باشالر، املرجع السابق نفسه، ص ص 105 – 227.( 8

عبد اإلله أبو عياش، أزمة املدينة العربية، ص 11.( 9

عبد اإلله أبو عياش، املرجع السابق نفسه، ص 179.( 10

نــويش، “املدينــة يف شــعر زماننــا” – فقــال يف كتــاب ( 11 أندريــه 

مــن  عــدد  تأليــف  املعــارص”،  العــامل  واملدينــة يف  “اإلنســان 

.5 الفرنســيني، ص  واملفكريــن  املحارضيــن 

أندريه نويش، املرجع السابق نفسه، ص ص 74 –75.( 12

طاهــر جاســم التميمــي، مســارات التحــول الحضــاري العــريب و ( 13

رصــد اتجاهاتــه العامــة يف أقطــار الخليــج العــريب، مجلــة “املدينة 

العربيــة”، ص 22.

د. عبد املنعم شوقي، مجتمع املدينة، ص 92، وينظر، لويس ( 14

ممفــورد، املدينــة عــرب مــر العصــور، أصلهــا وتطورهــا ومســتقبلها، 

ج 2، ص 98.

أندريه نويش، املرجع السابق نفسه، ص 200.( 15

لويس ممفورد، املرجع السابق نفسه، ص 1056.( 16

عبد اإلله أبو عياش، املرجع السابق نفسه، ص 75.( 17

د.عبــد الجبــار ناجــي مفهــوم العــرب للمدينــة اإلســالمية، مجلــة ( 18

“املدينــة العربيــة”، ص 58.

د. عبد الجبار ناجي، املرجع السابق نفسه، ص 60.( 19

أرسطو )ت 348 أو 322(، كتاب “فن الشعر” ص ص 20– 22 ( 20

)تتشــكل الحكايــة املأســاوية لديــه مــن ســتة أجــزاء، هــي: الخرافــة، 

والنشــيد،  واملنظــر املرحــي،  والفكــر  واملقولــة،  واألخــالق، 

وأهمها – حسب رأيه – هي الخرافة )األفعال أو النشاطات(، إذ 

ال توجد مأساة، كام قال، بغري فعل. أما املنظر املرحي، فهو، 

كــام رآه، مــن التزيينــات التــي تحتــل النشــيد فيهــا املقــام األول(.

ينظر، أبو عيل أحمد بن محمد املرزوقي، رشح ديوان الحامسة، ( 21

ج 1، ص 9.

د. مينــى العيــد، فــن الروايــة العربيــة بــني خصوصيــة الحكايــة ومتيــز ( 22

الخطاب، ص 110.

د. كــامل أبــو ديــب، جدليــة الخفــاء والتجــيل، دراســات بنيويــة يف ( 23

الشعر، ص ص 168 – 228.

الجاهــيل، ص ص ( 24 الشــعر  مقــاالت يف  اليوســف،  يوســف  د. 

.115  – 105

امــرؤ القيــس )ت 540( رشح ديــوان املعلقــات، ص 75، ونجــد ( 25

يف قصائد شعرنا القديم حضورا كبريا للمكان الطليل، إذ سجل 

شــعراؤنا القدمــاء الوقائــع الهامــة التــي حدثــت يف املــكان كشــعر 

املعلقــات إجامال.

د. سعاد سيد محجوب، وصف بيت الحرام يف األدب العريب، ( 26

ص ص 242–243.

محمــد موســم املفرجــي، مكــة املكرمــة يف عيــون الشــعر، مجلــة ( 27

“املنهــل”، ص 91.

أبو هالل العسكري )ت 395 هـ( ديوان املعاين، ص 238.( 28

ابــن الرومــي، ص 746، ( 29 بــن جريــح  بــن العبــاس  أبــو حســن عــيل 

ديوانــه، ونجــد يف الشــعر العــريب القديــم حضــورا كبــريا للمدينــة، 

إذ ســجل الشــعراء الوقائــع التاريخيــة التــي حدثــت يف املدينــة 

انهيــار  إثــر  املنكوبــة  املــدن  برثــاء  ســمي  مــا  فــكان  اإلســالمية. 

الحضارة العربية يف األندلس، وتعرض البالد اإلسالمية ملوجات 

الغــزو مــن األمــم األخــرى، وإثــر الثــورات الداخليــة، ويف رثــاء ابــن 

الرومــي للبــرة، ينظــر، ديوانــه، ج 6، تحقيــق د ز حســني نصــار، 

نكبــة  القاهــرة، 1979م، ص 1979، ويف  الكتــب،  مطبعــة دار 

حلــب )658 هـــ(، ويف نكبــة دمشــق )803 هـــ(، ويف بغــداد رىث 

شمس الدين الكويف الواعظ )ت 675 هـ(، أهلها، وذكر خرابها 

إثــر الغــزو املغــويل عــىل يــد هوالكــو ســنة )656 هـــ( وينظــر محمــد 

بــن شــاكر الكتبــي، فــوات الوفيــات، مــج 2، ص ص 233– 234، 

ورىث دمشــق الشــاعر بهــاء الديــن عــيل بــن عبــد اللــه الغــزويل يف 

نكبتها سنة )803 هـ( عىل يد )تيمور لنك(، وذلك بعد أن فرغ 

مــن حلــب وحمــص وحــامة، وللمزيــد ينظــر، الشــيخ عــالء الديــن 

عــيل بــن عبــد اللــه البهــايئ الغــزويل، مطالــع البــدور يف منــازل 

الــرور، ج 2، ص 300، ونظــم أحمــد شــوقي – أمــري الشــعراء 

العــرب – شــعرا مــن مــدن عربيــة مثــل: زحلــة ودمشــق و إســالمية 

باريــس، ورومــا، وأثينــا. وللمزيــد  مثــل: األندلــس وأجنبيــة مثــل: 

ينظر، أحمد شوقي، ديوانه، مج 1، ص 126، ص 154، ص201، 

ص 121، ص 203، ص 348، ص 353، وغريهــا مــن دراســات 

عربيــة حديثــة وإشــارات للمــكان مــن مــدن وقــرى وبــوادي.

قضايــاه ( 30 املعــارص،  العــريب  الشــعر  إســامعيل،  الديــن  عــز  د. 

وظواهره الفنية واملعنوية، دار العودة ودار الثقافة،ط 4 بريوت، 

النزوحــات  1972 م، ص 328، وينظــر للمزيــد، د. حنــا عبــود، 

الكــربى ومعــامل األدب العــريب بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، ص 

49، وينظر – كذلك – د. مناف منصور، واقع املدينة يف األدب 

العــريب الحديــث، مجلــة “الثقافــة العربيــة” ص 131.

د. عيل جعفر العالق، املدينة يف الشعر مجلة األقالم، ص 45.( 31

فتح الله خليف، االغرتاب يف اإلسالم، ص 83.( 32

ينظر، د. زهري محمد عبيدات، صورة املدينة يف الشعر العريب ( 33

الحديث، ص 119، وينظر، عبد الله رضوان، املدينة يف الشعر 

العريب الحديث، ص 13 وما بعدها.
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156   نرل ب كحج ب قاز يف برشا  برا يب برسان ث  كة ب ك  ة وب ايوة ب ونرل ةننجا

للمزيــد ن الشــواهد الشــعرية ينظــر، د. زهــري محمــد عبيــدات، ( 34

املرجــع الســابق نفســه، ص ص 13 –285، و عبــد اللــه رضــوان، 

املرجــع الســابق نفســه، ص ص 5 –213، وينظــر محمــد هاشــم 

مجلــة  شــعرائها،  الشــعر  عيــون  يف  املنــورة  املدينــة  رشــيد، 

مــن  “نفخــات  ديــوان  حافــظ،  عــيل  وينظــر  كاملــة،  “املنهــل” 

طيبــة”، ص 241، وينظــر محمــد موســم املفرجــي، مكــة املكرمــة 

يف عيــون الشــعر، مجلــة “املنهــل” كاملــة، رشــاد يوســف، مكــة 

وحنــني الشــعراء، “مجلــة األزهــر” كاملــة.

الجاهــيل ( 35 الشــاعرين  بــني  الغربــة والذهــول  الخيــاط،  د. جــالل 

.29 “اآلداب”، ص  واملعــارص، مجلــة 

د.عبــده بــدوي، الغربــة املكانيــة يف الشــعر العــريب، مجلــة “عــامل ( 36

الفكر”، ص 13.

مســعد بن عيد العطوي، الشــعر واملجتمع يف اململكة العربية ( 37

السعودية، ص 333.

وهو أحد شــعراء املنطقة الجنوبية يف الســعودية، ومن الشــعراء ( 38

ولــه  )املعــارف(،  التعليــم  قطــاع  حاليــا يف  ويعمــل  الشــباب، 

شــعر منشــور يف الصحــف واملجــالت الســعودية )وللمزيــد ينظــر 

منشــوورات النــادي األديب حولــه / فــرع أبهــا(.

أحمد عبد الله ظافر، شعره، مجلة “املعارف”، ص 61.( 39

ولــد يف منطقــة جيــزان، مقاطعــة “صبيــا” التــي تقــع يف املنطقــة ( 40

الجنوبية من اململكة العربية السعودية، عام 1336 هـ، وهو من 

أصحاب االتجاه اإلسالمي، وله نتاج كبري، ومن دواوينه الشعرية: 

“األنغــام املضيئــة”، وديــوان “الســلطانني”، وكتــب تاريخــة منهــا: 

املخــالف الســليامين “، و “املعجــم الجغــرايف” ملنطقــة جــازان، 

وللمزيــد ينظــر، ســعد بــن خليــف الخليــف، االتجــاه اإلســالمي يف 

الشعر السعودي الحديث، ج 1، 1408 هـ، ص 63.

محمــد بــن أحمــد العقيــيل ديوانــه “األنغــام املضيئــة”، ص ص ( 41

.56– 55

ولد عام 1338 هـ، مبكة املكرمة، من أصحاب االتجاه اإلسالمي ( 42

عــام 1381 هـــ، وتقلــد  للحــج واألوقــاف  وزيــر  يف شــعره، وكان 

مناصــب حكوميــة أخــرى، ونتاجــه الشــعري غزيــر، وللمزيــد ينظــر، 

ســعد بــن خليــف الخليــف، املرجــع الســابق نفســه، ص 64.

حسني عرب، املجموعة الكاملة، ج1، ص 96،( 43

املصدر السابق نفسه، ص 102.( 44

ولــد عــام 1331 هـــ، مبكــة املكرمــة، وكان رئيســا لتحريــر جريــدة ( 45

الســعودية  العربيــة  للمملكــة  ســفريا  وكان  الحجــاز(،  )صــوت 

يف أندونيســيا، وشــغل عــدة مناصــب حكوميــة، ومــن أصحــاب 

النفــس الطويــل يف اإلبــداع الشــعري، وهــو مــن أصحــاب االتجــاه 

اإلســالمي، ولــه نتــاج غزيــر، ولــه ديــوان شــعر مطبــوع اســمه “قــدر 

ورجــل”، وآخــر مطبــوع باســم “رباعيــات” ولــه املجموعــة الشــعرية 

الكاملــة يف)7( مجلــدات كبــرية، وللمزيــد ينظــر، ســعد بــن خليــف 

الخليــف، املرجــع الســابق نفســه، ص 57. 

محمد حسن فقي، قدر ورجل، ص 163.( 46

مكــة ( 47 لنــادي  هـــ، مبكــة املكرمــة، وعمــل مديــر  عــام 1370  ولــد 

املكرمــة للفروســية، ورئيســا ملستشــفى محمــد صالــح بارشحيــل، 

نــادي مكــة األديب، وعضــوا – أيضــا – يف جامعــة  وعضــوا يف 

ولــه دواويــن شــعرية منهــا: ديــوان  القاهــرة – مــر،  لــو يف  أبــو 

“معذبتــي”، وديــوان “الهــوى قــدري”، وديــوان “النبــع الظامــئ” و 

“أقــامر مكــة”، وللمزيــد ينظــر، محمــد حســني املصطفــى، تاريــخ 

الشعر يف الجزيرة العربية، نادي املدينة املنورة األديب، املدينة 

املنــورة – الســعودية، ص 326.

عبد الله محمد بارشحيل، ديوان “أقامر مكة”، ص 80.( 48

عبد الله محمد بارشحيل، ديوان “أقامر مكة”، ص 81.( 49

الشــاعر ( 50 أخــت  ابــن  هـــ،   1350  / م   1931 مكــة،  مواليــد  مــن 

الســعودي املخــرضم أحمــد بــن إبراهيــم الغــزاوي، مــن أصحــاب 

االتجاه اإلســالمي يف شــعره، وله نتاج غزير، ومن نتاجه الشــعري 

منهــا: “البعــث”، و” أشــواق آهــات “، و “اإلنســان” و” جلنــار “.

إبراهيــم خليــل العــالف، املجموعــة الشــعرية الكاملــة، ص 349، ( 51

الســابق  املرجــع  الخليــف،  خليــف  بــن  ســعد  ينظــر،  وللمزيــد 

نفسه، ص 88، وعمر الطيب السايس، املوجز يف تاريخ األدب 

العــريب الســعودي، منشــورات دراســات يف األدب العــريب عــىل 

مــر العصــور مــع املبحــث الخــاص يف األدب العــريب ص 375.

مــن جامعــة ( 52 الدكتــوراه  البغــدادي درجــة  مريــم  الشــاعرة  تحمــل 

دراســات  ولهــا  األدب،  باريــس، ومتخصصــة يف   / الســوربون 

ومقــاالت أدبيــة ونقديــة كثــرية، ولهــا شــعر كثــري، صــدر لهــا ديــوان 

شــعري بعنــوان )عواطــف إنســانية(، وشــعرها عمــودي محافــظ 

بانتظامــه املوســيقي، تأمــيل وجــداين يف موضوعاتــه، وللمزيــد 

ينظــر عمــر الطيــب الســايس، املرجــع الســابق نفســه، ص 382 

ومابعدهــا.

مريم البغدادي، ديوان مريم البغدادي، ص 135.( 53

شاعر معارص من ذوي االتجاه اإلسالمي، ونتاجه الشعري غزير، ( 54

وله ديوان شعر مطبوع أسامه ديوان “املدنيات”، وهذه األبيات 

التمثيــل الالحــق مــن قصيدتــه )الروضــة  الشــعرية املختــارة يف 

النــادي األديب  ينظــر، منشــورات  النبويــة املقدســة(، وللمزيــد 

مبدينــة أبهــا حولــه.

عبيد مدين، ديوان “املدنيات” ج1، ص 58.( 55

ولــد باملدينــة املنــورة عــام 1917 م / 1336 هـــ، ولــه شــعر دينــي ( 56

ووطنــي، ولــه شــعر تأمــالت يف الــذات والحيــاة، وعــىل الجانــب 
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157   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

اآلخــر لــه شــعر فكاهــي، وللمزيــد ينظــر، منشــورات النــادي األديب 

باملدينــة املنــورة. 

محمــد هاشــم رشــيد، املدينــة املنــورة يف عيــون شــعرائها، مجلــة ( 57

املنهــل، ص 160.

وهــو أحــد أبنــاء املدينــة املنــورة، وهــو شــاعر وناقــد، وهــو من جيل ( 58

الشــباب يف الســعودية، ولــه مشــاركات يف الصحــف املحليــة 

السعودية ومقاالت، ويعد ديوانه )املدينة( األول من إصدارتاه، 

وللمزيــد ينظــر، منشــورات النــادي األديب باملدينــة املنــورة.

محمد سامل الصفراين، ديوان “املدينة”، ص 29.( 59

الســابق ( 60 ديــوان “املدينــة”، املصــدر  الصفــراين،  محمــد ســامل 

نفســه، ص 30.

النص التمثييل الالحق من قصيدته ااملعنونة بـ “نبع العواطف”.( 61

محمــد هاشــم رشــيد، املدينــة املنــورة يف عيــون شــعرائها، مجلــة ( 62

املنهــل، ص 163.

شــعرائها، ( 63 عيــون  يف  املنــورة  املدينــة  رشــيد،  هاشــم  محمــد 

.163 ص  نفســه،  الســابق  املصــدر 

ولد ابن عثيمني يف بلدة “السليمية” سنة 1270 هـ، وهو شاعر ( 64

مناسبات، وكتب كثريا يف غرض املدح، وله ديوان شعر مطبوع 

ومنشــور بعنــوان “العقــد الثمــني مــن شــعر محمــد بــن عثيمــني”، 

وقســم ســعد بــن رويشــد إىل ســتة أقســام، أربعــة أقســام كانــت 

والخليجيــني  بخاصــة،  الكــرام  الســعوديني  الحــكام  مديــح  يف 

بعامة، والخامس من ديوانه يف أغراض مختلفة، والسادس يف 

املرايث، ويسري شعره يف ركب األقدمني، تويف سنة 1363 هـ، 

وللمزيــد ينظــر، عمــر الطيــب الســايس، املرجــع الســابق نفســه، 

ص 32 ومابعدهــا.

بــن العثيمــني، ديوانــه “العقــد الثمــني مــن شــعر محمــد ( 65 محمــد 

بــن عثيمــني”، ص 251، وكان ابــن عثيمــني قــد مــدح األمــام عبــد 

العربيــة  آل ســعود – موحــد اململكــة  الرحمــن  بــن عبــد  العزيــز 

هنــأ  وقــد  الريفــني،  للحرمــني  قــدم  الســعودية، فمدحــه مبــا 

الشــاعر امللــك عبــد العزيــز أل ســعود يف ضــم املدينــة املنــورة 

لإلمــارة الســعودية آنــذاك، بعــد ضــم مكــة املكرمــة، حيــث متكــن 

مــن ضمهــا إلمارتــه يف جــامدى األوىل ســنة 1343هـــ / 5 ديســمرب 

ابــن ســعود إىل مكــة املكرمــة عــىل رأس  1924 م، وقــد وصــل 

جيــش يبلــغ عــدده خمســة أالف مقاتــل.... ثــم حــارصت القــوات 

الباســلة مدينــة )جــدة(، وبعدهــا حــارصت املدينــة  الســعودية 

املنورة، حتى سقطت يف 15 / جامدى األوىل / 1344 هـ / 5 

ديسمرب 1925 م، وللمزيد من التفاصيل ينظر إىل: عبد الرحيم 

عبــد الهــادي، ودراســات يف تاريــخ اململكــة العربيــة الســعودية، 

ص ص 199 – 200.

متيزه بشــعره الوطني، وبخاصة شــعر املناســبات كمناســبة اليوم ( 66

الوطنــي للملكــة العربيــة الســعودية، ولــه شــعر كثــري، ولــه ديــوان 

شــعر، وللمزيــد ينظــر و منشــورات نــادي أبهــا األديب حولــه.

عيــون شــعرائها، املصــدر ( 67 املنــورة يف  هاشــم رشــيد، املدينــة 

.92 نفســه، ص  الســابق 

الشــعر ( 68 يف  اإلســالمية  النزعــة  الهوميــل،  فهــد  بــن  حســن  د. 

.291 ص  املعــارص،  الســعودي 

امتــاز شــعره بالوطنــي والدينــي، ولــه شــعر كثــري يف املناســبات، ( 69

كالتوســعة التــي أشــادها امللــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود 

– رحمــه اللــه – ســنة 1403 هـــ، للحرمــني الريفــني.

مجلــة ( 70 شــعرائها،  عيــون  يف  املنــورة  املدينــة  أســعد،  عدنــان 

“املنهــل”، الســنة الخامســة والخمســون، ص 129، وللمزيــد عــن 

مروع توسعة الحرمني الريفني ينظر إىل، د. عبد اللطيف بن 

عبــد اللــه بــن دهيــش، عــامرة املســجد الحــرام، واملســجد النبــوي 

يف عهــد الســعودي ص ص 109 – 111، وينظــر إىل، ناجــي 

محمــد، عــامرة وتوســعة املســجد النبــوي الريــف عــرب التاريــخ، 

ص ص 47 – 186، وينظــر إىل، أحمــد ياســني الخيــاري، تاريــخ 

معامل املدينة املنورة قدميا وحديثا، ص ص 109 –110، ص 

ص 394 – 395.

ولــد باملدينــة املنــورة ســنة 1322 هـــ، يف عــام 1340 هـــ، انتقــل ( 71

إىل الهنــد، وانتظــم يف مدارســها العربيــة، ونــال إجــازة التدريــس، 

ولقــب )مولــوي(، وملــا تأسســت دار األيتــام يف املدينــة املنــورة 

عــني مديــرا لهــا، ولــه ديــوان شــعر، وللمزيــد ينظــر، محمــد ســعيد 

عبــد املقصــود و عبــد اللــه عمــر بلخــري، وحــي الصحــراء، مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة، ط1، 2001 م / 1421 هـــ، ص 243.

عبــد الحــق نقشــبندي، مكــة املكرمــة يف عيــون الشــعر، املصــدر ( 72

الســابق نفســه، ص 174، ومــا بعدهــا، واســتهل قصيدتــه عــىل 

نهــج القصيــدة العربيــة القدميــة.

نفســه، ص ( 73 الســابق  ديوانــه، املصــدر  نقشــبندي،  الحــق  عبــد 

ومابعدهــا.  174

العــريب املعــارص – قضايــاه ( 74 الشــعر  إســامعيل،  الديــن  عــز  د. 

.325 نفســه، ص  الســابق  املرجــع  الفنيــة واملعنويــة،  وظواهــره 

مــن مواليــد مكــة املكرمــة ســنة 1343 هـــ، تقلــد مناصــب عديــدة ( 75

منهــا، مديــرا للكليــة الحربيــة، ومديــرا عامــا للصحــة العســكرية، 

باريــس، وقائــدا ملنطقــة مكــة العســكرية،  وملحقــا عســكريا يف 

ووصــل إىل رتبــة )لــواء(، وهــو مــن أصحــاب االتجــاه اإلســالمي يف 

شــعره. ولــه قصائــد وطنيــة ودينيــة شــعرية بالصحــف واملجــالت 

السعودية، والعربية، باإلضافة لشعره املبثوث يف ديوانيه وهام: 

ديــوان “تغريــد”، واآلخــر بعنــوان “صليــل”.
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158   نرل ب كحج ب قاز يف برشا  برا يب برسان ث  كة ب ك  ة وب ايوة ب ونرل ةننجا

أحمد قنديل، مكتي قبلتي، ص 237.( 76

أحمد قنديل املصدر السابق نفسه، ص 241.( 77

أحــب ( 78 قليــل،  نتاجــه  املنــورة، وهــو شــاعر  مــن شــعراء املدينــة 

فيهــا. وكتــب شــعرا  املنــورة  املدينــة 

شــعرائها، ( 79 عيــون  يف  املنــورة  املدينــة  هاشــم،  رشــيد  محمــد 

.161 ص  نفســه،  الســابق  املصــدر 

شــعرائها، ( 80 عيــون  يف  املنــورة  املدينــة  هاشــم،  رشــيد  محمــد 

.162 ص  نفســه،  الســابق  املصــدر 

ولــد يف مكــة املكرمــة ســنة 1318 هـــ، وهــو شــاعر وناثــر وباحــث، ( 81

ولقــب “بشــاعر امللــك عبــد العزيــز”، وكان يواكــب املناســبات 

شعرا، ويسجل األحداث الوطنية، وقد كتب بحوثا أدبية ونقدية 

ولغويــة وتاريخيــة جامعــة تحــت عنــوان “شــذرات الذهــب”، تــويف 

يف منتصــف ســنة 1401 هـــ.

محمد سعيد عبد املقصود آخر، وحي الصحراء، ص 71. ( 82

ولد مبدينة اإلحساء عام 1359 هـ، حاصل عىل درجة الدكتوراه ( 83

املتحــدة  الواليــات  مــن  الدوليــة”  “العالقــات  تخصــص  يف 

األمريكيــة، تقلــد مناصــب وزاريــة عديــدة ونتاجــه الفكــري كثــري، 

اللؤلــؤ”، وديــوان شــعر بعنــوان  ومنهــا ديــوان “أشــعار مــن جزائــر 

مــن ظــأ”، وديــوان شــعر بعنــوان “الحمــى”، وللمزيــد  “قطــرات 

الســابق نفســه، ص 126. الطيــب الســايس، املرجــع  ينظــر عمــر 

84 ) ،131 “الحمــى”، ص  ديوانــه  القصيبــي،  الرحمــن  عبــد  غــازي 

وينظــر لتفاصيــل حادثــة الســطو عــىل الحــرم املــي الريــف عــام 

1400 هـــ، حســن بــن فهــد الهوميــل، النزعــة اإلســالمية يف الشــعر 

الســعودي املعــارص، املرجــع الســابق نفســه، ص 282، وكتــاب 

“مــاذا حــدث يف مكــة املكرمــة – حقائــق ووثائــق، وزارة اإلعــالم 

الســعودية”، ص 32.

مــن مواليــد قريــة )امللقــى( قــرب )الدرعيــة( يف ســنة 1920 م ( 85

/ 1339 هـــ، ولــه نتــاج شــعري منشــور يف الصحــف واملجــالت 

الســعودية، حــاز عــىل جائــزة الدولــة التقديريــة يف أ،ىل ســنوات 

منحها عرفانا بفضله وتقديرا لجهوده العلمية واألدبية يف خدمة 

بعنــوان  كتابــا  وألــف  )الجزيــرة(،  وهــو مؤســس صحيفــة  بــالده، 

الطيــب  ينظــر، عمــر  الياممــة والحجــاز”، وللمزيــد  بــني  “املجــاز 

الســايس، املرجــع الســابق نفســه، ص 262. 

عبــد اللــه بــن محمــد خميــس، مقتطفــات مــن شــعره يف صحيفــة ( 86

الجزيــرة، ص 9.

مبكــة ( 87 واملولــود  فطــاين،  إبراهيــم  الشــاعر  الشــيخ  فضيلــة  هــو 

املكرمــة عــام 1321 هـــ، و اشــتغل قاضيــا باملحكمــة املســتعجلة 

مبكــة املكرمــة، ثــم قــاض باملحكمــة الكــربى، وهــو مــن أصحــاب 

االتجاه اإلســالمي، ونتاجه الشــعري منشــور بالصحف واملجالت 

لــه)50(  أن  كــام  شــعرية  مخطوطــة  مجموعــة  ولديــه  الســعودية، 

بجــدة والريــاض.  الســعودية  باإلذاعــة  قصيــدة، مســموعة 

إبراهيم فطاين، مكة املكرمة يف عيون الشعر، املصدر السابق ( 88

نفسه، ص 132.

بــني املنــورة وجــدة عــام 1360 هـــ، عمــل ( 89 بلــدة )بــدر(  ولــد يف 

مراقبــا الســلكيا، ومــن ثــم عمــل بالربيــد، ثــم تقلــد يف عــدة وظائــف 

حكوميــة، وهــو مــن شــعراء اململكــة العربيــة الســعودية يف العــر 

الحديــث، ومــن أصحــاب االتجــاه اإلســالمي يف شــعره، ونتاجــه 

غزيــر جــدا ومنشــور بالصحــف واملجــالت الســعودية، وأكــر مــا 

ينــر مــن شــعره يف مجلــة )املنهــل(، وللمزيــد ينظــر، ســعد بــن 

خليــف الخليــف، املرجــع الســابق نفســه، ص 131.

مفرج السيد، املدينة املنورة يف عيون شعرائها، ص 70.( 90

مــن الشــعراء الســعوديني البارزيــن يف جمعــه األماكــن املقدســة ( 91

)مكة املكرمة واملدينة املنورة، والقدس الريف( يف قصيدة 

واحــدة، لــه ديــوان شــعر بعنــوان “ترانيــم الليــل” بأكــر مــن جــزء.

محمود عارف، ديوان “ترانيم الليل” ج1، ص 221.( 92

مفرج السيد، ديوان “فيض األحاسيس”، ص 12.( 93

مفرج السيد، املصدر السابق نفسه، ص 12.( 94

هــو الشــاعر الــذي تذكــر زوجــه الراحلــة إىل جــوار ربهــا فــوق جبــل ( 95

عرفــات مبكــة املكرمــة.

رشاد يوسف، مكة وحنني الشعراء، ص 1393.( 96

العــريب، املرجــع ( 97 الشــعر  الغربــة املكانيــة يف  بــدوي،  د. عبــده 

الســابق نفســه، ص 13.

الجــدع عــام 1330 هـــ مبدينــة ( 98 إبراهيــم  بــن  الشــاعر محمــد  ولــد 

جــدة، وتــويف ودفــن بهــا 14 / شــعبان / 1398 هـــ، وظهــر ديوانــه 

األول “وحــي الشــاطئ” عــام 1958 م، وصــدر لــه أيضــا )اإلليــاذة 

واإلســالمية(، واشــتهر بالطابــع اإلســالمي والنزعــة اإلســالمية يف 

شــعره، وللمزيــد ينظــر، أحمــد قنديــل، مكتــي قبلتــي، ص 211 

ومابعدهــا(.

محمد إبراهيم جدع، املجموعة الشعرية الكاملة، النادي األديب ( 99

بجده، ط1، 1984 م، 1404 هـ، ص 237.

د. نــرت عبــد الرحمــن، الصــورة الفنيــة يف الشــعر الجاهــيل، ( 100

ص 145.

د. عبده بدوي، الغربة املكانية يف الشعر العريب، ص 13.( 101

الكاملــة، املصــدر ( 102 الشــعرية  إبراهيــم جــدع، املجموعــة  محمــد 

السابق نفسه، ص240،وأرشت يف قامئة اإلحاالت والتعليقات 

والهوامــش إىل دراســات الســعودية الحديثــة الصــادرة عــن وزارة 

اإلعــالم الســعودية التــي أرخــت لحادثتــي الســطو والفــنت اللتــني 

حدثت يف الحرم املي عام )1400هـ(.
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159   يوليو ٢٠١٥    لة كريبال 

محمد حسني فقي، األعامل الشعرية الكاملة، ص 364.( 103

خليف بن سعد الخليف، املرجع السابق نفسه، ص 132.( 104

خليف بن سعد الخليف، املرجع السابق نفسه، ص 136.( 105

أحمد قنديل، مكتي قبلتي، املصدر السابق نفسه، ص 237.( 106

الســابق ( 107 الكاملــة، املصــدر  حســني عــرب، املجموعــة الشــعرية 

نفســه، ص ص 121 –122.

بــث ضيــاء الديــن رجــب شــوقه وحنينــه للمدينــة املنــورة، فأحبهــا ( 108

حبــا شــديدا كــام تجــىل شــعره، فهــو مــن مواليــد املدينــة املنــورة 

سنة 1916 م / 1335 هـ، وهو شاعر وباحث، ويف شعره مالمح 

بعــد وفاتــه، وصــدر  كتــاب  الشــعر املهجــري، جمــع شــعره يف 

الســايس،  الطيــب  عمــر  ينظــر،  وللمزيــد  هـــ،  1980م /1400 

املرجــع الســابق نفســه، ص 146 ومــا بعدهــا.

الســابق ( 109 املصــدر  الكاملــة،  املجموعــة  و  رجــب  الديــن  ضيــاء 

.349 ص  نفســه، 

الشــاعر عبــد الســالم هاشــم حافــظ لــه شــعر وطنــي ودينــي نــرة ( 110

بوســاطة نــادي املدينــة املنــورة )أعاملــه الشــعرية الكاملــة(، وولــد 

يف جامدى اآلخرة عام 1347هـ باملدينة املنورة، أصيب بضعف 

يف القلــب عــام 1361هـــ، وهــو شــاعر صاحــب اتجــاه إســالمي 

يف شــعره، ولــه نتــاج شــعري غزيــر، ولــه عــدة دواويــن شــعرية منهــا: 

الظــامل  الراقــص”، و “صواريــخ ضــد  “مذبــح األشــواق”، “الفجــر 

واالستعامر”، “حواء عارية وأضواء النغم”، وللمززيد ينظر، سعد 

بــن خليــف الخليــف، املرجــع الســابق نفســه، ص 78.

عبــد الســالم هاشــم حافــظ، األعــامل الشــعرية الكاملــة ج1، ص ( 111

.529

عبــد الســالم هاشــم حافــظ، األعــامل الشــعرية الكاملــة، املصــدر ( 112

الســابق نفســه، ص ص 260 – 261.

الســابق ( 113 الكاملــة، املصــدر  حســني عــرب، املجموعــة الشــعرية 

نفســه، ص ص 105 – 106. 

ســعد البــواردي، ولــد يف مدينــة )شــقراء( مبنطقــة )الوشــم( يف ( 114

)نجــد( ســنة 1930 م / 1349 هـــ، فهــو نجــدي، اشــتغل بالعمــل 

الحكومــي، بالعمــل الحكومــي الرســمي، فهــو شــاعر وناثــر، وكاتــب 

قصــة ومقالــة، ولــه كتــب ومؤلفــات ودواويــن شــعرية كثــرية، مثــل 

أغنيــات لبــالدي، الصــادرة عــن دار اإلشــعاع بطبعتــه األوىل، ولــه 

1401 هـ، وللمزيد ينظر، عمر الطيب السايس، املرجع السابق 

نفســه، ص 330.

سعد البواردي، ديوانه “أغنيات لبالدي”، ص ص 44 – 55.( 115

القاطنــني يف ( 116 الســعوديني  الشــعراء  مــن  عــيل حافــظ  الشــاعر 

املدينة املنورة، وله ديوان شعر مطبوع، هو “نفحات من طيبة”، 

مطبوعات جدة، 1984م / 1404 هـ، وللمزيد ينظر عمر الطيب 

الســايس، ص 171.

محمد هاشم رشيد، املدينة املنورة يف عيون شعراها، املصدر ( 117

السابق نفسه، ص 33.

شاعر سعودي، اغرتب يف مر، وعنوان قصيدته “أم القرى”.( 118

“األدب ( 119 كتابــه  الفــوزان، يف  فــوزان  بــن  إبراهيــم  د.  استشــهد 

الحجــازي الحديــث بــني التقليــد والتجديــد”، ج3، ص 980 ومــا 

الســابق. القصيــدة وذكرهــا يف كتابــه  بعدهــا، عــىل هــذه 

مــن مواليــد مكــة املكرمــة ســنة 1914م / 1332 هـــ، شــاعر وقــاص ( 120

وباحــث، وأبــدع يف شــعره الــذي تفــرغ لــه، وحصــل عــىل جائــزة 

ســفريا  عمــل  و  هـــ،   1404 عــام  األدب  التقديريــة يف  الدولــة 

للســعودية يف تونــس، وكرمــه الرئيــس التونــيس الراحــل الحبيــب 

بورقيبــة أكــر مــن مــرة، ولــه دواويــن شــعرية كثــرية منهــا: الخــرضاء، 

وعبــري الذكريــات، وللمزيــد ينظــر، عمــر الطيــب الســايس، املرجــع 

الســابق نفســه، ص 188 ومــا بعدهــا.

طاهر زمخري، مجموعة الخرضاء، ص 703.( 121

هــو مــن شــعراء املدينــة املنــورة، فــاق شــوقه للمدينــة املنــورة كل ( 122

األشــواق – كــام يف قصيدتــه –.

شــعرائها، ( 123 عيــون  يف  املنــورة  املدينــة  هاشــم،  رشــيد  محمــد 

.162 ص  نفســه،  الســابق  املصــدر 

الســابق ( 124 الكاملــة، املصــدر  حســني عــرب، املجموعــة الشــعرية 

نفســه، ص 107.

الســابق ( 125 الكاملــة، املصــدر  حســني عــرب، املجموعــة الشــعرية 

نفســه، ص ص 104 – 105.

ولــد يف مكــة املكرمــة عــام 1361 هـــ، عمــل ضابطــا بســالح الدفــاع ( 126

الجــوي، وثــم بقيــادة مكــة العســكرية يف عــام 1390 هـــ، وشــارك 

بقصائده يف املناسبات الدينية واالجتامعية والوطنية، ونرت 

لــه الصحــف واملجــالت الســعودية واملحليــة والعســكرية عــرات 

القصائد يف مختلف، وقدم الشــاعر مجموعة األناشــيد الوطنية 

لفروع القوات املســلحة، وللمزيد ينظر، أحمد قنديل، املصدر 

الســابق نفســه، ص 221.

الشــعر، ( 127 عيــون  يف  املكرمــة  مكــة  غــايل،  الســالم  عبــد  أحمــد 

ص67. نفســه،  الســابق  املصــدر 

10



160   نرل ب كحج ب قاز يف برشا  برا يب برسان ث  كة ب ك  ة وب ايوة ب ونرل ةننجا

ب صح ر وب  بجع

إبراهيم خليل العالف، املجموعة الشعرية الكاملة، ط1، 1989م   1

/ 1409 هـــ.

إبراهيم فطاين، مكة املكرمة يف عيون الشعر، مجلة املنهل.  2

إبراهيم بن فوزان الفوزان، األدب الحجازي الحديث بني التقليد   3

والتجديــد، ج3.

د. إحســان عبــاس، فــن الشــعر، دار الثقافــة، ط1، 1955م، ط2،   4

.1959

أحمــد شــوقي، ديوانــه، مج2،توثيــق وتبويــب ورشح وتعقيــب د.   5

أحمــد محمــد الحــويف، دار نهضــة مــر للطبــع والنــر، الفجالــة، 

القاهــرة، 1977م.

أحمــد عبــد اللــه ظافــر، شــعره، مجلــة “املعــارف”، ع 21، 1999م   6

/ 1419 هـــ.

أحمــد عبــد الســالم غــايل، مكــة املكرمــة يف عيــون الشــعر، مجلــة   7

نوفمــرب 1979 م / محــرم 1400 هـــ. الســنة 46،مــج 41،  “املنهــل”، 

أحمــد قنديــل، ديــوان “مكتــي قبلتــي”، منشــورات دار الرفاعــي،   8

هـــ.  1403  / 1983م  ط1، 

املنــورة قدميــا  معــامل املدينــة  تاريــخ  الخيــاري،  ياســني  أحمــد   9

هـــ.  1419 الســعودية،   – الريــاض  العامــة،  األمانــة  وحديثــا، 

أرســطو )ت 348 أو 322(، فــن الشــعر، ترجمــه عــن اليونانيــة د.   10

لبنــان، ط2، 1973 م. بــريوت –  الثقافــة،  بــدوي، دار  الرحمــن  عبــد 

أندريــه نــويش، مقــال لــه بعنــوان “املدينــة يف شــعر زماننــا”، ضمــن   11

كتــاب بعنــوان “اإلنســان املدينــة يف العــامل املعــارص”، تأليــف 

عدد من املحارضين واملفكرين الفرنسيني، ترجمة كامل خوري، 

منشــورات وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي، دمشــق، 1977 م.

امــرؤ القيــس )540 م(، رشح ديــوان املعلقــات ومــن بينهــا نــص   12

الشــنقيطي. أحمــد  تحقيــق  القيــس،  أمــرؤ  معلقــة 

النقــدي  الــرتاث  الفنيــة يف  الصــورة  أحمــد عصفــور،  جابــر  د.   13

1973م. القاهــرة،  املعــارف،  دار  العــرب،  عنــد  والبالغــي 

د. جالل الخياط، الغربة الحرية والذهول بني الشاعرين الجاهيل   14

واملعــارص، مجلــة “اآلداب”، الســنة السادســة عــرة، ع3، آذار، 

بــريوت، 1968 م.

د. حسن بن فهد الهوميل، النزعة اإلسالمية يف الشعر السعودي   15

املعارص، األمانة العامة، الرياض – السعودية، 1999 م / 1419 

هـ.

أبــو حســن عــيل بــن عبــاس بــن الرومــي، )ت هـــ(، ديوانــه، تحقيــق   16

د. عمــر فــاروق الطبــاع، مــج2، دار األرقــم بــن أيب األرقــم، بــريوت، 

ط1، 2000م /1420 هـ، وتحقيق ديوانه، ج6، د. حسني نصار، 

مطبعــة دار الكتــب، القاهــرة، 1979 م. 

حسني جربان الكريري، جمع شعره محمد هاشم رشيد، املدينة   17

املنورة يف عيون شعرائها، مجلة “املنهل”، مج 54، ع 499، ربيع 

األول وربيع الثاين، سبتمرب، أكتوبر، 1992م / 1413هـ.

حسني عرب، املجموعة الشعرية الكاملة، ج1.  18

حنــا عبــود، النزوحــات الكــربى ومعــامل األدب العــريب بعــد الحــرب   19

العاملية الثانية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1979 

م.

خليــف ســعد الخليــف، االتجــاه اإلســالمي يف الشــعر الســعودي   20

الحديــث، ج1،ج2، 1408 هـــ، شــعراء عاصفــة الصحــراء، ج1، 

1412 هـــ، شــعراء ســعوديني، شــعر فصيــح، 1412 هـــ.

رشــاد يوســف، مكــة املكرمــة وحنــني الشــعراء، مجلــة “األزهــر”،   21

هـــ.  1411 الحجــة  ذو   / 1999م  يونيــو،   ،63 الســنة 

بــدوي،  ترجمــة د. مصطفــى  النقــد األديب،  مبــادئ  ريتشــاردز،   22

م.  1963 القاهــرة، 

رينيــه ويليــك، وأوســنت واريــن، نظريــة األدب، ترجمــة محــي الديــن   23

نيوهافــن، ط3، 1962م. الخطيــب،  صبحــي، مراجعــة د. حســام 

العــريب  الشــعر  املدينــة يف  عبيــدات، صــورة  زهــري محمــد  د.   24

ز م   2006 األردن،   – إربــد  الكنــدي،  دار  الحديــث، 

د. ســعاد ســيد محجــوب و وصــف بيــت اللــه الحــرام يف األدب   25

العريب، مركز جمعه للرتاث والثقافة، أبو ظبي – األمارات العربية 

املتحــدة، 2004 م / 1425 هـــ.

ســعد البــواردي، ديــوان “أغنيــات لبــالدي”، دار اإلشــعاع، ط1،   26

هـــ.  1401 الســعودية، 

الشــيخ عــالء الديــن عــيل بــن عبــد اللــه البهــايئ الغــزويل، مطالــع   27

البــدور يف منــازل الــرور، ج2، مطبعــة إدارة الوطــن، ط1، 1299 

هـ.

ضيــاء الديــن رجــب، املجموعــة الشــعرية الكاملــة، نــادي املدينــة   28

املنــورة، 1980 م / 1400 هـــ.

طاهــر جاســم التميمــي، مســارات التطــور لحضــاري العــريب ورصــد   29

العربيــة،  العــريب، املدينــة  الخليــج  أقطــار  العامــة يف  اتجاهاتــه 

الرابعــة، ع 17، يوليــو، الكويــت، 1985م. الســنة 

طاهــر زمخــري، ديــوان “مجموعــة الخــرضاء”، مطبوعــات جــدة –   30

الســعودية، ط1، 1982م / 1402 هـــ.

وكالــة  نــر  العربيــة،  املدينــة  أزمــة  عبــاس،  أبــو  اإللــه  عبــد   31
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م.  1980  ،1 ط لكويــت،  ا املطبوعــات، 

عبــد الجبــار ناجــي، مفهــوم العــرب للمدينــة اإلســالمية، املدينــة   32

العربيــة، الحلقــة الثانيــة، الســنة الثالثــة، ع 16، إبريــل، الكويــت، 

1985 م.

عبد الحق نقشبندي، املدينة املنورة يف عيون شعرائها، مجلة   33

“املنهــل”.

الكاملــة، ج1،  الشــعرية  األعــامل  الســالم هاشــم حافــظ،  عبــد   34

لســعودية. ا

متــام،  أبــو  شــعر  الفنيــة يف  الصــورة  الرباعــي،  القــادر  عبــد  د.   35

م.  1980 األردن،   – إربــد  الريمــوك،  جامعــة  منشــورات 

ـــــــــــــــــــــــ، الصورة الفنية يف النقد الشعري – دراسة يف النظرية والتطبيق، 

دار العلوم للطباعة والنر، الرياض – السعودية، ط1، 1984 م.

العــريب  الشــعر  الوجــداين يف  االتجــاه  القــط،  القــادر  عبــد  د.   36

م.  1978 العربيــة،  النهضــة  دار  املعــارص، 

عبــد اللــه رضــوان، املدينــة يف الشــعر العــريب الحديــث، صــدر   37

الثقافــة، عــامن – األردن، 2004 م. عــن وزارة 

بــن محمــد بارشحيــل، ديــوان “أقــامر مكــة”، مؤسســة  اللــه  عبــد   38

م.  2000 ط1،  الثقــايف،  االنتشــار 

جريــدة  شــعره،  مــن  مقتطفــات  بــن محمــد خميــس،  اللــه  عبــد   39

1400/1/28هـــ. 1979/12/17م،  ع2696،  “الجزيــرة”، 
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 نظرة ب�سيطة علی االجتاه اجلديد 
- االأدب الرقمي العربي - واأعماله

 «تا شحيال برنبيف
باحث يف مرحلة الدكتوراه، جامعة جواهرالل نهرو

رحــاب األدب العــريب ال تــزال قابلــة للتغــريات يف مياديــن 
األدب بل تتلقاها بتأن وبطء فتبنى هذا األدب العريب من 

خالل أعامله املتنوعة يف عصور مختلفة نظريات فلسفية 

العربيــة  األعــامل  بعــض  أبــدى  هــذه،  عــىل  وِعــالوة  أدبيــة 

الحديثــة قــوة ومتانــة ودقــة ورقــة حيــث انتهــج منهــج الحركــة 

النســائية وهناك آثار أدبية عربية تحتفظ يف ضمنها بصفة 

الواقعيــة وبعــض األعــامل األخــرى تتســم بســمة الرومانســية 

بينــام يتميــز قســم آخــر مــن منتجــات هــذا األدب بتجليــات 

الحداثــة أو مــا بعــد الحداثــة 

وختامــا لهــذه الخلفيــة أصارحكــم بــأن هــذه التبــادالت 

منــه معــا وأن  اآلخــذ واملؤخــوذ  أثــرت وزودت  قــد  األدبيــة 

األدب العــريب رحــب بالظاهــرة الحديثــة – األدب الرقمــي 

وتبنيهــا  تلقــي املســتجدات  نحــو عادتــه يف  عــىل  ترحيبــا 

ونحــن متأكــدون بــأن بــني اللغــات وآدابهــا عالقــة متينــة منــذ 

قديم الزمان. والتأين من أهم الصفات التي تتحكحم عىل 

األدب العــريب يف تأثــره بــآداب ونظريــات أخــرى

بأل ع بر ذتل

الكتابــة  نــوع جديــد مــن  النقــاد،  يــرى  الرقمــي، كــام  األدب 

األدبيــة بتوظيــف التكنولوجيــا وجهــاز الحاســوب. وبرغــم أن 

بواكــريه كانــت تــرى يف أواخــر خمســينات القــرن العريــن 

إال  الحقيقيــة  بدايتــه  تتــم  وكنــدا، مل  وفرنســا  أملانيــا  يف 

الحواســيب  اســتعامل  انتشــار  إثــر  عــىل  الثامنينيــات  يف 

الشــخصية والتطــورات املتكثفــة يف املجــال التكنولوجــي. 

 )Afternoon: a Story( ”وتعــد روايــة “الظهــرية: قصــة

مليشال جويس1 أوىل رواية يف الشكل الرقمي وفيام بعد 

شــهد هــذا األدب الرقمــي لعديــد مــن املراحــل يف تطــوره. 

يســتعمل  أو شــعري  إدراج “كل شــكل رسدي  ميكــن 

مــن  أكــر  أو  واحــدة  الجهــاز املعلومــايت وســيطا ويوظــف 

واألدوات  األشــياء  أهــم  وهنــا  الوســيط”2  هــذا  خصائــص 

بينــام كان  الحاســوب  هــو  والقــارئ  الكاتــب  بالنســبة إىل 

الســبق يف العصــور العابــرة للقرطــاس والــورق فليــس يف 

مجرد النسخ والطبع يساند الحاسوب األديب، بل يسانده 

والرســم،  “الصــورة،  مــن  إبــداع عملــه األديب املتكــون  يف 

والفيلم، والحوار الصويت، والتعليق من القراء.... وغريها، 

وكل هــذه العنــارص أو بعضهــا يشــارك يف صناعــة النــص 

الرقمــي أو اإللكــرتوين”3 الضــويئ أو 

يســتخدم هنــا الحاســوب وســيطا فمــرة يصبــح وســيطا 

حــني يســتخدمه األديــب لخلــق عملــه ومــرة أخــرى يســتخدمه 

القــارئ وســيطا لقــراءة هــذا العمــل وبالجملــة يكــون جهــاز 

األديــب  للعمــل األديب ويوظــف  يتجــزء  الكمبيوتــر جــزءا ال 

لبنــاء عملــه اإلبداعــي  لغــات الربامــج والروابــط يف ورشــته 

الرقمي ونقول كام ترى الكاتبة املغربية زهور كرام ”مفاهيم 

األدب الرقمــي مــا تــزال ملتبســة بعــض الــيء، ليــس فقــط 

يف التجربــة العربيــة، وذلــك لكونهــا حديثــة العهــد وتحتــاج 

إىل تأمــالت نقديــة تدعــم وضوحهــا الــذي ال يعنــي بالــرضورة 

ضبط املفاهيم بشكل قاطع، ولكن عىل األقل خلق مجال 

نقدي موضوعي لبلورة مختلف املفاهيم التي تؤطر األدب 

الرقمــي“4. فهــو اتجــاه يبقــى أحــدث بنــاء وتبيانــا وتعقيــدا 

فلــم يتخلــص بعــد مــن االلتباســات والتشــككات حتــى حــول 

مفهومــه وتعريفــه وإطــاره.

ويعطــى القــارئ خيــارا يف قــراءة أجــزاء النــص الرقمــي 
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164  نو ل دسمطة عي بالت حه بر ايا - بأل ع بر ذتل برا يب - وكعامره

حتــى يســافر بــني الروابــط حســب مزاجــه ومتكنــه مــن الرحلــة 

فيــام بينهــا فليســت القــراءة هنــا منتهيــة يف النــص الرقمــي 

عــره  املتلقــي محكومــا مبواصفــات  ويكــون  بــل مختــارة 

ومجموعة املقومات لهذا األدب تتضمن الصورة والصوت 

والحركة مبا فيها الكلمة وهذه األخرية تبقى كجزء من أجزاء 

هــذا األدب بــدون أي خصوصيــة معنيــة.

وذكرنــا آنفــا أن العــامل األديب شــهد طلــوع هــذا النــوع 

الجديــد حيــث نــر الــروايئ األمريــي ميشــال جويــس روايــة 

الكرتونيــة ”الظهــرية – قصــة” يف عــام 1987)5( وقــد تنــاول 

أيضــا  النقديــة  الرقمــي يف أعاملــه  ميشــال جويــس األدب 

 Of two minds: hypertext“ كتابــه  نــرى يف  كــام 

pedagogy and poetics” وهنــاك عديــد مــن الكتــاب 

عالجــوا األدب الرقمــي يف أعاملهــم املختلفــة ألونهــا.

بأل ع بر ذتل برا يب

بنــاء نســخة عربيــة لــألدب الرقمــي فريجــع  أمــا الفضــل يف 

الخطيــب حيــث وظــف هــذه  الديــن  الكاتــب حســام  إىل 

التقنيــة يف كتابتــه املعنونــة بـــ “األدب والتكنولوجيــا وجــر 

النر املتفرع” يف عام 1996 ولكن الكاتب األردين محمد 

ســناجلة يعد رائدا يف األدب العريب الرقمي لخوضه غامر 

التجربــة الرقميــة يف وقــت مبكــر وبشــكل ملحــوظ ومــن أهــم 

اســهاماته رواياتــه “شــات” و”صقيــع” و”ظــالل الواحــد” ومــن 

تجــارب هــذا األدب األوىل تجــارب الشــاعر العراقــي مشــتاق 

عبــاس معــن وتجــارب الكاتــب املغــريب محمــد شــويخة وقــد 

تنــاول كثــري مــن النقــاد هــذا األدب الرقمــي وعرضــوه بطريــق 

مفهوم ومن هؤالء النقاد د. السيد نجم وفاطمة برقي وآدم 

نــور إدريــس والدكتــورة ســمر الديــوب وغريهــم. 

األدبــاء  مــن  كثــري  انتهــج  األخــرية  الســنوات  وخــالل 

الرقمــي خاصــة  النهــج  والكتــاب يف أعاملهــم األدبيــة هــذا 

يف فــرتة ربيــع العــرب حيــث ازدهــر عــامل “إي” بأعــامل رقميــة 

أدبيــة. وبالجملــة يســتحق هــذا األدب نقاشــا واســع النطــاق 

لهــذا  املقومــات  ومجموعــة  الحداثــة  بعــد  مــا  عــر  يف 

األدب تتضمــن الصــورة والصــوت والحركــة مبــا فيهــا الكلمــة 

وهــذه األخــرية تبقــى كجــزء مــن أجــزاء هــذا األدب بــدون أي 

معنيــة. خصوصيــة 

والتطــورات يف األدب الرقمــي العــريب كثــريا مــا تتمحــور 

حول إسهامات األديب األردين محمد سناجلة 6 وهو يعد 

رائــدا يف هــذا املجــال بروايتــه املســامة “ظــالل الواحــد” 

ولــه أعــامل محمــودة وملحوظــة أخــرى تتمســك نهــج األدب 

الرقمــي مثــل روايتــه “الشــات” وهــو عضــو مــن أعضــاء رابطــة 

الكتاب األردنيني ومن أعضاء االتحاد العام لألدباء والكتاب 

العرب ومن مالحظاته املهمة حول األدب الرقمي وقضاياه: 

إن األدب الرقمــي هــو أدب جديــد لعــر مختلــف يســتخدم 

لغــة جديــدة مغايــرة للغــة التــي اســتخدمها األدبــاء والكتــاب 

قبــل ذلــك، ووصــف الروايــة الرقميــة بـــ “روايــة الالمــكان”..... 

فليس صحيحا، فلديها مكان وأن لكل عر لغته، والرقمية 
هــي لغــة العــر الراهــن)6(

وورشــات  ونــدوات  مؤمتــرات  عقــد  اآلن  كــر  وقــد 

أنحــاء  الرقمــي وزوايــاه املتعــددة يف  حــول محــاور األدب 

العــامل املختلفــة ونالحــظ بــكل وضــوح ورصاحــة، أن ضعــف 

تجربــة األدب الرقمــي يف التجربــة العربيــة تعكــس عالقتنــا 

التــي أصبحــت املحــرك  كمجتمعــات عربيــة بالتكنولوجيــا 

الراهــن. وال ميكــن ضــامن االنخــراط يف  للزمــن  الجوهــري 

الزمــن  مــن خــالل ضــامن اســتثامر وســائط  الزمــن إال  هــذا 

التكنولوجــي ونــرى أن األدب الرقمــي حالــة تطوريــة لــألدب 

التكنولوجيــة، واســتجابة ألســئلة اإلنســان يف  يف صيغتــه 

هــذا الزمــن. ومــن مثــة، فــإن التعامــل مــع هــذا األدب هــو 

تعامــل مــع تطــور التعبــري البــري وأعتقــد أن األمــر يحتــاج 

مــع  والتجريبــي  النظــري  الجوانــب،  متعــدد  اهتــامم  إىل 

ورشــات  وتنظيــم  الرقمــي،  بــاألدب  تعــرّف  كثــرية  لقــاءات 

والنقــاد عــىل  وانفتــاح املبدعــني  تكوينيــة يف املوضــوع، 

التكنولوجيــا. ثقافــة 
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برهنب ش

ميشال جويس )ميالد: 1945( بروفيسور اللغة اإلنجليزية يعمل   .1

يف كلية واسار، أمريكا وقد ساهم إسهامات بارزة يف نر األدب 

الراهــن  العــر  يتــامش مــع روح  الرقمــي وتقدميــه أدبــا جديــدا 

بتجاربــه األدبيــة املمتــازة.

فيلب بوطز، األدب الرقمي، 2007 وقد ترجم محمد أسلم بعض   .2

الفصــول مــن هــذا الكتــاب بعنــوان “مــا األدب الرقمــي؟”

(http://www.olats.org/liveresetudes/basiques/littera-
turenumerique/basiquesLN.php)

د. حلمــي محمــد القاعــود، األدب الرقمــي أو اإللكــرتوين، مجلــة   .3

2013  -  07  -27 املجتمــع، 

زهــور كــرام، األدب الرقمــي حقيقــة أدبيــة متيــز العــر التكنولوجي،   .4

القــدس العــريب، 19- 02 - 2010

الكاتــب روبــرت كــوور يف صحيفــة نيويــورك تاميــز  وقــد وصفهــا   .5

 28 Retrieved on ،بأنهــا جــد الرويــات ذات النــص التشــعبي

 The End of Books, Nytimes.com()2013 – 07 –

)1992-06-21(

ولد يف قرية دير السعنة من إربد، األردن وقد حصل عىل جائزة   .6

اإلبــداع العــريب للروايــة يف عــام 2001
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مجلة كرياال

التعريف

مجلــة بحثيــة نصــف ســنوية محكمــة )باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة( صــادرة عــن قســم اللغــة العربيــة، بجامعــة كــرياال، كــرياال، 

الهند. وهي عبارة عن مجلة لغوية وأدبية وإسالمية تصدر باللغة العربية واإلنجليزية وتقوم بنر البحوث ويكون االصدار 

فيهــا بشــكل نصــف ســنوي وبحــوث املجلــة هــي بحــوث أكادميــة كاملــة.

ذنبعا برورش وبرتنلمل يف ب  لة

أن ال يكــون البحــث املقــدم للنــر قــد نــر أو قــدم للنــر يف مجــالت أو دوريــات أخــرى أو قــدم ونــر يف دوريــات ملؤمتــرات . 1

أو نــدوات )يقــدم الباحــث تعهــد مكتــوب يؤكــد فيــه ذلــك(

البحث املنشور يف املجلة يكون ذمة آراءه ومسؤوليته عىل عاتق الكاتب ال عىل هيئة التحرير. 2

أن يكون البحث سليام من أخطاء أسلوبية وطباعية ولغوية ونحوية وإمالئية. 3

أن يكون البحث مطبوعا عىل برنامج الوورد فقط. 4

أن يكون البحث سليام من أية أخطاء علمية ومنهجية التي تختّل سالمته الخبري العلمي. 5

أن يأخذ باألصول العلمية إحاطة، واستقصاء، وخطوات بحث، والحرص عىل التوثيق. 6

أن يحسن استخدام املصادر واملراجع مالمئا بقواعد البحث. 7

أن ال يكون البحث محض جزء األطروحة أو الرسالة التي نال بها الباحث شهادة علمية. 8

أن يلتزم الباحث بالروط املتبعة يف كتابة البحوث وترتيب املصادر واملراجع. 9

يراعــى يف ترتيــب البحــوث وتبويبهــا ونرهــا االعتبــارات الطباعيــة والفنيــة مبــا يتفــق وخطــة املجلــة وال يحــق للباحــث االعــرتاض . 10

عــىل ذلــك

يلتزم الباحث بإكامل التعديالت التي يوىص بها الخرباء. 11

تعنون املراسالت باسم رئيس التحرير عىل العنوان املثبت يف املجلة. 12

ال تعاد البحوث إىل أصحابها سواء نرت أو مل تنر. 13

يــزود الباحــث بنســخة واحــدة مجانــا مــن العــدد املنشــور فيــه بحثــه، الرجــاء مــن الباحــث تحّمــل نفقــة إرســال النســخة. يرســل . 14

املجلــة إىل بريــد الباحــث اإللكــرتوين للتحميــل.

أن ال يزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عن )10( صفحة مبا فيها املالحق واملراجع ورضورة إرسال النسخة االلكرتونية . 15

عىل العنوان االلكرتوين للمجلة.
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