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افتتاحية

إّن هذا العدد الجديد من مجلة كرياال ال يختلف كثريا عن أعدادها السابقة حيث يقّدم للقرّاء جملة 

كبرية من الدراسات القيمة ونافلة القول، أن هذا العدد يخّصص جزءا كبريا من مساحته للموضوعات 

اللغوية وباإلضافة إىل ذلك، تحمل املجلة يف طياتها نقاشات جاّدة حول األدب وهناك قراءة نقدية 

للشعر الحدايث اإلمارايت. والقرآن يحتّل مكانه املرموق يف سطور املجلة املرشقة.

وبهذا الصدد، نتقّدم بالشكر الخالص للمشاركني الكبار عىل مساعدتهم البناّءة اإلبداعية يف تجهيز 

هــذه املأدبــة العربيــة العلميــة ونحــن عــىل يقــني أن هــذه الجهــود تــؤيت أكلهــا حــني يتصفــح هــذا العــدد، 

قرّاءنــا مــن جميــع مناحــي الحيــاة وندعــو اللــه أن يســتمّر تأثريهــا اإليجــايب فيــام بــني الجاليــات املثقفــة.

ونتمنــى أن يكــون هــذا العــدد عرضــة للقــراءة الصادقــة واالطــالع الصحيــح مــن قبــل املثقفــني واألســاتذة 

والباحثــني والطــالب، ألّن املضمــون يســتحّق ذلــك لتنّوعــه وتعّمقــه ولجودتــه. وال يخفــى عــىل  أحــد 

أن هــذه املجلــة التــي تصــدر عــن قســم اللغــة العربيــة التابــع لجامعــة كــرياال تقــّدر املشــاركات األدبيــة 

واللغويــة والثقافيــة للمســاهمني مــن داخــل الهنــد وخارجهــا، بحيــث يقّدمهــا للجمهــور حــني تكتمــل فيها 

رشوط النــرش الثابتة.وباإلجــامل، أن بــاب النــرش مفتــوح عــىل مرصاعيــه أمــام الدراســات العلميــة القيمــة.

الدكتور تاج الدين املناين  

رئيس قسم اللغة العربية، جامعة كريال  

كرياال - الهند أغسطس 2018 
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دور ا�ستخدام التعليم االلكرتوين يف جمال التعليم املحا�سبي 
لتنمية مهارات الطلبة اخلريجني

د. عبد الرحمن محمد سليامن رشوان
استاذ مساعد - الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا- قطاع غزة - فلسطني

abdrashwan@yahoo.com

امللخص

هدفــت الدراســة بشــكل رئيــس إىل التأصيــل العلمــي مــن خــالل التعــرف عــىل دور اســتخدام التعليــم االلكــرتوين يف 

مجال التعليم املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة الخريجني، ولإلجابة عىل التساؤالت واختبار فروض الدراسة، أعتمد 

الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل يف تبيني وتوضيح الجانب النظري من خالل الدراسات السابقة والدوريات 

.)SPSS( والرسائل العلمية، وتحليل نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفرضيات باستخدام الربنامج االحصايئ

كــام وزعــت االســتبانة بعــد تقيمهــا وتحكيمهــا مــن عــدد مــن املتخصصــني عــىل عينــة الدراســة املكــون مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس يف أقســام املحاســبة بالجامعــات الفلســطينية و البالــغ عددهــم )64( عضــواً.

كام أثبتت نتائج الدراسة امليدانية أن املناهج الدراسية املحاسبية املطبقة حالياً يف الجامعات الفلسطينية   

ال تــزود الطلبــة الخريجــني بالقــدرات واملهــارات التكنولوجيــة الحديثــة املطلوبــة للتوظيــف، ألنهــا ال تعتمــد بشــكل 

أســايس عــىل اســتخدام التعليــم االلكــرتوين الــذي يســتخدم الحاســوب واالنرتنــت يف مجــال التعليــم املحاســبي.

كام أوصت الدراسة برضورة إعادة النظر يف الخطط واملناهج الدراسية الحالية يف أقسام املحاسبة بالجامعات 

الفلســطينية والعمــل عــىل تطويرهــا مــن خــالل االهتــامم بالجوانــب املتعلقــة بالحاســوب واإلنرتنــت باعتبارهــام مــن 

أهــم األدوات التكنولوجيــة الحديثــة لتزويــد الطلبــة الخريجــني بالقــدرات واملهــارات التكنولوجيــة الحديثــة املطلوبــة 

للتوظيف.

الكلامت املفتاحية: التعليم االلكرتوين، التعليم املحاسبي، تنمية املهارات، الطلبة الخريجني.

مقدمة

مــن  التقنــي والتكنولوجــي للمعلومــات  التطــور  أصبــح 

أهــم التحديــات الــذي يواجــه التعليــم املحاســبي، مــام 

كبــري ومبــارش عــىل املامرســة املحاســبية  بشــكل  أثــر 

واحتياج كوادر مهنية وأكادميية مهيأة وفق أسس علمية 

التــي ميكــن مــن خاللهــا تحقيــق الهــدف مــن التعليــم 

املحاســبي، ورضورة توافــر املعرفــة واإلملــام مبعــارف 

تقنيــة وتكنولوجيــا املعلومــات لتحقيــق الكفــاءة املهنيــة 

لطلبــة تخصــص املحاســبة ملواكبــة تحديــات التوظيــف 

الحديثــة املعتمــدة عــىل تقنيــات تكنولوجيــة كبــرية.

ويعترب التعليم االلكرتوين وسيلة هامة من وسائل 

 Facebook, MySpace, التعليــم الجامعــي مثــل

 Twitter, Youtube, Google+, Orkut,

املدونــات وكذلــك   ،Deviantart, Articia
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التدريــس  بربامــج  االهتــامم  يــد  تزا وقــد   ،Blogs

والتأهيــل املحاســبي يف الجامعــات، مــن أجــل تزويــد 

الطلبــة بكفــاءات وقــدرات ذات مســتوى عــايل لتلبيــة 

الجديــد املتمثــل يف  التعليــم املحاســبي  متطلبــات 

اإلبــداع املعــريف والتكنولوجــي، والقضــاء عــىل الفجــوة 

املوجــودة بــني مناهــج التعليــم املحاســبي التقليــدي 

التــي تُقــدم يف الجامعــات واحتياجــات التوظيــف مــن 

محاســبني عــىل مســتوى مرتفــع مــن التأهيــل والكفــاءة 

و لديهــم القــدرة عــىل تطبيــق أنظمــة محاســبية متطــورة 

تواجــه  التــي  التكنولوجيــة  التطــورات  مــع  تتناســب 

األعــامل. منظــامت 

ومام ال شك فيه أن استخدام التعليم االلكرتوين 

يف تطوير املامرسات والعمليات املحاسبية له أهمية 

كبرية عىل جودة مهنة املحاسبة يف اإلبقاء مبتطلبات 

التوظيــف املرتبــط بجــودة التعليــم املحاســبي، والتــي 

طلبــة  مــن  املهنيــة  الكــوادر  تهيئــة  خاللــه  مــن  ميكــن 

احتياجــات  عــىل ســد  القادريــن  تخصــص املحاســبة 

الطلــب املتزايــد عــىل خدمــات املحاســبة.

مش لة البحث

يف ظل االنتشار املعريف الستخدام الحاسوب ينبغي 

عىل عضو هيئة التدريس يف الجامعات الفلسطينية 

وكيفيــة  االلكــرتوين  التعليــم  أهميــة  عــىل  التعــرف 

اســتخدامه يف العمليــة التعليميــة قبــل البــدء بتدريــب 

الطالب عليها واستخدامها يف تدريس املساق الذي 

يدرســه، وينبغــي عليــه التأكــد مــن أن تلــك املواقــع تفــي 

بالغرض الذي يؤديه يف تدريســه لهذا املســاق، حتى 

ال يصــل منتصــف الطريــق ويجــد صعوبــة يف إكــامل مــا 

بــدأ بــه ويذهــب جهــده وجهــد الطــالب دون فائــدة مــام 

مــن  التعلــم  للثقــة يف  الطــالب  فقــدان  يتســبب يف 

خــالل اســتخدام التعليــم االلكــرتوين.

الــذي  املحاســبي  التعليــم  يتجــه  أن  يجــب  لــذا 

التعليــم االلكــرتوين نحــو توفــري كفــاءات  يعتمــد عــىل 

ومهارات علمية وعملية يف ظل التغريات التكنولوجية 

الحديثــة. وينبغــي أن يجــري إعــادة هيكلــة نظــم التعليــم 

الطلبــة  تزويــد  يكفــل  الجامعــات مبــا  املحاســبي يف 

لتنميــة  الالزمــة  التكنولوجيــة  باملهــارات واملعلومــات 

التوظيــف. قدراتهــم ملواجهــة تحديــات 

االلكــرتوين يف  التعليــم  اســتخدام  مــن  لــذا البــد 

مجــال التعليــم املحاســبي لتنميــة مهــارات الطلبــة يف 

تخصــص املحاســبة تقنيــاً وتكنولوجيــاً لتالئــم متطلبــات 

التوظيــف الحديثــة.

وبنــاًء عــىل مــا ســبق ميكــن صياغــة مشــكلة البحــث 

يف التســاؤالت التالية:

السؤام الرئيس

هل يوجد دور الستخدام التعليم االلكرتوين يف مجال 

التعليم املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة الخريجني؟

بررفرع من السؤام الرئيس األسئلة الفرعية الرملية:

هــل ميكــن االســتفادة مــن اســتخدام التعليــم   -1

املحاســبي  التعليــم  مجــال  يف  االلكــرتوين 

التقنيــة والتكنولوجيــة  الطلبــة  قــدرات  لتنميــة 

التوظيــف؟ متطلبــات  لتالئــم 

هــل املســاقات املحاســبية التــي تــدرس يف   -2

الجامعات الفلسطينية باستخدام الحاسوب 

لتالئــم متطلبــات  وتقنيــاً  الطلبــة مهنيــاً  تؤهــل 

التوظيــف؟

هل تتوفر مهارات تقنية وتكنولوجية يف أعضاء   -3

هيئــة التدريــس بربامــج التعليــم املحاســبي يف 

الجامعات الفلســطينية؟

بصفــة  البحــث  هــذا  يهــدف  البحــث:  أهــداف 

رئيسة إىل دور استخدام التعليم االلكرتوين يف تطوير 

لتنميــة مهــارات  املامرســات والعمليــات املحاســبية 

مــن  البــد  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق  الخريجــني،  الطلبــة 

التاليــة: تحقيــق األهــداف 

التعرف عىل إمكانية االســتفادة من اســتخدام   -1
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لتعليــم  ا مجــال  يف  اللكــرتوين  ا لتعليــم  ا

التقنيــة  الطلبــة  قــدرات  لتنميــة  املحاســبي 

التوظيــف. متطلبــات  لتالئــم  والتكنولوجيــة 

تســليط الضــوء عــىل املســاقات املحاســبية   -2

الفلســطينية  الجامعــات  يف  تــدرس  التــي 

باســتخدام الحاســوب والتــي ميكــن أن تــؤدي 

إىل تهيل الطلبة مهنياً وتقنياً لتالئم متطلبات 

التوظيــف.

التقنيــة  املهــارات  توفــر  مــدى  عــىل  التعــرف   -3

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يف  والتكنولوجيــة 

الجامعــات  يف  املحاســبي  التعليــم  بربامــج 

. لفلســطينية ا

أهمية البحث

يربز أهمية هذا البحث يف الحاجة إىل دور الستخدام 

املحاســبي  التعليــم  مجــال  يف  االلكــرتوين  التعليــم 

تعزيــز  وكذلــك  الخريجــني،  الطلبــة  مهــارات  لتنميــة 

املحاســبة  تخصــص  مــن  الخريجــني  الطلبــة  مهــارات 

تقنيــاً وتكنولوجيــاً وجعلهــم قادريــن عــىل الحصــول عــىل 

الوظيفــة املناســبة.

ــث: يســعى الباحــث اإلجابــة عــىل  ــمع البح فرضي

أســئلة البحــث مــن خــالل الفرضيــات التاليــة:

الفرضية الرئيسة

التعليــم االلكــرتوين يف مجــال  يوجــد دور الســتخدام 

التعليــم املحاســبي لتنميــة مهــارات الطلبــة الخريجــني.

ميكــن االســتفادة مــن  الفرعيــة األبىل:  الفرضيــة 

التعليــم  مجــال  يف  االلكــرتوين  التعليــم  اســتخدام 

املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة التقنية والتكنولوجية 

التوظيــف. لتالئــم متطلبــات 

الفرضيــة الفرعية الثمنيــة: املســاقات املحاســبية 

الفلســطينية باســتخدام  تــدرس يف الجامعــات  التــي 

الحاســوب تؤهــل الطلبــة مهنيــاً وتقنيــاً لتالئــم متطلبــات 

التوظيــف.

الفرضيــة الفرعيــة الثملثــة: تتوفــر مهــارات تقنيــة 

وتكنولوجيــة يف أعضــاء هيئــة التدريــس بربامــج التعليــم 

املحاســبي يف الجامعــات الفلســطينية.

أمنــوذج البحــث: انســجاماً مــع أهــداف وأهميــة 

وفرضيــات البحــث، فقــد تــم صياغــة أمنــوذج البحــث 

والــذي يتــم مــن خاللــه التعــرف عــىل متغــريات البحــث 

وعــىل النحــو اآليت:

املتغري املستقل

دور استخدام التعليم 

االلكرتوين يف مجال 

التعليم املحاسبي

تنمية مهارات الطلبة 

الخريجني

املتغري التابع

البحــث  هــذه  نتائــج  تتحــدد  البحــث:  حــدبد 

التاليــة: بالحــدود 

الحــد الزمــمس: الفــرتة التــي يســتغرقها إعــداد هــذا 

البحــث خــالل عــام 2017.

الحــد البرشي: أعضاء هيئة التدريس يف تخصص 

املحاسبة.

ــ مس: الجامعــات الفلســطينية يف قطــاع  الحــد ام

غــزة.

الحد اموضوعي دور استخدام التعليم االلكرتوين 

يف مجــال التعليــم املحاســبي لتنميــة مهــارات الطلبــة 

الخريجني.

تقسيامع البحث:

لتحقيــق أهــداف البحــث تــم تقســيمه إىل ثالثــة أجــزاء، 

الســابقة  الدراســات  إىل  األول  الجــزء  تعــرض  حيــث 

واإلطــار النظــري، والجــزء الثــاين يتنــاول اإلطــار العمــيل 

اختبــار  فيهــا  تــم  التــي  الدراســة امليدانيــة  مــن خــالل 

الفرضيات، والجزء الثالث تم تخصيصه لعرض النتائج 

والتوصيــات.
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الوزء األبم: الدراسمع السمبقة:

أبتً- الدراسمع اللربية:

1- دراسة العجلوين )2014(:

اآلثــار  التعــرف عــىل  الدراســة إىل  هدفــت هــذه 

طلبــة  قبــل  مــن  االنرتنــت  الســتخدامات  التعليميــة 

الجامعة العربية املفتوحة - فرع األردن، واســتخدمت 

الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــيل، وتكــون مجتمــع 

الدراســة مــن جميــع طلبــة الجامعــة العربيــة املفتوحــة-

فــرع األردن، والبالــغ عددهــم )2300( طالــب وطالبــة 

املعلومــات،  تخصصات)تقنيــة  أربعــة  اىل  موزعــني 

اللغة اإلنجليزية، إدارة األعامل، الرتبية( وذلك للفصل 

الدرايس األول للعام الدرايس2013/2012، تم توزيع 

أداة الدراســة )االســتبانة( عــىل جميــع أفــراد املجتمــع 

الخــاص  التعلــم  إدارة  مــن خــالل عرضهــا عــىل موقــع 

بالجامعــة وبشــكل الكــرتوين، تــم الحصــول عــىل787(( 

اســتبانة تــم االجابــة عليهــا مــن طلبــة الجامعــة موزعــني 

عىل التخصصات األربعة، وقد أظهرت نتائج الدراسة 

أن هنــاك آثــاراً تعليميــة الســتخدامات االنرتنــت بدرجــة 

مرتفعــة عــىل الدرجــة الكليــة والدرجــات الفرعيــة لــكل 

بعــد مــن األبعــاد التعليميــة.

2- دراسة بدوي )2014(:

برنامــج  هــدف هــذه الدراســة إيل دراســة فعاليــة 

مقــرتح يف التعليــم اإللكــرتوين لتنميــة مهــارات تصميــم 

االختبارات اإللكرتونية واالتجاه نحو التقويم اإللكرتوين 

لدي طالب الدراسات العليا، وتكونت عينة الدارسة 

 - العليــا  الدراســات  طــالب  مــن  طالبــاً   )42( مــن 

خالــد،  امللــك  جامعــة  الرتبيــة  كليــة  مــن  ماجســتري 

وذلــك مــن خــالل تطبيــق دروس تعليميــة باســتخدام ثــم 

 Blackboard تطبيق االدوات التالية: بطاقة مالحظة

برنامــج لتحديــد مــدى قــدرة الطــالب عــىل بنــاء وتصميم 

اختبــار  التعلــم،  أثنــاء عمليــة  اإللكرتونيــة  االختبــارات 

بنــاء  املعــريف ملهــارات  الجانــب  لقيــاس  تحصيــيل 

وتصميــم االختبــارات اإللكرتونيــة، مقيــاس االتجاهــات 

الدراســة  نتائــج  وتوصلــت  اإللكــرتوين،  التقويــم  نحــو 

فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى )0,50(  يوجــد  أنــه 

القبــيل والبعــدي  التطبيــق  العينــة يف  أفــراد  درجــات 

عــىل بطاقــة مالحظــة األداء العمــيل ملهــارات تصميــم 

وانتــاج االختبــارات اإللكرتونيــة لصالــح التطبيــق البعدي 

يرجــع أثــره األســايس للربنامــج اإللكــرتوين.

3- دراسة أبو انعري، و السكارنه )2014(:

اتجاهــات  عــن  الكشــف  إىل  الدراســة  هدفــت 

أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة 

نحــو اســتخدام اإلنرتنــت يف التعليــم. وتكــوَّن مجتمــع 

الدراســة مــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس العاملــني 

الكليــات  كافــة  يف  التطبيقيــة  البلقــاء  جامعــة  يف 

والتخصصــات والرتــب األكادمييــة، وتــم تطبيقهــا خــالل 

العــام2013/2012.  مــن  الثــاين  الــدرايس  الفصــل 

تكونت عينة الدراسة من )33( عضو هيئة تدريس تم 

اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية، وقــد تــم تطويــر اســتبانة 

مجــاالت،  ثالثــة  عــىل  موزعــة  فقــرة  مــن )84(  مكونــة 

واســتخدمت األســاليب اإلحصائيــة املناســبة لتحليــل 

اتجاهــات  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت  املعلومــات. 

أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة 

نحــو اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت يف التعليــم الجامعــي 

كانــت بدرجــة كبــرية وعاليــة بجميــع مجــاالت الدراســة، 

وأظهــرت كذلــك وجــود معوقــات تواجــه أعضــاء هيئــة 

التدريــس يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة يف اســتخدام 

اإلنرتنــت يف التعليــم الجامعــي ولكــن بدرجــة متوســطة 

األهميــة.

4- دراسة اشميله، و الطريل )2013(:

هدفــت هــذه الدراســة إىل تحديــد مــدى التوافــق 

ســوق  ومتطلبــات  املحاســبي  التعليــم  مناهــج  بــني 

العمــل مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيــأة التدريــس وخريجــي 



11  جملة كرياال  يوليو ٢٠١٨ 

أقسام املحاسبة بالجامعات الليبية، حيث استخدم 

لتحديــد  اســتبانة صممــت  ذلــك  لتحقيــق  الباحثــان 

مــدى وجــود فجــوة بــني مناهــج التعليــم املحاســبي يف 

الجامعــات الليبيــة ومتطلبــات ســوق العمــل مــن خــالل 

أقســام  التدريــس وخريجــي  أعضــاء هيئــة  آراء  تحليــل 

بلــغ عــدد االســتبانات املســتخدمة  املحاســبة، وقــد 

يف هذه الدراسة )230( استبانة منها )188( استبانة 

تخص خريجي أقسام املحاسبة و)42( استبانة تخص 

بكليــات  املحاســبة  بأقســام  التدريــس  هيــأة  أعضــاء 

االقتصــاد بالجامعــات الليبيــة، وخلصــت الدراســة إىل 

نتيجة رئيسة مفادها أن مناهج التعليم املحاسبي يف 

الجامعــات الليبيــة ال تفــي مبتطلبــات ســوق العمــل مــن 

وجهــة نظــر املســتجوبني، وإهــامل املناهــج املحاســبية 

املعتمــدة إعــداد الطالــب إعــداداً جيــًدا فيــام يتعلــق 

باســتخدام الحاســوب يف املحاســبة بكفــاءة، وعــدم 

الدراســة  مــع  متزامنــة  العمــيل  للتدريــب  فــرتة  وجــود 

النظريــة ضمــن برنامــج التعليــم املحاســبي.

5- دراسة صيام )2013(:

هدفــت الدراســة إىل إبــراز مــدى إســهام التعليــم 

الجامعــي  التعليــم  جــودة  ضــامن  يف  االلكــرتوين 

مــدى  وقيــاس  األردنيــة،  الجامعــات  املحاســبي يف 

إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس يف أقســام املحاســبية 

يف الجامعــات األردنيــة لذلــك االســهام، إضافــة إىل 

التعليــم االلكــرتوين واملزايــا  مــدى اســتخدام  تحديــد 

التعليــم  تطويــر  يف  االســتخدام  هــذا  يحققهــا  التــي 

الجامعــي وتعزيــز التنميــة البرشيــة، واســتخدم املنهــج 

كأداة  اســتبانة  اســتخدام  وتــم  التحليــيل،  الوصفــي 

أعضــاء  مــن  الدراســة  عينــة  عــىل  ووزعــت  للدراســة 

هيئــة التدريــس يف أقســام املحاســبية يف الجامعــات 

األردنيــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن أعضــاء هيئــة 

أهميــة  يدركــون  املحاســبية  األقســام  يف  التدريــس 

التعليم اإللكرتوين يف التدريس الجامعي املحاسبي، 

يف  اإللكــرتوين  للتعليــم  الفعــيل  االســتخدام  أن  إال 

التدريس الجامعي املحاسبي ال يزال محدوداً بسبب 

وجــود معوقــات تتعلــق بأعضــاء هيئــة التدريس والطلبة 

الفنيــة واملاديــة املتاحــة. واإلمكانــات 

الدراسمع األجتبية:

)Pan, P. and Perera H., 2012( :1- دراسة

مــدى  عــىل  التعــرف  إىل  الدراســة  هدفــت 

الجامعــات  مالمئــة خريجــي تخصــص املحاســبة يف 

االســرتالية ملتطلبات ســوق العمل الخاصة باملهارات 

والكفــاءات التــي يجــب أن ميتلكهــا هــؤالء الخريجــني، 

ووزعــت  التحليــيل،  الوصفــي  املنهــج  واســتخدمت 

استبانة عىل الطلبة الخريجني يف تخصص املحاسبة 

الدراســة إىل  وتوصلــت  االســرتالية،  الجامعــات  يف 

لتطويــر  كافيــة  غــري  املطبقــة  املحاســبية  الربامــج  أن 

قــدرات ومهــارات طلبــة تخصــص املحاســبة وال تتفــق 

مع متطلبات سوق العمل، ورضورة العمل عىل القيام 

بتطوير الخطط والربامج للتعليم املحاسبي حتى تفي 

مبتطلبــات الوظيفــة يف ســوق العمــل.

:)Babalola, Tiamiy, 2012( 2- دراسة

النظــام  عــىل  التعــرف  إىل  الدراســة  هدفــت 

العــايل والهيئــات  التعليــم  التعليمــي يف مؤسســات 

مهنــة  تطويــر  عــىل  وتأثريهــا  نيجرييــا  يف  املهنيــة 

ووزعــت  التحليــيل،  املنهــج  واســتخدم  املحاســبة، 

اســتبانة عــىل مؤسســات التعليــم العــايل والجامعــات 

نتائــج الدراســة أن مؤسســات  يف نيجرييــا، وكشــفت 

التعليم العايل يف نيجرييا لها دور وتأثري كبري يف تطور 

النظــام التعليمــي، ولكــن ال تــزال هنــاك إشــكاليات بــني 

مهنــة املحاســبة والجامعــات، وأن هنــاك ضعــف يف 

مناهــج التعليــم املحاســبي واملامرســة املهنيــة للطلبــة 

الخريجــني، وانخفــاض مســتوى الكفــاءة ألعضــاء هيئــة 

النيجرييــة. الجامعــات  التدريــس يف 
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:)Ayeboafo, B., 2012( 3- دراسة

أســاليب  عــىل  التعــرف  الدراســة  هدفــت  كــام 

التدريــس التــي يتوجــب عــىل أعضــاء هيئــة التدريــس 

يف تخصص املحاسبة إتباعها يف التعليم املحاسبي 

حتــى متكــن الطلبــة الخريجــني مــن االيفــاء مبتطلبــات 

االلكــرتوين  التعليــم  أهمهــا  مــن  وكان  العمــل  ســوق 

للتعليــم املحاســبي يف الجامعــات، وتوصلــت نتائــج 

الدراســة أن هنــاك فجــوة كبــرية بــني الدراســة النظريــة 

والتطبيــق العمــيل للتعليــم املحاســبي، كــام أهملــت 

لتعليــم  ا لعــايل  ا لتعليــم  ا وجامعــات  مؤسســات 

االلكــرتوين يف مجــال تخصــص املحاســبة مــام ســبب 

نقص يف خربات الطلبة الخريجني وعدم قدرتهم عىل 

العمــل. مواجهــة متطلبــات ســوق 

 )Obaidat, 2011( :4- دراسة

هدفت الدراسة إىل التحقيق يف تصورات طلبة 

املحاســبة تجــاه اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف 

لتكنولوجيــا  تقنيــات  أربــع  التعليميــة وكانــت  العمليــة 

و  اإللكــرتوين،  الربيــد  اإلنرتنــت،  وهــي  املعلومــات 

تصميــم  وتــم  إكســل،  مايكروســوفت  و  بوربوينــت، 

استبانة ووزعت عىل 32 طالبا يف تخصص املحاسبة 

الطفيلــة  بجامعــة  واملاليــة  اإلداريــة  العلــوم  كليــة  يف 

طلبــة  ردود  أن  النتائــج  وأظهــرت   ،)TTU( التقنيــة 

املحاسبة كانت إيجابية نحو استخدام األدوات أربعة 

التعليــم املحاســبي. مــن تكنولوجيــا املعلومــات يف 

الوزء الثمس: اإلطمر التظري للبحث:

ميثــل التعليــم االلكــرتوين الركيــزة األساســية مــن وســائل 

خــالل  مــن  وميكــن  عامــة،  بصــورة  التعليــم  تقنيــات 

التعليــم املحاســبي أن يحقــق  اســتخدامه يف مجــال 

املهــارات  تنميــة  أهمهــا  مــن  امليــزات  مــن  مجموعــة 

الذاتيــة للطلبــة يف التعامــل مــع تقنيــات املعلومــات 

العمــل  مزاولــة  مجــال  يف  ثــم  ومــن  الدراســة،  أثنــاء 

الوظيفــي فيــام بعــد، وكذلــك االســتفادة مــن العديــد 

مــن الربامــج التطبيقيــة املحاســبية وتكييفهــا يف مجــال 

الحمــداين، 2013(. التعليــم املحاســبي )الســقا، و 

هــو  بأنــه  اتل ــيبس  الرلليــل  تعريــف  وميكــن 

»طريقــة للتعليــم باســتخدام آليــات االتصــال الحديثــة 

من حاسب، وشبكاته، ووسائطه املتعددة من صوت 

وصوة، ورسومات، و آليات بحث، ومكتبات إلكرتونية، 

وكذلــك بوابــات اإلنرتنــت ســواًء كان عــن بعــد أو يف 

الفصــل الــدرايس. املهــم هــو اســتخدام التقنيــة بجميــع 

أنواعهــا يف إيصــال املعلومــة للمتعلــم بأقــرص وقــت و 

أقــل جهــد و أكــرب فائــدة« )الحافــظ، 2013(.

بأنــه  البحــث  يف هــذا  تلررفــه إجرائيــمً  وميكــن 

الفلســطينية  الجامعــات  واســتخدام  معرفــة  »مــدى 

مــن  يتــم  والتــي  وشــبكاته  اآليل  الحاســب  تطبيقــات 

خاللها التواصل بني عنارص العملية التعليمية املكونة 

بحيــث يشــمل  التدريــس والطلبــة،  مــن أعضــاء هيئــة 

عنارص املنهج املختلفة سواء داخل القاعة الدراسية 

أو عــن بعــد.

خصمئص الرلليل اإلل يبس ح مومم الرلليل امحمسبي:

ميكــن تلخيــص أهــم خصائــص التعليــم اإللكــرتوين فيــام 

ييل:

بهــا مصــادر  تتعــدد  بيئــة تعليميــة غنيــة  توفــري   -1

لتعلــم. ا

التدريــس و  إعــادة صياغــة دور أعضــاء هيئــة   -2

الطالــب مبــا يتوافــق مــع مســتجدات التعليــم 

املحاســبي.

إيجــاد الحوافــز وتشــجيع التواصــل بــني منظومــة   -3

العملية التعليمية كالتواصل بني أعضاء هيئة 

التدريــس والطلبــة واملجتمــع املحــيل.

مــن  املحاســبية  واملهــارات  الخــربات  تناقــل   -4

أعضــاء  متكــن  اتصــال  قنــوات  إيجــاد  خــالل 

هيئــة التدريــس والطلبــة وجميــع املهتمــني مــن 

اآلراء. وتبــادل  املناقشــة 
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تقديم املحارضات بصورة منوذجية.  -5

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  نخبــة  إعــداد   -6

مــع  التعامــل  مهــارات  ليمتلكــوا  والطــالب 

املعلومــات. وتكنولوجيــة  لتقنيــات  ا

تنميــة مهــارات التواصــل الفعــال لــدى الطلبــة   -7

خاصــة الخجولــني أو املرتدديــن يف املشــاركة 

أثنــاء املحارضة.)الكنعــان، 2008،  والتفاعــل 

بتــرصف(  ،3

أهمية الرلليل اإلل يبس لر ورر الرلليل امحمسبي:

جانــب  إىل  كبــرية  أهميــة  املحاســبي  التعليــم  يحتــل 

هــذه  وتــأيت  األخــرى،  االختصاصــات  مــن  العديــد 

األهمية نظراً لخصوصية النظرة إىل املحاسبة والحاجة 

املســتمرة والدامئــة إىل العمــل املحاســبي يف نطــاق 

مــن املجتمعــات. أي مجتمــع 

مــن  املجتمــع  باحتياجــات  الوفــاء  ســبيل  ويف 

التعليــم  بعمليــة  االهتــامم  مــن  البــد  كان  املحاســبة 

الكــوادر  تهيئــة  خاللهــا  مــن  ميكــن  التــي  املحاســبي 

احتياجــات  ســد  عــىل  القــادرة  واملهنيــة  األكادمييــة 

عــن  والناشــئ  املحاســبة  عــىل  يــد  املتزا الطلــب 

مســتمرة. بصــورة  تحــدث  التــي  العديــدة  التطــورات 

مؤهلــني  محاســبني  د  عــدا إ مســؤولية  وتقــع 

باملهــارات املهنيــة والتقنيــة والتكنولوجيــة عــىل عاتــق 

العــايل يف  التعليــم  تــأيت مؤسســات  جهــات،  عــدة 

مقدمتهــا وذلــك مــن خــالل وضعهــا وتبنيهــا ومواكبتهــا 

الطلبــة  إكســاب  عــىل  تركــز  التــي  التعليــم  ألســاليب 

القــدرات واملهــارات املهنيــة والتــي دعــت املنظــامت 

للمحاســبني، ومبــا  الــدويل  االتحــاد  وأبرزهــا  املهنيــة 

أنــه يجــب العمــل عــىل تأهيــل الطلبــة وأعضــاء  يعنــي 

هيئــة التدريــس املتخصصــني بالعمــل املحاســبي مبــا 

يضمــن اســتفادة مــن دراســتهم عنــد مامرســتهم عملهــم 

الحاجــة املتزايــدة إىل اســتخدام  بعــد يف ظــل  فيــام 

الوظيفــي. العمــل  تقنيــات املعلومــات يف 

يف  الرسيــع  التطــور  فــإن  املنطلــق  هــذا  ومــن 

مجــاالت تقنيــة املعلومــات واســتخداماتها املتعــددة 

يف العمــل املحاســبي يتطلــب رضورة التفكــري بكيفيــة 

تكييف وســائل وأســاليب التعليم اإللكرتوين مبا ميكن 

أن يتــالءم مــع طبيعــة التعليــم املحاســبي، خاصــة بعــد 

ازديــاد الحاجــة إىل العمــل املحاســبي يف بيئــة تقنيــات 

املعلومــات، األمــر الــذي تطلــب أن يكــون املحاســب 

مهيئــاً للتعامــل مــع هــذه التقنيــات إبتــداءاً مــن مرحلــة 

التعليــم ولحــني مامرســة العمــل املحاســبي فضــالً عــن 

مــن  يتمكــن  لــي  بعــد ذلــك  التعلــم املســتمر  رضورة 

التعامــل مــع املســتجدات التــي ميكــن أن تحــدث يف 

تقنيات الوسائل التي تستخدم يف العمل املحاسبي 

فيــام بعد.)الســقا، و الحمــداين، 2013(

ومــن هنــا ميكــن االســتفادة مــن أســاليب التعليــم 

اإللكــرتوين لزيــادة كفــاءة وفاعليــة التعليــم املحاســبي 

العنــارص  مــن  مجموعــة  مــن  يتكــون  متكامــل  كنظــام 

تشــمل:- أهدافــه، وهــي  لتحقيــق  املرتابطــة 

املدخــالت: املتمثلــة يف الطلبــة الذيــن ميكــن   -1

تهيئتهم ملامرسة العمل املحاسبي مبختلف 

أشــكاله وأنواعــه.

بوســائل  املتمثلــة  التشــغيلية:  العمليــات   -2

التعليــم التــي ميكــن اســتخدامها يف التزويــد 

املحاســبية. باملهــارات 

الطلبــة املؤهلــني  املخرجــات: املتمثلــة يف   -3

والقادرين عىل مامرسة العمل املحاسبي مبا 

يحقــق الهــدف مــن نظــام التعليــم املحاســبي 

بصــورة عامــة.

التغذيــة العكســية »الرقابــة«: مــن خــالل رقابــة   -4

العنــارص الســابقة وتقييمهــا وتطويرهــا ومحاولــة 

منــه  أي  تحــدث يف  انحرافــات  أي  تصحيــح 

)الســقا، 2006(.

متطلبــات اســتخدام التعلــم اإللكــرتوين يف مجــال 

التعليــم املحاســبي:

الســتخدام التعليــم اإللكــرتوين يف مجــال التعليــم 
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وهــي  املتطلبــات  بعــض  توافــر  مــن  البــد  املحاســبي 

كالتــايل:

أســس  بنــاء  التعليميــة  املؤسســات  إدراك   )1

اإللكــرتوين. والتعليــم  التدريــب 

لخفــض  الالزمــة  التقنيــة  العنــارص  توظيــف   )2

تكلفــة التعليــم اإللكــرتوين يف مجــال التعليــم 

هيئــة  أعضــاء  خــربات  وترســيخ  املحاســبي، 

والطلبــة. التدريــس 

مــن أعضــاء هيئــة  توافــر املكونــات األساســية   )3

إداري. و  فنــي  دعــم  وطاقــم  وطلبــة  تدريــس 

لهيئــة  ا ألعضــاء  الالزمــة  يــات  الكفا فــر  توا  )4

التدريســية، والطلبــة الســتخدام برامــج التعليــم 

املحاســبي. التعليــم  مجــال  يف  اإللكــرتوين 

بناء رؤية وخطة للتعليم اإللكرتوين الستخدامه   )5

يف مجــال التعليــم املحاســبي وفقــاً لفلســفة 

املنهــج واإلمكانــات املتاحــة.

األجهــزة  مثــل:  األساســية  التجهيــزات  توفــري   )6

هيئــة  ء  ألعضــا عمــل  ومحطــة  لخدميــة،  ا

التدريــس، ومحطــة عمــل للطلبــة، واســتعامل 

اإلنرتنــت.

صاحبــة  املميــزة  الــدول  بخــربات  االســتعانة   )7

مجــال  تجاربهــم يف  مــن  لالســتفادة  التجربــة 

العجرمــي،  و  اإللكرتوين.)النجــار،  التعليــم 

بتــرصف(  ،2009

أسبمب اسرادات الحمسب األىل ح الرلليل امحمسبي:

يوجد هناك العديد من األسباب الستخدام الحاسب 

األىل يف التعليم املحاسبي وهي كااليت:

اتجاه معظم املنشــآت الســتخدام الحاســبات   )1

عــىل  ينبغــي  ولهــذا  أحجامهــا  بكافــة  اآلليــة 

الطالب أن يتعلم ويكتسب املهارات الالزمة 

للتعامــل مــع هــذه األجهــزة واألنظمــة ســواء مــن 

أو  التنفيــذ  أو  التصحيــح  أو  التحليــل  ناحيــة 

التقييــم.

املعلومــات  إىل  الحاجــة  الكبــري يف  التزايــد   )2

يف  لقــرارات  ا باتخــاذ  املتعلقــة  لــة  الفعا

املنشــآت املختلفــة ومــن ضمنهــا املعلومــات 

. ســبية ملحا ا

لتحقيــق  املنشــآت  بــني  املنافســة  لزيــادة   )3

أفضــل كفــاءة ممكنــة وذلــك عــن طريــق إدخــال 

اليوميــة ومــن  األعــامل  اآلليــة يف  الحاســبات 

املحاســبية. األنظمــة  بينهــا 

تقنيــة  مجــال  يف  ئــل  الها لتطــور  ا بســبب   )4

املعلومــات يف العــرص الحــارض فقــد لعبــت 

اآلليــة. العمليــة  مجــرد  مــن  أكــر  دورا  التقنيــة 

االنخفاض املستمر يف تكلفة نظم الحاسبات   )5

من سنة ألخرى باإلضافة إىل التطور املستمر 

وســهولة  والدقــة  الرسعــة  حيــث  مــن  فيهــا 

الوهــاب، 2008( االســتخدام.)عبد 

أسمليب الرللل اإلل يبس:

التعلــم اإللكــرتوين املبــارش املتزامــن: ويعنــي   )1

أسلوب التعلم املعتمد عىل الشبكة العاملية 

املحــرضات  لتوصيــل  وتقنياتــه  للمعلومــات 

الطالــب  بــني  األبحــاث  ومواضيــع  وتبادلهــا، 

وأعضــاء هيئــة التدريــس يف الوقــت الفعــيل 

يســتطيع  كــام  املــادة ذاتهــا،  لتدريــس  نفســه 

جميــع الطلبــة التفاعــل مــع بعضهــم بكل مبارش 

واحــد،  آن  يف  التدريــس  هيئــة  عضــو  ومــع 

ويتضمــن مــن هــذا النــوع مــن التعليــم مؤمتــرات 

تفاعلية مشرتكة بالصوت والصورة، وشاشات 

مشرتكة، و ألواحاً الكرتونية مبارشة، كام ميكن 

تخزين معلومات الستخدامها يف املستقبل، 

ومن إيجابيات هذا النوع أن الطالب يستطيع 

الحصــول عــىل التغذيــة الراجعــة املبــارشة مــن 

عضــو هيئــة التدريــس.

التعلــم اإللكــرتوين غــري املبــارش: وفيــه يحصــل   )2

الطالب عىل دورات أو محارضات وفق برنامج 
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درايس مخطــط يختــار فيــه األوقــات واألماكــن 

التــي تتناســب مــع ظروفــه، بحيــث ال يعتمــد 

زمنــي  موعــد  االتصــال يف  عــىل  الطلبــة  فيــه 

واحــد، ويوظــف لذلــك بعــض أســاليب التعلــم 

والربيــد  اإللكــرتوين،  الربيــد  مثــل  اإللكــرتوين 

الصــويت، ومــن إيجابياتــه أن الطالــب يحصــل 

لــه،  األوقــات  الدراســة حســب مالءمــة  عــىل 

بذلــه، ويســتطيع  يرغــب يف  الــذي  وبالجهــد 

إعــادة دراســة املــادة، والرجــوع إليهــا إلكرتونيــاً 

كلــام احتــاج لذلــك.

عــىل  يشــتمل  لــذي  ا املدمــج:  لتعليــم  ا  )3

مجموعــه مــن الوســائط التــي صممــت لتتمــم 

بعضهــا بعضــاً والتــي تعــزز التعلــم وتطبيقاتــه، 

مــن أدوات  العديــد  وميكــن أن يشــتمل عــىل 

التعــاوين،  التعلــم  برمجيــات  مثــل:  التعلــم، 

املعتمــدة  املســاقات  الفــوري،  واالفــرتاض 

الــذايت،  التعلــم  ومقــررات  اإلنرتنــت،  عــىل 

وكذلــك ميــزج هــذا األســلوب أحداثــاُ متعــددة 

التعلــم يف  النشــاط، تتضمــن  معتمــدة عــىل 

فيهــا عضــو  يلتقــي  التــي  التقليديــة  الفصــول 

و  لوجــه،  وجهــا  الطلبــة  مــع  التدريــس  هيئــة 

التعلم الذايت، وفيه مزج بني التعلم املتزامن 

)36-35  ،2006 املتزامن.)الحــريب،  وغــري 

مميزاع اسرادات الرلليل اتل يبس ح مومم الرلليل 

امحمسبي:

ميكــن رسد املميــزات التــي يحققهــا التعليــم االلكــرتوين 

يف مجــال التعليــم املحاســبي وهــي كــام يــيل:

املحاســبة  لطلبــة  الذاتيــة  املهــارات  تنميــة   )1

للتعامل مع تقنيات املعلومات أثناء الدراسة 

أوالً ومن ثم يف مجال مزاولة العمل املحاسبي 

فيــام بعــد.

التعرف عىل العديد من مميزات الحواسيب   )2

مجــال  منــه يف  االســتفادة  مــا ميكــن  وانتقــاء 

باتجــاه  تطويــره  ثــم  ومــن  املحاســبي  التعليــم 

امكانيــة االســتفادة منــه يف العمــل املحاســبي 

فيــام بعــد..

تخفيــض الجهــد املبــزول مــن قبــل أعضــاء هيئــة   )3

تهيئــة  التدريــس يف تخصــص املحاســبة يف 

املحــارضات وعرضهــا وتغيــري بعــض محاورهــا 

أو تطويرهــا.

التطبيقيــة  املحاســبة  برامــج  مــن  االســتفادة   )4

املحاســبة. تخصــص  تدريــس  مجــال  يف  وتكيفهــا 

والبحــث  الــذايت  التعليــم  مجــاالت  تعزيــز   )5

إىل  يــؤدي  مبــا  املحاســبة  تخصــص  لطلبــة 

تحســني نوعيــة التعلــم املحاســبي. )الســقا، و 

بتــرصف(  ،2013 الحمــداين، 

القدرة عىل تحديد مستوى الطلبة يف تخصص   )6

املحاســبي  املحتــوى  إيصــال  و  املحاســبة، 

اآلخريــن،  بالطلبــة  التقيــد  بــدون  املناســب 

للموضوعــات  الرجــوع  باإلضافــة إىل ســهولة 

الطلبــة. التــي اجتازهــا  الســابقة  املحاســبية 

رسعــة تطويــر املقــررات والربامــج املحاســبية   )7

مبــا  للمعلومــات،  العامليــة  الشــبكة  عــىل 

يواكــب خطــط الجامعــات، ومتطلبــات العــرص 

باهظــة. إضافيــة  تكاليــف  دون 

توسيع نطاق التعليم املحاسبي وتوسيع فرض   )8

القبــول املرتبطــة مبحدوديــة األماكــن الدراســية.

نتيجــة  املحاســبية  املعرفــة  مصــادر  تعــدد   )9

الشــبكة  عــىل  املختلفــة  باملواقــع  االتصــال 

العجرمــي،  و  للمعلومات.)النجــار،  العامليــة 

بتــرصف(  ،2009

سلبيمع اسرادات الرلليل اتل يبس ح مومم الرلليل 

امحمسبي:

ميكن رسد السلبيات التي يحققها التعليم االلكرتوين 

يف مجال التعليم املحاسبي وهي كام ييل:

لــدى  يكــون  أن  االلكــرتوين  التعليــم  يتطلــب   )1



16  دبر اسرادات الرلليل اتل يبس ح مومم الرلليل امحمسبي لرتمية م مراع ال لبة الاررود

باإلنرتنــت  يتصــل  حاســوب  جهــاز  الطالــب 

وخربة جيدة يف استخدام تقنيات وتكنولوجية 

املعلومات، واالفتقار لتلك الخربة شجع كثري 

مــن الطلبــة االنســحاب مــن الدراســة.

وجــود عقبــات ماليــة لتوفــري التقنيــات الحديثــة   )2

للتعليــم االلكــرتوين ومــدى قــدرة املؤسســات 

التعليميــة أو أرس الطلبــة عــىل تحمــل تكاليــف 

املتطلبــات التقنيــة والتكنولوجيــة الالزمــة.

ضعــف املــام الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس   )3

يف التعليــم املحاســبي باســتخدام التقنيــات 

الحديثــة، وضعــف رغبتهــم فيهــا.

التعليميــة  الربامــج  عــىل  الحصــول  صعوبــة   )4

املحاســبية. املســاقات  ببعــض  الخاصــة 

العوامــل  ببعــض  االلكــرتوين  التعليــم  ارتبــاط   )5

التقنية االخرى مثل كفاءة شبكات االتصاالت، 

ومــدى  املحاســبية  والربامــج  االجهــزة  وتوافــر 

جيــد  بشــكل  املحتــوى  انتــاج  عــىل  القــدرة 

االمــر الــذي قــد يزيــد مــن االنســحاب مــن برامــج 

االلكــرتوين. التعليــم املحاســبي 

يعتــزل  أي  االلكــرتوين  التعليــم  يف  العزلــة   )6

أن  إال  بهــم،  املحيــط  املجتمــع  عــن  الطلبــة 

أدوات االتصــال للتعليــم املبــارش والتــي تعــرف 

بالدردشة توفر فرصة للطلبة باالتصال بأعضاء 

االخريــن. والطلبــة  التدريــس  هيئــة 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يف  مــدرة  هنــاك   )7

الذيــن يجيــدون فــن التعليــم االلكــرتوين، لــذا 

فالحاجــة مســتمرة لتدريبهــم ودعمهــم، حيــث 

أن هذا النوع من التعليم يحتاج إىل التدريب 

بتــرصف(  ،2007 املســتمر.)حمدان، 

باقع الرلليل امحمسبي ح الومملمع الفلس يتية:

ميكــن إلقــاء نظــرة عامــة عــىل واقــع التعليــم املحاســبي 

يف كافــة املســتويات التعليميــة عــىل النحــو اآليت:

أبتً: ميــارس التعليــم املحاســبي يف الجامعــات 

الفلســطينية وتحديــدا بقطــاع غــزة بعــد املرحلــة الثانويــة 

أي أنــه ليــس هنــاك فرعــا للتعليــم التجــاري يف مرحلــة 

الدراسة الثانوية يف كافة مدارس مام يعني أن العديد 

والدراســة  املتوســطة  الدراســة  خريجــي  الطلبــة  مــن 

الجامعيــة األوىل ليــس لديهــم أي إملــام باملحاســبة، 

مــا  غالبــاً  لدراســة املحاســبة  توجههــم  فــان  وبالتــايل 

يكــون غــري مــدروس ورمبــا يعتمــد يف غالــب األحيــان 

عــىل مشــورة مــن شــخص مــا أو بســبب عــدم القــدرة 

عــىل إكــامل الدراســة يف الفــروع األخــرى أو أي عوامــل 

جانبيــة أخــرى.

ــمً: يتــم قبــول خريجــو الدراســة الثانويــة بفرعيهــا  ثمني

العلمي واألديب يف الكليات املتوسطة وعدد سنوات 

الطالــب بعدهــا شــهادة  الدراســة فيهــا ســنتان مينــح 

للعمــل يف املجــال املحاســبي بصفــة  دبلــوم تؤهلــه 

كاتــب حســابات قابلــة للتــدرج الوظيفــي األعــىل.

ــمً: يتــم قبــول خريجــو الدراســة الثانويــة بفرعيهــا  ثملث

العلمــي واألديب إضافــة إىل حملــة الدبلــوم يف كليــات 

اإلدارة واالقتصاد وعدد ســنوات الدراســة أربع ســنوات 

مينــح الطالــب بعدهــا شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم 

املحاســبية تؤهلــه للعمــل يف املجــال املحاســبي.

للدراســات  كافيــة  مجــاالت  تتوفــر  ال   : رابلــمً

أن  حيــث  العــايل  العليــم  مؤسســات  ضمــن  العليــا 

العــايل  الدبلــوم  التــي متنــح درجــة  الجامعــات  عــدد 

واملاجستري محدودة وال تقوم الجامعات الفلسطينية 

عمومــا مبنــح درجــة الدكتــوراه يف أي مــن التخصصــات 

يف مجال العلوم اإلدارية مام يؤدي إىل نقص الكوادر 

تأهيــال علميــاً. املحاســبية املؤهلــة 

خممسمً: عدم توفر مجاالت تطبيقية كافية للتعليم 

الدراســية داخــل  أثنــاء املرحلــة  للطالــب  املحاســبي 

الجامعــات الفلســطينية، مــام يضعــف دور املحاســب 

مــن مواكبــة ســوق العمــل وتلبيــة كافــة متطلباتــه، وذلــك 

تأهيــل  وعــدم  مــن جهــة  املهنيــة  الخــربة  توافــر  لعــدم 

املحاســب مهنيــا مــن جهــة أخــرى.
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ــمً: عــدم اســتخدام وســائل حديثــة لتدريــس  سمدس

متكــن  الفلســطينية  الجامعــات  داخــل  املحاســبة 

املحاســب من دراســة وفهم املحاســبة بشــكل أفضل.

)مــدوخ، 2014، 42(

أسس بمر لبمع ت ورر الرلليل امحمسبي ح 

الومملمع الفلس يتية:

لتطويــر  واملتطلبــات  األســس  مــن  مجموعــة  هنــاك 

التعليــم املحاســبي يف الجامعــات الفلســطينية والتــي 

التاليــة: العنــارص  ميكــن توضيحهــا يف 

أبتً: اتهرــامت مبدخــاع نظمت الرلليل امحمســبي، 

التجــاري يف  للتعليــم  فــرع  إيجــاد  خــالل  مــن  وذلــك 

مرحلــة الدراســة الثانويــة ضمــن املؤسســات التعليميــة 

لــوزارة الرتبيــة والتعليــم يف كافــة مــدارس.

ثمنيــمً: اتهرــامت بتوعيــة ال لبة امقبولد للدراســة 

الطلبــة  نوعيــة  تختلــف  حيــث  امحمســبة،  أقســمت  ح 

املسموح لهم التقديم يف أقسام املحاسبة حيث أن 

هنــاك العديــد مــن املوضوعــات الرياضيــة واإلحصائيــة 

التــي تــدس ضمــن مناهــج املــواد املحاســبية، وبالتــايل 

فانــه يجــب أن تكــون هنــاك مفاضلــة بــني املتقدمــني 

للدراســة يف أقســام املحاســبة يف الكليــات بحيــث 

تفضيــل خريجــي الفــرع التجــاري أوالً، ومــن ثــم خريجــي 

الفــرع ا لعلمــي وأخــرياً خريجــي الفــرع األديب. أمــا فيــام 

يتعلــق بالقبــول يف الدراســة املســائية نقــرتح اقتصــار 

القبول للطلبة خريجي الســنوات الســابقة، ويفضل أن 

يكون املتقدمني من املوظفني يف ســبيل املســاهمة 

يف إعطائهــم فرصــة أكــرب لتطويــر مهنــة املحاســبة يف 

دوائرهــم التــي يعملــون فيهــا.

ــميل  ــل الل ــمع الرللي ــلي مؤسس ــمً: رضبرة س ثملث

لللمــل عــى توفــر موــمتع أبســع للدراســمع اللليــم، 

مــن خــالل مــن حملــة درجــة الدبلــوم العــايل أو درجــة 

املاجستري والدكتوراه، ودراسة تقويم ما هو قائم منها، 

ومعاينتهــا طبًقــا للمعايــري الدوليــة واإلقليميــة.

رابلــمً: اتهرــامت مبســرلزممع القيــمت بملرلليــل 

خــالل: مــن  وذلــك  امحمســبي، 

1- إعــداد بت ورــر امتمهــج الدراســية الري تدرس 

ــبة: تطويــر املناهــج بــدًءا مــن مناهــج  ــمم امحمس ح مو

إىل  املتوســطة  الكليــات  ثــم  ومــن  الثانويــة  املرحلــة 

الجامعة بكافة مستويات التعليم فيها، ورضورة متابعة 

يراعــى إدخــال  هــذه املناهــج بصــورة مســتمرة بحيــث 

نتائــج البحــوث والدراســات فيهــا بــني فــرتة وأخــرى عــن 

طريق عمليات التحديث، ويفضل يف هذا الصدد أن 

يقوم بتأليف املناهج الدراســية مجموعة من األســاتذة 

مــن  أو  مــادة  كل  دقيقــاً يف  تخصصــاً  املتخصصــني 

مــادة  بــكل  الذيــن لديهــم اهتاممــات  قبــل األشــخاص 

مــن خــالل البحــوث املنشــورة مبــا يتعلــق مبوضوعــات 

تلــك املناهــج )املــواد(، ونقــرتح يف هــذا املجــال أن 

تعقــد اجتامعــات دوريــة منتظمــة بــني تدريــي املــواد 

الدراســة  مســتويات  املختلفــة )يف كل  املحاســبية 

املحاسبية( بحيث يتم االتفاق عىل مفردات املناهج 

لــكل مــادة ومــن ثــم تكليــف البعــض منهــم ذوي األلقــاب 

الكتــب  بتأليــف  العلميــة املرموقــة والخــربة يف ذلــك 

الالزمــة ضمــن املفــردات املقرتحــة واملحدثــة املتفــق 

عليهــا.

2- البحــوث امقدمــة من قبل امراصصد: تســاهم 

البحوث املقدمة من قبل املتخصصني يف املجاالت 

املحاســبية املختلفــة يف تطويــر التعليــم املحاســبي، 

وذلك من خالل مناقشــة األفكار واملعوقات التي يتم 

تحديدهــا ومــن ثــم املســاهمة يف إعطــاء الــرأي العلمــي 

بشــأنها وحلهــا مبــا يضمــن تســهيل فهمهــا وتطبيقهــا مــن 

قبل الباحثني أو املحاســبني للعمل املحاســبي ولي 

تكون هناك بحوث متميزة وجديرة باالهتامم يجب أن 

يكــون هنــاك مقابــل مــادي يشــجع الباحــث عــىل القيام 

بإعــداد وإجــراء البحــوث، ويتمثــل هــذا العمــل املــادي 

بتوفــري العديــد مــن املســتلزمات التــي يقــع عــىل الكليــة 

أو الجامعــة توفريهــا مثل:

املصادر الحديثة يف مجاالت البحث املحاسبي 	 
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املختلفة.

إمكانيات الطباعة واالستنساخ يف الكلية.	 

وســائل االتصــال الحديثــة مثــل اإلنرتنــت وخدمــة 	 

الربيــد اإللكرتونيــة املفتوحــة.

املكافأة املادية املجزية عن كل بحث منجز.	 

واملؤمتــرات 	  النــدوات  يف  املشــاركة  تشــجيع 

البلــد. وخــارج  داخــل  العلميــة 

الرلليــل  نظــمت  اتهرــامت مبارجــمع  خممســمً: 

امحمســبي، بذلــك مــن خــام:

تهيئة الكوادر املحاسبية القادرة عىل مامرسة   )1

برامــج  إعــداد  خــالل  مــن  املحاســبي  العمــل 

التدريــب املســتمر.

تهيئــة الكــوادر املحاســبية القــادرة عــىل القيــام   )2

كفــاء  مســتوى  لرفــع  املحاســبي  بالتعليــم 

التعليمــي. النظــام  وفاعليــة 

سمدســمً: اتهرــامت بملرغذرــة الل ســية، وذلــك مــن 

خالل رضورة تقييم العنارص السابقة ومحاولة تطويرها 

بــني فــرتة وأخــرى، إضافــة إىل رضورة االهتــامم بالتعليــم 

املســتمر الــذي ميكــن مــن خاللــه زيــادة فاعليــة نظــام 

التعليــم املحاســبي يف ضــوء التغــريات العديــدة التــي 

الحيــاة. مجــاالت  كافــة  مســتمرة يف  بصــورة  تحصــل 

)القطنــاين، و عويــس، 2006، 18-15(

ــه مي ــن  ــوم أن ــم ســبق مي ــن الق باســرتمداً إىل م

ــمدة  ــل اإلل ــيبس لزر اتســرفمدة مــن أســمليب الرللي

كفــمءة بفمعليــة نظــمت الرلليــل امحمســبي مــن خــام:

مــن  والتعلــم  التعليــم  تعزيــز عمليتــي  إمكانيــة   )1

املعلومــات  تقنيــات  مــن  االســتفادة  خــالل 

التــي تســاعد يف تســهيل عمليــات الحصــول 

مبســتلزمات  تتعلــق  التــي  املدخــالت  عــىل 

مــن  لتعليميــة  ا ســبية  ملحا ا ت  قا ملســا ا

مصادرها املختلفة وخزا وتحديثها مبا يواكب 

التطــورات املســتمرة يف كل مــن بيئــة تقنيــات 

بيئــة  اإللكــرتوين،  التعليــم  بيئــة  املعلومــات، 

املحاســبي. التعليــم 

االستفادة من تقنيات املعلومات التي تساعد   )2

يف تسهيل تطبيق العمليات التشغيلية والتي 

تتعلق بكافة اإلصدارات والتعديالت الخاصة 

باإلجراءات املحاســبية التي تحكمها مجموعة 

املحاســبية  واملعايــري  املحاســبية  املبــادئ 

الهيئــات املهنيــة واألكادمييــة  التــي تصدرهــا 

املتخصصــة مبجــال املحاســبة.

التــي  املعلومــات  تقنيــات  مــن  االســتفادة   )3

العلميــة  تســاعد يف تســهيل توصيــل املــادة 

للمســاقات املحاســبية مــن قبــل أعضــاء هيئــة 

التدريس إىل الطلبة، من خالل االستفادة من 

أنواعهــا. وســائل االتصــال مبختلــف 

تقنيــات  بوســائل  املحاســبي  التعليــم  تعزيــز   )4

املعلومات التي ميكن أن تساهم يف تسهيل 

القيــام بعمليتــي التعليــم والتعلــم، مــع التأكيــد 

عــىل رضورة التــزود باملعرفــة التقنيــة لــكل مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بكيفيــة تحديــد 

احتياجاتهــم مــن تلــك الوســائل وكيفيــة تحقيــق 

االستفادة القصوى منها يف ذلك.)السقا، و 

الحمــداين، 2013(

الوزء الثملث: اإلطمر اللميل للبحث

املتبــع  للمنهــج  وصفــاً  الجانــب  هــذا  تنــاول  حيــث 

البحــث  أداة  وكذلــك  البحــث,  وعينــة  ومجتمــع 

املستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها, 

ومــدى صدقهــا وثباتهــا. كــام يتضمــن وصفــاً لإلجــراءات 

البحــث  أداة  تصميــم  يف  الباحــث  بهــا  قــام  التــي 

بيانــات  التــي اســتخدمتها لجمــع  وتقنينهــا, واألدوات 

البحــث, وينتهــي الفصــل باملعالجــات اإلحصائية التي 

اســتخدمت يف تحليــل البيانــات واســتخالص النتائــج, 

لهــذه اإلجــراءات. يــيل وصــف  وفيــام 
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مت وية بأسلوب البحث

مت ــج البحــث: اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 

التحليــيل؛ حيــث يقــوم عــىل أســاس تنــاول ظاهــرة مــا أو 

عــدة ظواهــر بالوصــف والتفســري الدقيــق، ويتيــح الحريــة 

للباحثني بجمع البيانات من مصادرها الخاصة، وتبويب 

البيانــات وتحليلهــا وصــوالً لنتائــج وعالقــات وتعميــامت 

جديدة دون التدخل مبجرياتها، كذلك اعتمد الباحث 

بالكتــب، واملراجــع،  الثانويــة املمثلــة  عــىل املصــادر 

والرســائل العلميــة، واملجــالت والدوريــات، واملصــادر 

األوليــة، والتــي كانــت عبــارة عــن اســتبانة البحــث.

مورمــع بعيتة البحث: يتكــون مجتمــع البحــث من 

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس يف برامــج وتخصصــات 

املحاســبة يف الجامعــات الفلســطينية يف قطــاع غــزة، 

ويبلغ عددهم )64( عضواً، واستخدم الباحث أسلوب 

الحرص الشامل باختيار كل مجتمع الدراسة من أعضاء 

والكليــات  الجامعــات  العاملــون يف  التدريــس  هيئــة 

العاملــة يف قطــاع غــزة نتيجــة لصغــر حجــم املجتمــع.

»دور  حــول  اســتبانة  إعــداد  تــم  البحــث:  أداة 

التعليــم  مجــال  يف  االلكــرتوين  التعليــم  اســتخدام 

املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة الخريجني«، وتتكون 

رئيســني: قســمني  مــن  البحــث  اســتبانة 

القســل األبم: وهــو عبــارة عــن البيانــات الشــخصية 

عــن املســتجيب )الجنـــس، العمــر، املؤهــل، مســتوى 

الخــربة، مســتوى املعرفــة يف اســتخدام الحاســوب(.

البحــث  محــور  عــن  عبــارة  وهــو  الثــمس:  القســل 

)دور اســتخدام التعليــم االلكــرتوين يف مجــال التعليــم 

املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة الخريجني(، ويتكون 

مــن )19( فقــرة مــوزع عــىل ثالثــة مجــاالت:

اســتخدام 	  مــن  االســتفادة  ميكــن  األبم:  اموــمم 

التعليــم االلكــرتوين يف مجــال التعليــم املحاســبي 

لتنمية مهارات الطلبة التقنية والتكنولوجية لتالئم 

متطلبــات التوظيــف، ويتكــون مــن )5( فقــرات.

اموــمم الثمس: املســاقات املحاســبية التــي تدرس 	 

يف الجامعات الفلسطينية باستخدام الحاسوب 

متطلبــات  لتالئــم  وتقنيــاً  مهنيــاً  الطلبــة  تؤهــل 

مــن )7( فقــرات. ويتكــون  التوظيــف، 

ــث: تتوفــر مهــارات تقنيــة وتكنولوجيــة 	  اموــمم الثمل

التعليــم  بربامــج  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يف 

املحاســبي يف الجامعــات الفلســطينية، ويتكــون 

فقــرات. مــن )7( 

وقد كانت اإلجابات عىل فقرات املحاور وفق مقياس 

ليكرت الخاميس، كام هو موضح يف جدول التايل:

جدبم رقل )1( درجمع مقيمس لي رع

قليلة جداقليلةمتوسطكبريةكبرية جداالرصتيف

54321درجة اموافقة

ــربمنة: صــدق االســتبانة يعنــي التأكــد  ــدق اتس ص

من أنها تقيس ما أعدت لقياسه، كام يقصد بالصدق 

»شــمول االســتبانة لــكل العنــارص التــي يجــب أن تدخــل 

يف التحليــل مــن ناحيــة، ووضــوح فقراتهــا ومفرداتهــا مــن 

ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها.

االســتبانة  صــدق  مــن  بالتأكــد  الباحــث  وقــام 

هــام: يقتــني  بطر

1- الصــدق الظمهــري: حيــث تــم عــرض االســتبانة 

عــىل مجموعــة مــن املحكمــني، تألفــت مــن عــدد مــن 

والكليــات  الجامعــات  التدريســية يف  الهيئــة  أعضــاء 

الفلســطينية بقطــاع غــزة واملتخصصــني يف املحاســبة 

الباحــث آلراء املحكمــني  اســتجاب  واإلحصــاء، وقــد 

بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء املقرتحات 

املقدمة، حيث خرجت االستبانة يف صورتها النهائية.

ــميئ: تــم حســاب الصــدق البنــايئ  ــدق البت 2- الص

لفقرات االستبانة عىل مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

بــني  االرتبــاط  )64( مفــردة، وذلــك بحســاب معامــل 

الدرجــة الكليــة لــكل محــور والدرجــة الكليــة لالســتبانة، 

ويبــني الجــدول رقــم )2( أن جميــع معامــالت االرتبــاط 

يف جميــع محــاور االســتبانة عنــد مســتوى داللــة 0.05 

حيــث إن القيمــة االحتامليــة أقــل مــن 0.05
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جدبم رقل )2( ملممل اترتبمط بد الدرجة ال لية ل ل محور بالدرجة ال لية لاسربمنة

القيمة االحتامليةمعامل االرتباطاملحورر.م

1

ميكــن االســتفادة مــن اســتخدام التعليــم االلكــرتوين 

يف مجال التعليم املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة 

التقنيــة والتكنولوجيــة لتالئــم متطلبــات التوظيــف.

0.6340.000

2

املســاقات املحاســبية التــي تــدرس يف الجامعــات 

الطلبــة  تؤهــل  الحاســوب  باســتخدام  الفلســطينية 

التوظيــف. لتالئــم متطلبــات  وتقنيــاً  مهنيــاً 

0.7060.000

3

تقنيــة وتكنولوجيــة يف أعضــاء هيئــة  تتوفــر مهــارات 

التدريــس بربامــج التعليــم املحاســبي يف الجامعــات 

الفلســطينية.

0.6730.000

ثبــمع اتســربمنة: ثبــات االســتبانة يعنــى التاكــد مــن 

أن االجابــة ســتكون واحــدة تقريبــا لــو تكــرر تطبيقهــا عــىل 

االشــخاص نفســهم يف وقــت آخــر، وقــد تــم اســتخدام 

ثبــات االســتبانة، حيــث  لقيــاس  ألفــا كرونبــاخ  طريقــة 

يوضــح الجــدول رقــم )3( معامــالت ألفــا كرونبــاخ لــكل 

محــور مــن محــاور االســتبانة.

جدبم رقل )3( ملمماع ألفم كربنبمخ لقيمس ثبمع اتسربمنة

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتاملحورم

1

االلكــرتوين يف  التعليــم  اســتخدام  مــن  االســتفادة  ميكــن 

مجــال التعليــم املحاســبي لتنميــة مهــارات الطلبــة التقنيــة 

التوظيــف. لتالئــم متطلبــات  والتكنولوجيــة 

50.856

2

الجامعــات  يف  تــدرس  التــي  املحاســبية  املســاقات 

مهنيــاً  الطلبــة  تؤهــل  الحاســوب  باســتخدام  الفلســطينية 

التوظيــف. متطلبــات  لتالئــم  وتقنيــاً 

70.848

3
تتوفــر مهــارات تقنيــة وتكنولوجيــة يف أعضــاء هيئــة التدريــس 

بربامج التعليم املحاســبي يف الجامعات الفلســطينية.
70.862

أن   )3( رقــم  الجــدول  املبينــة يف  النتائــج  تظهــر 

بــني 0.848 –  تراوحــت  قــد  ألفــا كرونبــاخ  معامــالت 

0.862، وهــي معامــالت ثبــات مرتفعــة، مــام يشــري إىل 

متتع االستبانة بالثبات، وبذلك يكون الباحث قد تأكد 

مــن صــدق وثبــات اســتبانة الدراســة، مــام يجعلهــم عــىل 

ثقــة تامــة بصحــة االســتبانة وصالحيتهــا لتحليــل النتائــج، 

واإلجابــة عــىل أســئلة الدراســة واختبــار فرضياتهــا.

تحليل البيمنمع باخربمر فربض البحث:

يتضمــن هــذا االطــار عرضــاً لتحليــل البيانــات واختبــار 

فــروض البحــث، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن أســئلة 
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تــم  والتــي  االســتبانة  نتائــج  أبــرز  واســتعراض  البحــث 

التوصــل إليهــا مــن خــالل تحليــل فقراتهــا, لــذا تــم إجــراء 

املعالجات اإلحصائية للبيانات املتجمعة من استبانة 

اإلحصائيــة  الــرزم  برنامــج  اســتخدام  تــم  إذ  البحــث, 

للدراســات االجتامعيــة )SPSS( للحصــول عــىل نتائــج 

البحث التي سيتم عرضها وتحليلها يف هذا الفصل.

اخربمر الروزرع ال بيلي )اخربمر كوموربف- سمرنوف(

ســمرنوف   - كوملجــروف  اختبــار  الباحــث  اســتخدم 

ملعرفــة هــل البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم ال؟ وهــو 

اختبار رضوري يف حالة اختبار الفرضيات، ألن معظم 

االختبــارات املعمليــة تشــرتط أن يكــون توزيــع البيانــات 

T طبيعيــاً، ويوضــح الجــدول رقــم )4( أن قيمــة اختبــار

املحسوبة أكرب من قيمة T الجدولية، وكذلك مستوى 

الداللــة اكــرب sig( 0.05 < 0.05.( وهــذا يــدل عــىل 

أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي، ويجــب اســتخدام 

االختبــارات املعلميــة.

)1 – Sample Kolmogorov – smirnove( اخربمر الروزرع ال بيلي )جدبم رقل )4

القيمة 

االحتاملية

قيمة

T

عدد 

الفقرات
املحورعنوان املحور

0.4740.7955

ميكــن االســتفادة مــن اســتخدام التعليــم االلكــرتوين 

يف مجال التعليم املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة 

التقنية والتكنولوجية لتالئم متطلبات التوظيف.

الثالث

0.2160.8497

املســاقات املحاســبية التــي تــدرس يف الجامعــات 

الطلبــة  تؤهــل  الحاســوب  باســتخدام  الفلســطينية 

مهنيــاً وتقنيــاً لتالئــم متطلبــات التوظيــف.

األول

0.3950.8327

تتوفــر مهــارات تقنيــة وتكنولوجيــة يف أعضــاء هيئــة 

التدريس بربامج التعليم املحاسبي يف الجامعات 

الفلســطينية.

الثاين

خصمئص بسامع عيتة الدراسة:

أبتً: الوصــف اإلحصــميئ مورمع البحث بفــق البيمنمع 

الشاصية:

وفيــام يــيل عــرض لخصائــص مجتمــع البحــث وفــق 

البيانــات الشــخصية والتــي اشــتملت عــىل )الجنـــس، 

الخــربة، مســتوى املعرفــة  العمــر، املؤهــل، ســنوات 

يف اســتخدام الحاســوب(, ويتضــح مــن خــالل جــدول

جدبم )5( البيمنمع الشاصية للليتة

التسبة%الر رارالبتدالبيمن

الجنس
914ذكر

5586انثى

%64100 املجموع
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العمر

711أقل من 30 سنة

2641من 31 إىل 40 سنة

1828من 41 إىل 50 سنة

501320 سنة فأكر

%64100 املجموع

املؤهل

3250ماجستري

1726أستاذ مساعد

813أستاذ مشارك

711أستاذ

%100 64 املجموع

سنوات الخربة

69اقل من 5 سنوات

1930من 5-10 سنوات

2539من 11-15 سنة

1422اكر من 15 سنة

%100 64 املجموع

مستوى املعرفة يف استخدام الحاسوب

3758جيد

1929متوسط

813ضعيف

--ال يوجد

%64100 املجموع

أفــراد  أغلــب  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 

األعــامر  وأن   ،)%86( بنســبة  الذكــور  مــن  املجتمــع 

املشــاركني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس تراوحــت مــن 

بــني 31 إىل 40 ســنة، مــن حــني أغلــب مجتمــع البحــث 

مــن حملــة الشــهادات العليــا وأن أغلبهــم )ماجســتري( 

الخــربة  تراوحــت ســنوات  بنســبة )50%(، حيــث  أي 

بنســبة )39%(. وأن مســتوى  بــني 11-15 ســنة  مــن 

املعرفة يف استخدام الحاسوب )جيدة(، ولعل هذه 

الخصائــص أيضــاً تعكــس واقــع األكادمييــني مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس الذيــن يتميــزون بخــربة عاليــة ويتمتعــون 

بالقــدرة والكفــاءة التــي متكنهــم مــن القيــام باســتخدام 

التعليــم املحاســبي  الحاســوب واالنرتنــت يف مجــال 

بكفــاءة عاليــة.

ثمنيمً: تحليل اتسربمنة باخربمر فرضيمع البحث:

1( الفرضية األبىل: ميكن االستفادة من استخدام 

املحاســبي  التعليــم  مجــال  يف  االلكــرتوين  التعليــم 

لتالئــم  والتكنولوجيــة  التقنيــة  الطلبــة  مهــارات  لتنميــة 

التوظيــف. متطلبــات 

الختبــار الفرضيــة األوىل قــام الباحــث باســتخدام 

اختبــار T للعينــة الواحــدة لكافــة فقــرات املحــور االول 

يعــرض  رقــم )6(  والجــدول  لفقراتــه،  الكليــة  والدرجــة 

النتائــج:
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جدبم رقل )6( نرمئج اخربمر T للليتة الواحدة لوميع فقراع امحور األبم بالدرجة ال لية لفقراته

فقراع امحور اتبمت.
امروسط 
الحسميب

اتنحراف 
امليمري

الوزن 
التسبي

قيمة 
)T(

قيمة 
).Sig(

الرتبة

.1

يقلــل اســتخدام التعليــم االلكــرتوين الفجــوة 

ســوق  ومتطلبــات  املحاســبي  التعليــم  بــني 

العمــل، مــام يوفــر كفــاءات مهنيــة مؤهلــة.

3.660.84173.2018.2100.0005

.2

يف  االلكــرتوين  التعليــم  اســتخدام  يــؤدي 

مجال التعليم املحاسبي عىل تنمية مهارات 

الطلبــة تكنولوجيــاً لتالئــم متطلبــات الوظيفــة.

3.850.92077.1212.0260.0003

.3

يؤدي استخدام التعليم االلكرتوين يف مجال 

التعليــم املحاســبي عــىل تأهيــل الطلبــة مهنياً 

لتالئم متطلبات سوق العمل.

3.730.84675.6011.1560.0004

.4

يف  االلكــرتوين  التعليــم  اســتخدام  يــؤدي 

مجــال التعليــم املحاســبي إىل تنميــة مهــارات 

الطلبــة الخريجــني لالرتقــاء مبســتوى التعليــم 

الجامعــي.

3.910.76778.2015.3350.0001

.5

الوســائل  باســتخدام  الطلبــة  قــدرات  تأهيــل 

التكنولوجيــة تجعلــه قــادراً عــىل توفــري فرصــة 

عمــل.

3.880.83977.7213.6510.0002

.6

التعليــم  اســتخدام  مــن  االســتفادة  ميكــن 

املحاســبي  التعليــم  مجــال  يف  االلكــرتوين 

لتنميــة مهــارات الطلبــة التقنيــة والتكنولوجيــة 

التوظيــف. متطلبــات  لتالئــم 

3.810.84376.36814.0760.000-

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *

يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن الفقــرة رقــم )4( 

يؤدي اســتخدام التعليم االلكرتوين يف مجال التعليم 

الخريجــني  الطلبــة  مهــارات  تنميــة  إىل  املحاســبي 

حصلــت  قــد  الجامعــي  التعليــم  مبســتوى  لالرتقــاء 

والــوزن   )3.91( بلــغ  حســايب  متوســط  أعــىل  عــىل 

رقــم )1(  الفقــرة  أن  النســبى )78.20%(، يف حــني 

يقلل استخدام التعليم االلكرتوين الفجوة بني التعليم 

املحاسبي ومتطلبات سوق العمل، مام يوفر كفاءات 

مهنية مؤهلة قد حصلت عىل أدىن متوســط حســايب 

النســبى )%73.20(. بلــغ )3.66( والــوزن 

لجمــع  الحســايب  املتوســط  فــان  عامــة  وبصفــة 

فقرات الفرضية االوىل تساوي )3.81( والوزن النسبي 

النســبي  الــوزن  مــن  أكــرب  يســاوي )76.368%( وهــي 

املحايــد 60%، مــام يــدل عــىل أنــه ميكــن االســتفادة 

مــن اســتخدام التعليــم االلكــرتوين يف مجــال التعليــم 

املحاسبي لتنمية مهارات الطلبة التقنية والتكنولوجية 
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لتالئم متطلبات التوظيف عند مستوى داللة 0.05

الفرضيــة  قبــول  يتــم  الســابقة  النتائــج  عــيل  وبنــاًء 

األوىل التي تنص عىل »ميكن االستفادة من استخدام 

املحاســبي  التعليــم  مجــال  يف  االلكــرتوين  التعليــم 

لتالئــم  والتكنولوجيــة  التقنيــة  الطلبــة  مهــارات  لتنميــة 

التوظيــف«. متطلبــات 

التــي  املســاقات املحاســبية  الثمنيــة:  الفرضيــة 

م  باســتخدا لفلســطينية  ا الجامعــات  يف  تــدرس 

الحاســوب تؤهــل الطلبــة مهنيــاً وتقنيــاً لتالئــم متطلبــات 

التوظيــف.

الختبــار الفرضيــة الثانيــة قــام الباحــث باســتخدام 

اختبــار T للعينــة الواحــدة لكافــة فقــرات املحــور الثــاين 

يعــرض   )7( رقــم  الجــدول  لفقراتــه،  الكليــة  والدرجــة 

النتائــج:

الودبم رقل )7( نرمئج اخربمر T للليتة الواحدة لوميع فقراع امحور الثمس بالدرجة ال لية لفقراته

فقراع امحور الثمست.
امروسط 
الحسميب

اتنحراف 
امليمري

الوزن 
التسبي

قيمة 
)T(

قيمة 
).Sig(

الرتبة

.1

يوجــد قبــول مــن قبــل الطلبــة عــىل دراســة 

اســتخدام  عــىل  تعتمــد  التــي  املســاقات 

لتعليــم  ا يف  نرتنــت  ال وا ب  ســو لحا ا

. ســبي ملحا ا

3.121.20162.4016.3250.0002

.2

مجــال  االلكــرتوين يف  التعليــم  اســتخدام 

تطويــر  إىل  يــؤدي  املحاســبي  التعليــم 

املحاســبة  لتخصــص  الدراســية  املناهــج 

العمــل. ســوق  متطلبــات  لتالئــم 

3.201.37364.0019.6160.0001

.3

يتيح استخدام التعليم االلكرتوين يف مجال 

التعليم املحاسبي تبادل املعلومات واآلراء 

العلمية بني أعضاء هيئة التدريس من جهة 

والطلبة من جهة اخرى بالجامعة.

3.031.32660.6017.1540.0003

.4

برامــج  يف  املقــررة  الدراســية  املســاقات 

املحاسبة تحتوي عىل تطبيقات الحاسوب 

واالنرتنــت.

3.271.33745.4012.5130.0005

.5

يوجد دور كبري للجامعات يف رفع مستوى 

عــىل  قدراتهــم  تأهيــل  خــالل  مــن  الطلبــة 

أنظمــة محاســبية متطــورة. تطبيــق 

2.381.36547.6012.8550.0004

.6

املســاقات الدراســية للتعليــم املحاســبي 

باحتياجــات  تفــي  ال  الجامعــة  املقــررة يف 

العمــل. ســوق 

2.171.31941.0012.6470.0007
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.7

يؤدي تطوير املناهج الدراسية يف تخصص 

النظــري  نــب  الجا ربــط  إىل  املحاســبة 

بالجانــب العمــيل مبــا يتــالءم مــع متطلبــات 

العمــل. ســوق 

2.201.32544.0012.8450.0006

.8

تــدرس  لتــي  ا ســبية  املحا قات  ملســا ا

باســتخدام  الفلســطينية  الجامعــات  يف 

الحاســوب تؤهل الطلبة مهنياً وتقنياً لتالئم 

التوظيــف. متطلبــات 

2.771.32052.1414.8510.000-

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *

يتضح من الجدول )7( أن الفقرة رقم )2( استخدام 

التعليم االلكرتوين يف مجال التعليم املحاسبي يؤدي 

إىل تطوير املناهج الدراسية لتخصص املحاسبة لتالئم 

متطلبات سوق العمل قد حصلت عىل أعىل متوسط 

حســايب بلــغ )3.20( والــوزن النســبي )64.00%(، يف 

حــني أن الفقــرة رقــم )6( املســاقات الدراســية للتعليــم 

املحاســبي املقــررة يف الجامعــة ال تفــي باحتياجــات 

ســوق العمــل قــد حصلــت عــىل أدىن متوســط حســايب 

بلغ )2.17( والوزن النسبي )%41.00(.

لجمــع  الحســايب  املتوســط  فــإن  عامــة  وبصفــة 

والــوزن   )2.77( تســاوي  الثانيــة  الفرضيــة  فقــرات 

الــوزن  مــن  أقــل  وهــي  يســاوي )%52.14(  النســبي 

النســبي املحايــد 60%، مــام يــدل عــىل أن املســاقات 

املحاســبية التــي تــدرس يف الجامعــات الفلســطينية 

وتقنيــاً  الطلبــة مهنيــاً  تؤهــل  الحاســوب ال  باســتخدام 

لتالئــم متطلبــات التوظيــف عنــد مســتوى داللــة 0.05.

الفرضيــة  رفــض  يتــم  الســابقة  النتائــج  عــيل  وبنــاًء 

املحاســبية  »املســاقات  عــىل  تنــص  التــي  الثانيــة 

الفلســطينية باســتخدام  تــدرس يف الجامعــات  التــي 

الحاســوب تؤهــل الطلبــة مهنيــاً وتقنيــاً لتالئــم متطلبــات 

التوظيــف«.

الفرضيــة الثملثــة: تتوفــر مهــارات تقنيــة وتكنولوجيــة 

يف أعضــاء هيئــة التدريــس بربامــج التعليــم املحاســبي 

يف الجامعــات الفلســطينية.

الختبــار الفرضيــة الثالثــة قــام الباحــث باســتخدام 

اختبار T للعينة الواحدة لكافة فقرات املحور الثالث 

يعــرض   )8( رقــم  الجــدول  لفقراتــه،  الكليــة  والدرجــة 

النتائــج:

الودبم رقل )8( نرمئج اخربمر T للليتة الواحدة لوميع فقراع امحور الثملث بالدرجة ال لية لفقراته

فقراع امحور الثملثت.
امروسط 
الحسميب

اتنحراف 
امليمري

الوزن 
التسبي

قيمة
)T(

قيمة 
).Sig(

الرتبة

1

اإلملــام  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ميتلــك 

واالنرتنــت  الحاســوب  مــج  بربا لــكايف  ا

. ســبة ملحا ا بتخصــص  ملتعلقــة  ا

4.050.77881.0617.5020.0001
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2

يحتــاج أعضــاء هيئــة التدريــس يف التعليــم 

لتالئــم  مهاراتهــم  تنميــة  إىل  املحاســبي 

الحديثــة. التكنولوجيــة  املســتجدات 

3.800.78676.0021.0500.0005

3

يف  االلكــرتوين  التعليــم  اســتخدام  يوفــر 

التطويــر  فــرص  التعليــم املحاســبي  مجــال 

األكادميــي مــن خــالل إتاحــة الفرصــة ألعضــاء 

هيئــة التدريــس الحصــول عــىل املعلومــات 

الدراســية. العلميــة املتعلقــة باملســاقات 

3.990.73279.8817.5440.0002

4

يعترب توفر كفاءة تكنولوجيا املعلومات يف 

أعضــاء هيئــة التدريــس مــن األمــور الرضوريــة 

والهامــة يف التعليــم املحاســبي.

3.840.84376.8812.9440.0004

5

التعليــم االلكــرتوين يف  يســاعد اســتخدام 

االتصــال  عــىل  التعليــم املحاســبي  مجــال 

املبارش بني الطلبة و أعضاء هيئة التدريس.

3.940.75278.8023.6600.0003

6

تأهيليــة ألعضــاء  دورات  الجامعــات  توفــر 

اســتخدام  مجــال  يف  يــس  لتدر ا هيئــة 

املعلومــات وتكنولوجيــا  الحاســوب 

يف تخصص املحاسبة.

3.890.87177.8413.2310.0006

7

تركــز الجامعــات عــىل إكســاب أعضــاء هيئــة 

التدريــس املهــارات والقــدرات االلكرتونيــة 

التعليــم  مجــال  يف  للتدريــس  املطلوبــة 

املحاســبي.

3.860.87677.2412.6980.0007

تتوفــر مهــارات تقنيــة وتكنولوجيــة يف أعضــاء هيئــة 

التدريس بربامج التعليم املحاسبي يف الجامعات 

الفلسطينية.

3.910.80578.2416.9470.000-

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة*

يتضح من الجدول )8( أن الفقرة رقم )1( ميتلك 

أعضاء هيئة التدريس اإلملام الكايف بربامج الحاسوب 

واالنرتنــت املتعلقــة بتخصــص املحاســبة قــد حصلــت 

والــوزن   )4.04( بلــغ  حســايب  متوســط  أعــىل  عــىل 

رقــم )7(  الفقــرة  ان  النســبي )81.06%(، يف حــني 

تركــز الجامعــات عــىل إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 

املهــارات والقــدرات االلكرتونيــة املطلوبــة للتدريــس 

عــىل  حصلــت  قــد  املحاســبي  التعليــم  مجــال  يف 

النســبي  بلـــــغ )3.86( والــــــوزن  أقــل متوســط حســايب 

.)%77.24(
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لجمــع  الحســايب  املتوســط  فــإن  عامــة  وبصفــة 

فقرات الفرضية الثالثة تساوي )3.91( والوزن النسبي 

النســبي  الــوزن  مــن  أكــرب  وهــي  يســاوي )%78.24( 

املحايــد 60%، مــام يــدل عــىل أنــه تتوفــر مهــارات تقنيــة 

وتكنولوجيــة يف أعضــاء هيئــة التدريــس بربامــج التعليــم 

املحاســبي يف الجامعــات الفلســطينية عنــد مســتوى 

داللــة 0.05.

الفرضيــة  قبــول  يتــم  الســابقة  النتائــج  عــيل  وبنــاًء 

الثالثــة، أى أنــه »تتوفــر مهــارات تقنيــة وتكنولوجيــة يف 

أعضــاء هيئــة التدريــس بربامــج التعليــم املحاســبي يف 

الفلســطينية«. الجامعــات 

الوزء الرابع: الترمئج بالروصيمع.

أبتً: الترمئج: توصل البمحث إىل الترمئج الرملية:

قبــول الفرضيــة األوىل الــذي ينــص عــىل أنــه ميكــن   )1

االســتفادة مــن اســتخدام التعليــم االلكــرتوين يف 

مجــال التعليــم املحاســبي لتنميــة مهــارات الطلبــة 

التقنيــة والتكنولوجيــة لتالئــم متطلبــات التوظيــف.

أن  عــىل  ينــص  الــذي  الثانيــة  الفرضيــة  رفــض   )2

املساقات املحاسبية التي تدرس يف الجامعات 

الفلســطينية باســتخدام الحاســوب تؤهــل الطلبــة 

التوظيــف. لتالئــم متطلبــات  وتقنيــاً  مهنيــاً 

أنــه  عــىل  ينــص  الــذي  الثالثــة  الفرضيــة  قبــول   )3

أعضــاء  يف  وتكنولوجيــة  تقنيــة  مهــارات  تتوفــر 

التعليــم املحاســبي يف  بربامــج  التدريــس  هيئــة 

لفلســطينية. ا معــات  لجا ا

االلكــرتوين يف مجــال  التعليــم  اســتخدام  يــؤدي   )4

مهــارات  تعزيــز  و  تنميــة  التعليــم املحاســبي إىل 

العمــل. لســوق  املطلوبــة  واملهنيــة  العلميــة  الطلبــة 

االلكــرتوين يف مجــال  التعليــم  اســتخدام  يــؤدي   )5

الطلبــة  مهــارات  تنميــة  إىل  املحاســبي  التعليــم 

الخريجــني لتزامــن التدريــب العمــيل مــع الدراســة 

النظريــة، مــام يــؤدي ذلــك إىل االرتقــاء مبســتوى 

الفلســطينية. الجامعــات  الجامعــي يف  التعليــم 

حاليــاً  املطبقــة  املحاســبية  الدراســية  املناهــج   )6

الطلبــة  تــزود  ال  الفلســطينية  الجامعــات  يف 

التكنولوجيــة  واملهــارات  بالقــدرات  الخريجــني 

تعتمــد  ال  ألنهــا  للتوظيــف،  املطلوبــة  الحديثــة 

بشكل أسايس عىل استخدام التعليم االلكرتوين 

الــذي يســتخدم الحاســوب واالنرتنــت يف مجــال 

املحاســبي. التعليــم 

الجامعــات  التدريــس يف  هيئــة  أعضــاء  ميتلــك   )7

بربامــج  والــكايف  الكامــل  اإلملــام  الفلســطينية 

بتخصــص  ملتعلقــة  ا النرتنــت  وا ســوب  لحا ا

. ســبة ملحا ا

االلكــرتوين يف مجــال  التعليــم  اســتخدام  يــؤدي   )8

التعليــم املحاســبي إىل تطويــر املناهــج الدراســية 

ســوق  متطلبــات  لتالئــم  املحاســبة  لتخصــص 

العمــل.

ثمنيمً: الروصيمع:

بناًء عىل النتائج السابقة يويص الباحث باآليت:

رضورة إعادة النظر يف الخطط واملناهج الدراسية   )1

لجامعات  با املحاســبة  أقســام  يف  ليــة  لحا ا

خــالل  مــن  تطويرهــا  عــىل  والعمــل  الفلســطينية 

االهتامم بالجوانب املتعلقة بالحاسوب واإلنرتنت 

باعتبارهــام مــن أهــم األدوات التكنولوجيــة الحديثــة 

بالقــدرات واملهــارات  الخريجــني  الطلبــة  لتزويــد 

للتوظيــف. املطلوبــة  الحديثــة  التكنولوجيــة 

يف  املحاســبة  أقســام  بــني  التنســيق  رضورة   )2

مشــرتكة  برامــج  ووضــع  الفلســطينية  الجامعــات 

الوســائل  أحــدث  اســتخدام  عــىل  للتدريــب 

يف  املعــارصة  والربمجيــات  التقنيــة  التعليميــة 

املحاســبية. املســاقات  تدريــس 

الرتكيــز عــىل الجانــب التأهيــيل لطلبــة املحاســبة   )3

العمليــة  التدريبيــة  الــدورات  عقــد  خــالل  مــن 

املتخصصــة يف اســتخدام الحاســوب واألنرتنــت 
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املعــارصة  التقنيــة  التعليميــة  الوســائل  وأحــدث 

يف تدريــس املســاقات املحاســبية التــي ينبغــي 

لســوق  املالمئــة  املحاســبة  لخريجــي  إكســابها 

العمــل.

العمــل عــىل تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس يف   )4

الجامعــات  مختلــف  يف  املحاســبة  تخصــص 

الفلســطينية عــىل حضــور املؤمتــرات والنــدوات 

مجــاالت  يف  املتخصصــة  الدراســية  واأليــام 

اســتخدام الحاســوب واالنرتنــت الخاصــة مبجــال 

التعليم املحاســبي لرفع مســتوى الكفاءة العلمية 

لهــم.

العمــل عــىل تذليــل العقبــات والصعوبــات التــي   )5

يوجهها خريجو تخصص املحاسبة لدى التحاقهم 

باملهــارات  إكســابهم  خــالل  مــن  العمــل  بســوق 

والتقنيات التكنولوجية املطلوبة لاللتحاق بسوق 

العمــل.

يف  املحاســبي  التعليــم  بتطويــر  القيــام  رضورة   )6

مــن  الفلســطينية  بالجامعــات  أقســام املحاســبة 

العمــيل  بالجانــب  النظــري  الجانــب  ربــط  خــالل 

. لتطبيقــي ا

امصمدر بامراجع

أبتً- امراجع اللربية:

عبــد  الســكارنه، محمــد  و  نذيــر ســيحان محمــد،  انعــري،  أبــو   1

رمضان، )2014(، اتجاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 

البلقاء التطبيقية نحو استخدام اإلنرتنت يف التعليم، املجلة 

الدوليــة الرتبويــة املتخصصــة، املجلــد 3، العــدد8، القاهــرة.

اشــميله، ميــالد رجــب، و الطــريل، محمــد مفتــاح، )2013(،   2

مدى التوافق بني مناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل من 

وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس وخريجــي أقســام املحاســبة 

العلــوم االقتصاديــة والسياســية،  الليبيــة، مجلــة  بالجامعــات 

العــدد 1، كليــة االقتصــاد والتجــارة زليــن، جامعــة املرقــب، 

طرابلــس، ليبيــا.

القطنــاين، خالــد، و عويــس، خالــد، )2006(، مــدى مالمئــة   3

مناهج التعليم املحاسبي يف الجامعات العامنية ملتطلبات 

ســوق العمــل يف ظــل تداعيــات االزمــة املاليــة، كليــة الزهــراء 

للبنــات، مســقط، ســلطنة عــامن.

بــدوي، محمــد عبــد الهــادي، )2014(، فعاليــة برنامــج مقــرتح   4

لتنميــة مهــارات تصميــم االختبــارات  التعليــم اإللكــرتوين  يف 

طــالب  لــدى  اإللكــرتوين  التقويــم  نحــو  واالتجــاه  اإللكرتونيــة 

املتخصصــة،  الرتبويــة  الدوليــة  املجلــة  العليــا،  الدراســات 

القاهــرة. العــدد5،   ،3 املجلــد 

الحافــظ، محمــود عبــد الســالم، )2013(، »التعلــم اإللكــرتوين   5

تطبيــق  مــن  الجامعــي  التدريــس  ودرجــة متكــن أعضــاء هيئــة 

مهاراتــه«، املجلــة العربيــة لضــامن جــودة التعليــم الجامعــي، 

العــدد 14، ص ص 1- 18. املجلــد 6، 

التعليــم  اســتخدام  مطالــب   ،)2006( محمــد،  الحــريب،   6

اإللكــرتوين لتدريــس الرياضيــات باملرحلــة الثانويــة مــن وجهــة 

نظــر املامرســني واملتخصصــني، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، 

الســعودية. القــرى،  أم  الرتبيــة، جامعــة  كليــة 

حمــدان، محمــد ســعيد، )2007(، التجــارب الدوليــة العربيــة   7

يف مجــال التعليــم االلكــرتوين، املجلــة الفلســطينية للرتبيــة 

املفتوحــة عــن بعــد، املجلــد1، العــدد 1، فلســطني، ص ص 

.321 – 287

الســقا، زيــاد هاشــم، و الحمــداين، خليــل إبراهيــم،)2013(،   8

التعليــم  زيــادة كفــاءة وفاعليــة  التعليــم اإللكــرتوين يف  »دور 

املحاسبي«، مجلة أداء املؤسسات الجزائرية، الجزائر، العدد 

2، ص ص 64-47.

الســقا، زيــاد هاشــم، )2006(، »واقــع التعليــم املحاســبي يف   9

العراق ومتطلبات تطويره«، مجلة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة 

واالقتصــاد، جامعــة املوصــل، العــدد 66، ص ص2- 21.

صيـام، وليـد زكريـا، )2013(، »مدى إسهام التعليم اإللكرتوين   10

التعليــم  حالــة  دراســة  العــايل-  التعليــم  جــودة  ضــامن  يف 

املحاســبي يف الجامعــات األردنيــة«، املجلــة العربيــة لضــامن 

العــدد 14، ص ص   ،6 الجامعــي، املجلــد  التعليــم  جــودة 

.100 -81
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عبد الوهاب، عمرو محمد ذيك، )2008(، دو الحاسب االيل   11

يف تطويــر املامرســات والعمليــات املحاســبية، كليــة التجــارة، 

جامعــة طنطــا، مــرص، ص ص 15-1.

التعليميــة  اآلثــار   ،)2014 ( براهيــم،  إ خالــد  العجلــوين،   12
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اإلعالم عملية تواصلية تفاعلية باعتباره وســيلة لنرش 
األخبار و تكوين رأي عام، يلعب دورا هاما يف املجتمع 

املســموعة،  املكتوبــة،  وســائله:  الحــدايث مبختلــف 

املرئيــة، اإللكرتونيــة ملــا لــه مــن تأثــري عــىل املتلقي، إىل 

درجــة تعــداده مصــدرا موثوقــا للمعلومــات و األخبــار و 

املعــارف. يحمــل للجامهــري الواســعة رســائل، تتضمــن 

أفــكارا و إديولجيــات و متثــالت وآراء ومواقــف، يحــاول 

بــكل  لهــا  والرتويــج  عاليــة  بكفــاءة  للمتلقــي  متريرهــا 

الوسائل يف مختلف املجاالت السياسية واالجتامعية 

واالقتصاديــة والثقافيــة مبــا فيهــا األدب و الديــن.

إشــكالية،  والديــن  واألدب  اإلعــالم  ثالثيــة:  تثــري 

أكــر  اعتبارهــا  عــىل  بينهــا،  الرابطــة  بالعالقــة  تتعلــق: 

تأثــريا وأشــد اهتاممــا لــدى املتلقــي. تتمحــور اإلجابــة 

عــن ذلــك بالتطــرق إىل تاريــخ اإلعــالم واألدب ولغتهــام، 

والعالقــة الرابطــة بــني األدب والديــن كونهــام خطابــني 

حاملــني رســالة مختلفــة يف أبعادهــا ومضامينهــا، هــذا 

االختالف الذي يصل يف غالب األحيان إىل التناقض 

والتبايــن، ناتــج عــن اختــالف الــرؤى للعــامل املحيــط بنــا، 

باســتعراض مختلــف اآلراء لــدى الباحثــني والنقــاد.

أبت: اإلعات ب األدب

1– قصة اإلعات ب األدب:

تعــود بدايــة قصــة اإلعــالم مــع األدب العــريب إىل صــدور 

أول صحيفة عربية من تدوين األديب واملؤرخ و الشاعر 

إبــان حملــة  الوهبــي،  ســعد  بــن  إســامعيل  املــرصي 

نابليون بونابرت عىل مرص )1799ــــ 1801( و يف1828 

باشــا أول صحيفــة عربيــة رســمية  أســس محمــد عــيل 

باســم الوقائــع املرصيــة« ملرشفهــا رافعــة الطهطــاوي.

نالت الصحيفة شهرة واسعة و تهاتف األدباء عىل 

النــرش فيهــا، ثــم تلتهــا صحــف عــدة ألدبــاء آخريــن نذكــر 

منها: مرآة األحوال لرزق هللا حسون الحلبي، نفري سوريا 

 لبطــرس البســتاين، و صحيفــة أخــرى لناصــف اليازجــي.

الــذي شــهده اإلعــالم بظهــور  التطــور الرسيــع  بعــد   و 

يتــوان التلفزيــون، مل  و  اإلذاعــة 

األدبــاء عــن اقتحــام هــذا املجــال مــن بينهــم إبراهيــم 

طوقان املرشف عىل القسم العريب لإلذاعة الربيطانية 

يف القــدس يف ثالثينيــات القــرن املــايض، و كذلــك 

نــزار  الراحــل  الســوري  الشــاعر  قبــاين )شــقيق  صبــاح 

قباين( الذي توىل إدارة التلفزيون السوري عام 1960.

الصحفيــة يف مجــال األدب  توالــت اإلصــدارات 

يف العــرص الحديــث، كمجلــة الرســالة لصاحبهــا حســن 

هيــكل يف منتصــف القــرن العرشيــن، ثــم مجلــة شــعر 

ألدونيــس التــي أحدثــت ثــورة ثقافيــة و أدبيــة يف العــامل 

العريب، و ال نغيّب جهود األديب الجزائري طاهر وطار 

الــذي أرشف عــىل مالحــق ثقافيــة صحافيــة.

2 – اللغة اإلعامية ب األدبية:

تــؤدي اللغــة وظيفــة أساســية و جوهريــة هــي التواصــل 

مجــاالت  تعــددت  و  مســتوياتها  اختلفــت  مهــام 

دي  أبرزهــم  اللغويــون  أقــره  مــا  حســب  اســتخدامها 

العلــم أن  مــع  سوســري و رومــان جاكبســون و غريهــم، 
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لغــة األدب لغــة غــري عاديــة تتســم بالغمــوض و اإليحــاء 

و الرمزيــة، يطغــى عليهــا املجــاز و البيــان و البديــع مــام 

يكســب األدب جامليــة و فنيــة متيــزه عــن الخطابــات 

األخــرى. فاللغــة األدبيــة تعقــد العمليــة التواصليــة ألن 

الدالالت التي تحملها ال تفيض إىل معنى واحد، مام 

يصعب عىل املتلقي عملية الفهم فيلجأ إىل التأويل 

جريــا وراء مقصديــة األديــب.

فكثــري  اإلعــالم،  لغــة  عــىل  األدبيــة  اللغــة  طغــت 

التلفزيونيــة و اإلذاعيــة و حتــى الصحفيــة  مــن الربامــج 

تكتــي لغتهــا صبغــة أدبيــة، واإلعالميــون يعمــدون إىل 

توظيــف الصــور البيانيــة و املحســنات البديعيــة خاصــة 

الربامــج، إىل جانــب تضمــني  العناويــن و أســامء  يف 

أبيــات شــعرية و أمثــال وحكــم لجــذب انتبــاه الجمهــور 

و التأثــري فيــه، فاللغــة األدبيــة هــي األقــدر عــىل ذلــك 

لتفردهــا بالوظيفــة الشــعرية التــي متنــح اللغــة جامليــة و 

فنيــة. و للتوضيــح أكــر نقــدم بعــض الربامــج عــىل ســبيل 

التمثيــل ال الحــرص:

أحــد أســواق الجاهليــة  ُعــ مظ،  برنممــج ســوق 

تبثــه  املجــاز(  ــــ ذي  مجنــة  ــــ  )عــكاظ  الكــربى  الثالثــة 

فيــه  تعــرض  القــرين:  عائــض  ويقدمــه  دليــل،  قنــاة 

البضائــع املاديــة مثــل التمــر والســمن والعســل والخمــر 

واملالبــس واإلبــل، إىل جانــب تقديــم األعــامل األدبيــة 

محكمــني  عــىل  قصائدهــم  الشــعراء  يعــرض  حيــث 

أو كلهــم من بنــي متيــم الشــعراء، معظمهــم  كبــار   مــن 

. لذلك يحمل االسم املكاين- عكاظ- داللة رمزية يف 

األدب العريب.

برنممــج »الصبــمح ربــمح« الــذي يبــث عــىل الريــان

تكــرر دومــا  الربنامــج مقولــة  هــذا  اســم  يتضمــن   :TV

الليــل لظالمــه،  أمــر حلــه يف  يتعــرس  مفادهــا: »حــني 

يــرتك للصبــاح املــوايل«.

قنــاة  يبــث عــىل  الــذي  القــواح  ربيــع  برنممــج 

اســم  يتشــكل  القــريش:  العزيــز  الريــان ملقدمهــا عبــد 

العــريب  الشــعر  ميــزات  إحــدى  مــن  الربنامــج  هــذا 

قدامــة  بينهــم  مــن  القدمــاء  التــي وضعهــا  )القافيــة( 

للشــعر »كالم  الشــهري  التعريــف  بــن جعفــر صاحــب 

يف  تُْســهم  وهــي  معنــى«  عــىل  يــدل  مقفــى  مــوزون 

قامــوس  يف  جــاء  للقصيــدة،  املوســيقي  التشــكيل 

العنــق، مؤخــر كل  القافيــة هــي »مؤخــرة  أن  املعــاين 

يشء و القافيــة يف الشــعر: هــي الحــروف التــي تبــدأ 

مبتحــرك يليــه آخــر ســاكن يف البيــت و علــم القافيــة: 

)العــروض( علــم يبــني مــا يجــب التزامــه يف أواخــر أبيــات 

 القصيــدة حتــى ال تضطــرب موســيقاه و ال يختــل ترتيبــه«

. نالحظ أنه يحيل إىل علم قائم بذاته يف مجال األدب 

و بالتــايل ال يصلــح أن يكــون اســام لربنامــج، ألن ذلــك 

من شــأنه أن يحول دون فهم املتلقي لرســالة الربنامج.

إن مــا يعــاب يف هــذا التوظيــف أن اإلعــالم موجــه ــــ 

عادةـ ـ لكل رشائح املجتمع مبختلف مستوياتها الثقافية 

إخباريــة  تقريريــة  لغــة  يســتوجب  مــام  االجتامعيــة،  و 

مبارشة بعيدة كل البعد عن اإليحاء والغموض، ينبغي 

أن تكــون رســالته واضحــة و مفهومــة ذلــك أن هدفهــا 

هــذا  األدبيــة يف  اللغــة  توظيــف  و  اإلخبــار  و  اإلعــالم 

املقــام مــن شــأنه أن يحــول دون فهــم الجميــع للرســالة، 

حيث ستقترص عملية الفهم عىل النخبة املتخصصة 

الخطــاب  »إن  حمــدي:  أحمــد  يقــــــول  غريهــا.  دون 

اإلعالمــي يستأنــــس للمــألــــوف مــن اللغـــــة و يعمــل عــىل 

تكريســه حيــث أن أهدافــه تتوجــه بشــكل أســايس إىل 

و  لغويــة،  مؤثــرات  و ال  بهــارج  تقديــم املعلومــة دون 

يهمــه بالدرجــة األوىل أن تكــون وســيلته التعبرييــة ال تثــري 

أيــة إشــكاالت لــدى املتلقــي و ال تأويــالت قــد تــؤدي 

الرســالة  تطــال مضمــون  تشــوهات  أو  انحرافــات  إىل 

الخطــاب  لغــة  إىل خصائــص  اســتنادا  و  اإلعالميــة« 

اإلعالمــي فإنــه وضــع رشوطــا أولهــا: الحصيلــة املعرفيــة 

للمستقبل، ثانيها: شخصية الوسيلة اإلعالمية، ثالثها: 

الكتابــة بأســلوب ســهل و مبــارش و موجــز و مفهــوم، و 

الــرشط األخــري إشــباع رغبــات املتلقــي لكســب وده. و 

يف الســياق نفســه تقــول عاليــة طالــب: »اشــرتاطات 
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لغــة اإلعــالم ال بــد لهــا أن تبقــى مبنطقتهــا، وكذلــك لغــة 

األدب، وحــني نعمــل عــىل مــزج االثنــني يف منطقــة ال 

تصلــح لهــا، ســيكون الوليــد تائهــا ال يعــرف ملــن ينتمــي 

القــارئ يف دوامــة الدخــول يف متاهــات لغــة  ويــرتك 

 ” جميلــة“ لكــن مكانهــا مشــتبك بعــدم أحقيــة املــكان

”املختلــط  واإلعالمــي  األديب  »الواقــع  تضيــف:  ».و 

النسب“ يدلق علينا اليوم صورا ال عالقة لها بالتجنيس 

فتضيــع مســافات الوعــي بالنــص لتدخــل يف متاهــات 

التوقــف عنــد القــراءة وكأننــا تعرضنــا لحاجــز نفي فعل 

فعلــه يف صــد رغبتنــا يف املواصلــة.«

تفصــل  معقولــة  مســاحة  وضــع  يجــب  لــذا 

عــرب  ينقــل  ي  لــذ ا ليومــي  ا ب  لخطــا ا لغــة  بــني 

اإلبــداع و  األدب  و  الفكــر  ولغــة  اإلعــالم   وســائل 

. وهذا يرتبط بداللة األلفاظ داخل الخطاب اإلعالمي 

و  االستســهال  و  بالوضــوح  يتميــز  أن  يتوجــب  الــذي 

البســاطة إليصــال الرســالة املقصــودة، وال نعنــي بذلــك 

أن تكــون اللغــة مبتذلــة و ســوقية و إمنــا لغــة فصيحــة 

خاضعــة لقواعــد النحــو و الــرصف العــريب.

إن توظيــف اللغــة األدبيــة يف الخطابــات اإلعالميــة 

يُعيــق عمليــة الفهــم عنــد القــارئ و بالتــايل ال يتحقــق 

فيختلــط  اإلعــالم،  أجلــه  مــن  وجـــــــد  الــذي  الهـــــــدف 

الحابل بالنــــابل و ال نكاد نفـــــرق بيـــن اإلعــالمي واألديب، 

بــني املفكــر و  الكاتــب املبــدع و ال  بــني الصحفــي و 

مــام  موحيــة،  شــعرية  لغــة  يوظفــون  فجلهــم  الناقــد، 

يعيــق عمليــة  و  التباســا  يســبب  يــؤدي إىل غمــوض، 

إمــا  يقــود  لــدى املتلقــي،  الفهــم، فيُحــدث تشويشــا 

إىل الفهــم الخاطــئ أو إىل النفــور البغيــض، لــذا بــات 

مــن الــرضوري و ضــع مقــال مناســب لــكل مقــام، فلغــة 

الفلســفة  ولغــة  االقتصــاد  لغــة  عــن  تختلــف  الطــب 

تختلــف عــن لغــة اإلعــالم و عــن لغــة األدب. و مــا ميكــن 

اســتثناؤه مــن هــذا هــي الربامــج األدبيــة ألنهــا ذات طابــع 

تثــــقيفي خــاص. يؤكــد عاشــور فنــي عــىل رضورة وضــع 

العابــرة  اللحظــة  تاريــخ  باعتبــار »اإلعــالم  بينهــام  فــروق 

اتخــذ حســني  و  الخالــدة«  الــروح  تاريــخ  األدب  بينــام 

هيــكل املوقــف نفســه حــني قــال: »إن الصحافــة رزق 

يــوم بيــوم، واألدب رحيــق الجــامل بــني صفحتــي األزل 

واألبد، والصحافة توجيه الحارض ملا نعتقده املنفعة، 

والتغنــي بذكرهــا  الفاضلــة،  واألدب تصميــم املدينــة 

متهيــًدا إلقامتهــا وتشــييدها، والصحافــة جهــاد يومــي 

تأمــل وإمعــان  الغلبــة والظفــر، واألدب  متصــل غايتــه 

اإلنســان  والكــامل ملجــد  والخــري،  الحــق،  الســتجالء 

وســعادته.« لــذا ال يعقــل أن يتشــكل األدب و اإلعــالم 

مــن اللغــة نفســها. ومــن زاويــة مناقضــة هنــاك مــن يــرى 

األدوات األدبيــة مــن مجــاز و كنايــة و اســتعارات تخــدم 

اإلعــالم يف كثــري مــن األحيــان مــن بينهــم فشــتيليويس 

الــذي أكــد أنــه ينبغــي عــىل ”الصحفــي أْن يتعلــم كيفيــة 

التعامل مع األدوات الكالسيكية للبالغة، حتى عندما 

يعدُّ فقرات إخبارية قصرية. الكناية جزء ميثل الكل. ال 

ميكــن عــرض كل يشء عــىل شاشــة التلفزيــون، بــل إننــا 

نعــرض أجــزاء يرتجمهــا املشــاهد إىل كل. إننــا نحــث 

بواســطة الصــوت والصــورة عــىل إعــادة صياغــة الواقــع“. 

وبهــذا يلتقــى الخطــاب اإلعالمــي مــع الخطــاب األديب 

مــن ناحيــة التلقــي إذ يــرتك فضــاء للقــارئ ليشــارك يف 

مــن مرجعياتــه فيتفاعــل  انطالقــا  تأويلــه  النــص و  بنــاء 

معه يف إطار عملية تواصلية كاملة: مرسل مرسل إليه 

رســالة قنــاة ــــ مرجــع ــــ سنـــــــــــــــــــن

إضافــة إىل مــا يســمى االســتجابة أو ردود األفعــال 

التــي يثريهــا املتلقــي. إن هــذا التصــور يجعــل الخطــاب 

التــي  الغايــة  تحقيــق  يحيــل دون  مــام  أدبيــا  اإلعالمــي 

وجــد مــن أجلهــا وهــي اإلخبــار و نــرش الوعــي و توجيــه 

الــرأي العــام.

3 – دبر اإلعات ح األدب

ال ننكــر الــدور الــذي لعبــه و يلعبــه اإلعــالم يف األدب 

ســواء يف عــرض برامــج أدبيــة تثقيفيــة أو يف التعريــف 

باألدباء، فالكثري منهم مل يعرفوا إال بعد تسليط اإلعالم 
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الضــوء عليهــم، هــذا مــا أكدتــه كذلــك الشــاعرة الســورية 

نيــال النجــار يف حــوار أجرتــه معهــا زيــدان ميــامن عندمــا 

ســألت عــن عالقــة اإلعــالم بــاألدب فقالــت: »كــم مــن 

األدبــاء والشــعراء كتبــوا وال تــزال كلامتهــم دفينــة لوقتنــا 

هــذا، اإلعــالم هــو فعــالً العامــل األســايس واألول الــذي 

يوصــل كلامتنــا للنــاس، والجمهــور املتــذوق دامئــاً هــو 

مــن يحــدد إن كان الشــاعر يســتحق الثنــاء والتقديــر أو 

 العكس صحيح, فاإلعالم واألدب وجهان لعملة واحدة

». فاألديــب يتخــذ مــن وســائل اإلعــالم جــرسا يوصلــه 

إىل جمهــوره فأصبــح اإلعــالم وســيلة مــن وســائل اتصــال 

األديــب املرســل مــع املســتقبل املتلقــي مــا يوضحــه 

املخطــط أدنــاه:

الجمهوراإلعالماألديب

و مــن الربامــج التــي تهتــم باألديــب و تحقــق لــه هــذه 

الغايــة برنامــج »نلتقــي »ملقدمتــه برويــن حبيــب التــي 

اســتضافت عــدة أدبــاء روائيــني و شــعراء أمثــال واســيني 

األعــرج، ربيعــة جلطــي، كريــم العراقــي، فضيلــة الفــاروق 

و آخــرون، وبرنامــج بيــت القصيــد ملقدمــه زاهــي وهبــي 

الــذي اســتضاف يف حلقاتــه عــز الديــن ميهــويب يــوم 18 

فيفري 2014، الروائية و الشاعرة حنني عمر يوم 3ماي 

2016 و أمني الزاوي يوم24 أكتوبر 2013 رشيد بوجدرة 

02 جويليــة 2013، أزراج عمــر يــوم 29 أكتوبــر 2013.

اإلعــالم يف األدب،  عــن دور  يف ســياق حديثنــا 

نشــري إىل أن الكثــري مــن الروايــات و القصــص تحولــت 

أفــالم ســينامئية، القــت  إىل مسلســالت تلفزيونيــة و 

إعجــاب الجامهــري الغفــرية فهــذا التحويــل أســهم يف 

التعريــف بهــذه األعــامل األدبيــة لــدى الجمهــور، و مــن 

األمثلــة عــىل ذلــك نذكــر: ثالثيــة محمــد ديــب، ذاكــرة 

 Ce que le jour مســتغامني،  ألحــالم  الجســد 

doit à la nuit لياســمينة خــرضاء، و حتــى الســرية 

أبــرز مثــال  الذاتيــة تحولــت إىل مسلســل تلفزيــوين و 

تــدور أحداثــه  الــذي  نــزار قبــاين  عــىل ذلــك مسلســل 

حول محطات هامة من حياة الشاعر منذ طفولته إىل 

التحاقــه بالســلك الدبلومــايس وزواجــه مرتــني وســفره 

العامليــة. العواصــم  إىل مختلــف 

تلعــب الصحافــة دورا هامــا يف الرتويــج والتشــهري، 

فهي »املكيف و املوجه و الخبري األمني مبا تنرشه من 

اآلراء و املبــادئ و اإلصالحــات عــىل ماليــني قرائهــا يف 

ــاء، وأســبوعا بعــد أســبوع  ــاح مســ مختــــــلف األنحــاء صبــ

و شــهرا عقــب شــهر، بأســاليب مشــوقة باهــرة وبطــرق 

جذابــة، هــي لســان األســتاذ و دمــاغ املفكــر، و عقــل 
الرائــد وواحــة األديــب، وجنــة الشــاعر...15

الجامهــري - بحســب درجــة تأثريهــا بوســائل اإلعــالم 

- أصناف ثالثة: األول يسمى الجمهور العنيد الذي ال 

يقبــل كل مــا يتلقــاه منهــم فــال يتأثــر و ال يغــري مواقفــه و 

ال يبــدل آراءه، ميثــل قلــة قليلــة يف املجتمــع. والثــاين: 

الجمهور الحساس و هو أكر تأثريا من غريه يندرج فيه 

األطفــال، املراهقــون، النســاء و حتــى كبــار الســن، أمــا 

الصنف الثالث فهو الجمهور الالمبايل املهمل الذي 

ال يبــدي أي موقــف ال رفــض و ال قبــول16. واإلعــالم لــه 

ســيطرة كبــرية عــىل املجتمــع بــكل رشائحــه.

تتكامــل ثنائيــة اإلعــالم و األدب، يخــدم كل واحــد 

لريقــى  األدب  توظيــف  إىل  يحتــاج  فاإلعــالم  اآلخــر، 

إىل مســتوى يســتهوي بــه الجمهــور و يلفــت انتباهــه، 

بحاجــة إىل  أنواعهــا  اختــالف  عــىل  األدبيــة  واألعــامل 

اإلعــالم يك تــروج وتكســب شــعبية و تجــذب أكــرب عــدد 

ممكن من القراء حيث ميلك - باعتباره وســيلة اتصال 

- تقنيــات و طرائــق و اســرتاتجيات تحقــق لــألدب غايتــه 

و تجعلــه يحتــل مكانــة عــىل غــرار املجــاالت الحياتيــة 

فــرص  تتكافــأ  الســؤال املطــروح، هــل  يبقــى  األخــرى. 

تتناســب  الظهــور يف اإلعــالم عنــد كل األدبــاء، وهــل 

يــرى  لديهــم فضــاءات االشــتغال عنــد كل صحيفــة ؟ 

عاشور فني بأن اإلعالم ال يسري وفق مبدأ تكافؤ الفرص 

والحضــور  املســتمر  الظهــور  نجــد  مــا  فكثــريا  لألدبــاء 

الدائــم ألســامء دون أخــرى و أركان مخصصــة ألســامء 
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معينــة دون ســواها، فــرتوج بضاعتهــم ويشــهر إنتاجهــم 

و متــرر أفكارهــم.

بهــذه الطريقــة، يســهم اإلعــالم يف خلــق نخبــة مــن 

أدبــاء تتــألأل نجومهــم فتعلــو يف ســامء الســاحة الفنيــة، 

بينــام يهمــش آخــرون فيقذفــون يف ســلة املهمــالت.

ثمنيم: األدب بالدرن

الدعــوة إىل  هــو  مــادي  ثالثــة مداليــل:  األدب  لفظــة 

شــاعر جاهــيل: يقــول  الطعــام، 

ــى  ــ ــ ف ــو الج ــ ــ ــتاة ندع ــ ــ ي املش
ف

ــن � ــ ــ
ف

�

ــر ــ ــ ــ ــا ينتقــــــــــــ ــ ــ ــ دب فين
آ
ى ال ل �ت

ومعنوي هو األخالق الكرمية، لقوله �: أدبني ريب 

فأحسن تأديبي. واملدلول الثالث هو التعبري عن تجربة 

شعورية تعبريا تشرتك فيه اللغة مع الصورة واملوسيقى 

للداللــة عــىل املعنــى املــراد. يشــرتك كلٌّ مــن الديــن 

واألدب يف الدعــوة إىل األخــالق الكرميــة، وهــي التــي 

تبنــي اإلنســان وتشــيد العمــران، قــال أحمــد شــوقي:

ــت ــ ــ ــا بقي ــ ــ ــاق م ــ ــ خ
أ
مم ال

أ
ــا ال ــ ــ

ف
إ�

ــــــوا ــــــم ذهب
ت

ــــــت أخا� ــــــإن مه ذهب ف

هــو  مــا دامــت غايــة األدب  إذن،  فــام اإلشــكالية 

للجــامل  اســتعراض  اإلفــادة، ورســالته هــي  و  اإلمتــاع 

وتصوير للحياة يف صورة بهية، موحية ومؤثرة، والحرص 

عىل بناء مجتمع أفضل. و الدين كذلك يخدم الجامل 

ويرعاه، فغايته ال تخرج عن إسعاد البرشية واستمتاعها 

بحياتهــا وســيطرة املثــل الفاضلــة عــىل العالقــات بــني 

أفرادهــا. األدب والديــن كالهــام يدعــوان إىل التجميــل 

والتزيني يف البيوت واملساكن، يف القرى واملدائن... 

لذلك ال تعارض بينهام. إن اإلشكالية يف الفكر الديني 

الــذي يؤمــن بوجــود حقيقــة مطلقــة، فــريى األشــياء كلهــا 

ثابتــة غــري قابلــة للتغــري وال للتبــدل، وأن القيــم الخلقيــة 

دون  املحظــورة،  الجنســية  العالقــات  يف  محصــورة 

االنتبــاه إىل إقامــة دولــة دميقراطيــة مبنيــة عــىل الحريــة 

واملساواة والعدالة االجتامعية، يتمتع أفرادها بالرخاء 

االقتصــادي واألمــن االجتامعــي. فــاألدب يســعى لبنــاء 

بهــا  ينقــد  باللجــوء إىل طريقــة فنيــة،  مجتمــع فاضــل، 

مــن  فيعــاد  وتعــرى ســلبياته،  عــراه  تفــكك  املجتمــع، 

جديــد بنــاؤه.

كثــريا مــا يتحالــف رجــال الديــن مــع السياســيني يف 

محاكمة املثقفني بســبب مواقفهم السياســية، لكنهم 

يغطونهــا بقضايــا الديــن، والتاريــخ يشــهد أن محاكــامت 

ابن حنبل وابن رشد والحالج... معروفة ومعلنة تحمل 

معها معقوليتها السياسية، منها ما كانت تَُهام مبارشة 

ورصيحــة يف مضمونهــا الســيايس كاالمتنــاع عــن البيعــة 

أو رفــض اإلفتــاء مبــا يــريض الســلطان. هــؤالء العلــامء 

املمتحنون ميتلكون سلطة هي سلطة التحدث باسم 

الدين أي باسم الرشعية، وألنه يحظى مبساندة العامة 

أو ما يعرب عنه اليوم باملعارضة، حيث يتعرض أقطابها 

المتحان يبدأ بالتخويف واإلرهاب النفي لينتقل إىل 

االســتنطاق البوليي مع التعذيب الذي يصل أحيانا 

إىل اإلعدام17.

عنــد  املحــاكاة  نظريــة  يشــبه  مــا  األديــب  يتبنــى 

فالســفة اليونــان، بانطالقــه مــن نقــد الواقــع، اســتدراكا 

قــول  الكــامل. ومــا  لبلــوغ  الخيــال  عــن طريــق  للحلــول 

عــىل  دليــل  أكذبــه(إال  الشــعر  أعــذب  )إن  األصمعــي 

اســتمداد األفــكار مــن عــامل غيبــي، فالكــذب إشــارة إىل 

الخيــال الــذي يلجــأ إليــه األديــب، بينــام يفهمــه الفكــر 

الدينــي عــىل أنــه تشــويه للحقيقــة. هنــاك هــوة ســحيقة 

بــني الديــن والفكــر الدينــي.

ــر: للفكــر الدينــي خاصيــة  ــد كل تف  ــر عت الر ف

واحــدة هــي اإلميــان بالحقيقــة املطلقــة، حقيقــة ثابتــة 

غري قابلة للتجزئة، فال يريكم إال ما يرون، وال حقيقة إال 

مبــا يؤمنــون، لقــد بلغــوا الكــامل، والبحــث عــن الحقيقــة 

بعدهــم مــن املحــال، البحــث خــارج معتقداتهــم زندقــة 

وهرطقة، التعصب شعارهم، واستعداد الفرد للقتال 
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األديــان،  جميــع  يف  الفكــر  هــذا  يختلــف  ال  أملهــم. 

مهيمن عىل الكنيسة، ومسيطر عىل الهيئات الرسمية 

الدينيــة والسياســية عنــد املســلمني، بتحالــف األمــراء 

مع رجال الدين، اعتربوا أنفسهم أحباَء هللا وأوصياءه، 

اســتخلفهم واســتظلهم يف األرض، يطبقــون تعاليمــه. 

أنروبولوجــي:  الفكــر مثلــث  لقــد اســتوىل عــىل هــذا 

فكــر  وهــو موجــود يف كل  عنــف- حقيقــة،  تقديــس- 

واليهوديــة واإلســالم، حقيقــة  دينــي، عنــد املســيحية 

مطلقــة، مقدســة، مســتعدون إلفنــاء الدنيــا مــن أجلهــا. 

الــذي أودى بحيــاة قاليــيل،  الفكــر املطلــق هــو  هــذا 

بيتــه، ال  الطــربي يف  الحــالج، وحــارص  عــىل  وقــى 

ليشء سوى ألنهم جميعا فّكروا خارج األطر املعهودة.

اســتفحلت  الر فــر، امحمكــامع باتغريــمتع: 

العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  األخــرية، ويف  اآلونــة  يف 

ظاهــرة جــّر الكتــاب واملبدعــني والفنانــني إىل املحاكــم 

ومقاضاتهم بدعوى التهجم عىل املقدسات وانتهاك 

ثائــرة اإلســالميني يف مــرص  ثــارت  املحظــورات، فقــد 

عــىل روايــة »وليمــة ألعشــاب البحــر »لألديــب الســوري 

حيــدر حيــدر، وقبلهــا بفــرتة ســجن الجامعــي الكويتــي 

الدكتــور أحمــد البغــدادي ولوحقــت الكويتيتــان ليــىل 

العثــامن وعاليــة شــعيب قضائيــا، ناهيــك عــن الضجــة 

التي أثريت حول الفنان اللبناين مارسيل خليفة لغنائه 

تعــرض  أســابيع  وقبــل  كرميــة،  قرآنيــة  آيــة  مــن  مقطعــا 

الشــاعر األردين مــوىس الحوامــدة لحملــة مامثلــة، ويف 

اليمــن –أيضــا- أثــريت ضجــة كــربى حــول روايــة »صنعــاء 

مدينــة مفتوحــة »للــروايئ اليمنــي الراحــل محمــد عبــد 

الــويل18. إن قامئــة املفكريــن املقتولــني واملضطهديــن 

واملكّفريــن طويلــة جــدا عــرب العصــور القدميــة والحديثــة 

يف العاملــني العــريب واإلســالمي، وإليكــم مثــاال عــىل 

ذلــك:

ت فــر مفــدي زكررــم: مــن أجــل قصيــدة شــعرية 

يكتبهــا الشــاعر، يقســم فيهــا بــاألرواح الطاهــرة والدمــاء 

تحريــر  وأنهــارا يف ســبيل  وديانــا  التــي ســالت  الزكيــة 

األرض اإلســالمية، وقــد َعــّد املتشــددون ذلــك القســم 

رشكا أكرب، رغم أن الشاعر نفسه رصح قائال: ال يهمكم 

أمري، فأنا مسؤول أمام هللا، لكنهم متادوا يف غيهم، 

فأطلقوا دعاياتهم ضده، ألنه مل يقسم بالله يف قوله: 

قســام بالنــازالت املاحقــات...

اغريــمم مولــود فرعون: قتــل عــىل يــد متطرفــني يف 

وضح النهار، حيث اقتيد هو وخمسة من العاملني يف 

قطــاع التعليــم مــن غرفــة االجتامعــات، وأمروهــم بوضــع 

آلــة املــوت  انطلقــت  الحائــط، وبعدهــا  تجــاه  أيديهــم 

تحصــد األرواح الربيئــة. إنــه أحــد أبنــاء املقاومــة الجزائرية 

ضــد االحتــالل الفرنــي، ولــه العديــد مــن املؤلفــات 

الفقــري«  الوعــرة« و »ابــن  أبرزهــا »الــدروب  والروايــات 

الثقافــة  أعيــد نرشهــا يف مــرص ضمــن سالســل  التــي 

الجامهريية، كام ألف كتاب »يوميات معركة الجزائر«.

ــمس: مل يعــرف الفلســطينيون  ــمن كتف ــمم غس اغري

قصــرية  قصــة  تكتــب  أن  قــال:  حتــى  املقاومــة  أدب 

ناجحة، فهذا أدب املقاومة. فأصبح الجميع تالميَذه، 

ويذكــر محمــود درويــش قائــال: مل أكــن أعلــم أننــي أكتــب 

أدب مقاومــة إال بعــد إشــادة غســان كنفــاين بشــعري. 

ثم انظم إليه الشاعر الفلسطيني مريد الربغويث. رصد 

غســان كنفاين واقعه الفلســطيني يف رواياته وقصصه 

ومرسحياته، واســتطاع صياغة األفكار الثورية والتحررية 

املخابــرات  جهــاز  اغتالــه  بســيط.  أديب  قالــب  يف 

بــريوت  قــرب  بتفجــري ســيارته  اإلرسائيليــة )املوســاد( 

يونيــو/   8 اغتيالــه يف  كان  قلمــه،  أّرقهــم  أنــه  بســبب 

جويليــة 1972م عــن عمــر يناهــز الســتة والثالثــني.

ح  صبــا يف   : عي لســبم ا روســف  م  غريــم ا

1978/02/18م، تــم اغتيــال الوزيــر والكاتــب املــرصي 

يف قــربص، عــن عمــر يناهــز الســتني عامــا، أثنــاء قراءتــه 

إحــدى املجــالت، بعــد حضــوره مؤمتــرا آســيويا إفريقيــا 

بإحــدى الفنــادق. قتلــه رجــالن يف عمليــة أثــرت عــىل 

القــوات  العالقــات املرصيــة- القربصيــة، بعــد تدخــل 

الــدويل  بالهبــوط يف مطــار الرنــكا  الخاصــة  املرصيــة 
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القاتلــني. عــىل  للقبــض 

محمــود محمــد طــه: مفكــر ومؤلــف وســيايس 

سوداين، أسس الحزب الجمهوري عام 1945م، أعلن 

مجموعــة مــن األفــكار الدينيــة والسياســية، جمعهــا يف 

الفكــرة الجمهوريــة، عارضهــا كثــري مــن العلــامء، ورمــاه 

بعضهــم بالــردة، وحوكــم بهــا مرتــني، أعــدم يف ينايــر ســنة 

عــرف  النمــريي.  الرئيــس جعفــر  أواخــر عهــد  1985م، 

الحــزب  زال  مــا  األســتاذ،  بلقــب  أتباعــه ومحبيــه  بــني 

ينــرشون  زال معارضــوه  ومــا  فكــره،  ينــرش  الجمهــوري 

الكتــب والفتــاوى املضــادة.

رســام كاريكاتــري  اللــيل:  نمجــي ســليل حســد 

فلسطيني، متيز بالنقد الالذع الذي يعمق عرب اجتذابه 

لالنتبــاه الوعــي الرائــد مــن خــالل رســومه الكاريكاتوريــة، 

الذيــن عملــوا  الفلســطينيني  الفنانــني  أهــم  مــن  يعتــرب 

عــىل ريــادة التغيــري الســيايس باســتخدام الفــن كأحــد 

أســاليب التكثيــف. لــه أربعــون ألــف رســم كاريكاتــوري، 

اغتالــه شــخص مجهــول يف لنــدن عــام 1987م.

ــدي: أوصــل الروايــة  ــلامن رش ــمم س ــة اغري محمبل

الهنديــة إىل العامليــة، اتهــم باســتهزائه بالنبــي يف روا 

بعــض  عــىل  اعتمــد  أن  بعــد  شــيطانية(،  )آيــات  يتــه 

الروايــات التاريخيــة التــي يعتربهــا املســلمون ضعيفــة. 

بــردة  فتــوى  العلــامء املســلمني  مــن  العديــد  أ صــدر 

الخمينــي  اإلمــام  فتــوى  أثــرا  وأكرهــا  أشــهرها  رشــدي 

للثــورة اإليرانيــة عــام 1989م، حيــث  املرشــد األعــىل 

وضعــت إيــران جائــزة ماليــة كبــرية ملــن يســتطيع قتلــه. 

ظــّل متخفيــا لعــرش ســنوات يف بريطانيــا، مــام ســبب 

إيــران. بــني الدولتــني: بريطانيــا و  يف قطــع العالقــات 

مــرصي،  ومفكــر  كاتــب  فــوده:  فــرج  اغريــمم 

علــامين، تــم اغتيالــه عــىل يــد الجامعــة اإلســالمية يف 

كتاباتــه  أثــارت  أن  بعــد  القاهــرة  يونيــو1992م. يف   8

جــدال واســعا بــني املثقفــني واملفكريــن ورجــال الديــن، 

واختلفــت حولهــا اآلراء وتضاربــت، فقــد طالــب بفصــل 

الديــن عــن السياســة والدولــة، وليــس عــن املجتمــع. 

شنت جبهة علامء األزهر هجوما كبريا عليه، وأصدرت 

بجريــدة النــور بيانــا بكفــره.

أعــالم  أحــد  حمــدان:  صملــح  محمــود  جــامم 

الجغرافيا املرصيني، اختفت مسودات بعض الكتب 

تأليفهــا، وعــىل رأســها  مــن  االنتهــاء  التــي كان بصــدد 

كتابــة عــن اليهوديــة والصهيونيــة، تــم اغتيالــه يف ظــروف 

رئيــس املخابــرات  أمــني هويــدي  أكــد  وقــد  غامضــة، 

املوســاد  أن  يثبــت  مــا  لديــه  أن  الســابق،  املــرصي 

اإلرسائيــيل هــو الــذي اغتالــه يف 17 أفريــل 1993م عــن 

عمــر يناهــز 65 عامــا.

ــمم نويــب محفــوظ: اعتــرب العديــد  ــة اغري محمبل

مــن األدبــاء واملفكريــن روايــة »أوالد حارتنــا« التــي ألفــت 

عــام 1959م، ومل تصــدر إال يف بــريوت عــام 1967م، 

بعــد أن منــع األزهــر نرشهــا، كانــت رمــزا لقــادة ثــورة يوليــو 

الذيــن انقلبــوا عــىل مبادئهــم، وكانــت التهمــة املوجهــة 

إليــه، أنــه تطــاول عــىل الــذات اإللهيــة. تعــرض ملحاولــة 

شــاب  أن طعنــه  بعــد  1994م،  عــام  فاشــلة  اغتيــال 

بسكني يف رقبته بتهمة ردته عن اإلسالم بسبب فتوى 

الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن. لقــد أعــدم الشــاب الــذي 

حــاول قتلــه، بعــد أن ســئل هــل كان نادمــا عــىل فعلتــه 

؟ قــال: ال، ولــو عــاد يب الزمــن لحاولــُت قتلــه. كانــت 

الطعنة سببا يف عدم قدرة محفوظ استخدام يده يف 

الكتابة حتى موته، رغم ذلك، أعلن أنه غري حاقد عىل 

الشــاب الــذي حــاول قتلــه، وأنــه يتمنــى لــو مل يعــدم.

نــر حممــد أبو زرــد: اعتــرب الكاتــب املــرصي نرص 

حامد أبو زيد مرتدا وخارجا عن اإلسالم، نتيجة أعامله 

الفكريــة وآرائــه الحــرة، دفــع مثــن ذلــك، حــني أصــدرت 

محكمــة االســتئناف بالقاهــرة حكــم التفريــق بينــه وبــني 

زوجته بتاريخ 14 يونيو 1995م فوجد نفسه مجربا عىل 
مغــادرة وطنــه مــع زوجتــه.19

نمهــض حــي: أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة يف 

الكاتــب  قاتــل  عــىل  شــنقا  باإلعــدام  حكــام  األردن 

الصحفي ناهض حرت الذي لقي مرصعه رميا بالرصاص 
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يف 2016/09/25، أثناء توجهه لحضــــــــور جلسة لدى 

املحكمة يف قرص العدل وسط العاصمة عامن، فيام 

الفاعــل  القبــض عــىل  ألقــت األجهــزة األمنيــة األردنيــة 

ريــاض إســامعيل أحمــد عبــد هللا. و قــد قــرر املدعــي 

إيقــاف حــرت  العــام األول لعــامن يف 2016/08/13، 

النعــرات املذهبيــة  إثــارة  بينهــا  لــه،  اتهامــات  وإســناد 

والعنرصيــة وإهانــة املعتقــد الدينــي عــىل خلفيــة نــرشه 

رســام اعتــرب مســيئا للــذات اإللهيــة.

التــي  الرشســة«  »الحــرب  عــىل  التاريــخ  يشــهد 

الذيــن  األدبــاء  عــىل  املتطــرف  الفكــر  أهــل  يقودهــا 

ينتقــدون أفكارهــم وترصفاتهــم العدوانيــة ضــد كل مــن 

يعارضهــم يف الــرأي أو السياســة، ولعــل آخــر هجــامت 

هــذه الحــرب تتمثــل يف اغتيــال الكاتــب األردين ناهــض 

حــرت خــالل ســنة 2016.

إن املشكلة األكر خطورة وتهديدا لحقوق اإلنسان 

الــردة«  هــي »حكــم  اإلســالمية  البلــدان  مختلــف  يف 

القــايض بقتــل املرتــد… و عــوض أن ينظــر املســلمون 

للحرية الدينية، حدث العكس، ففي وجود حكاملردة، 

فــإن حريــة املعتقــد أو الحريــة الدينيــة، هــي فعــال حريــة 
ذات اتجــاه واحــد، الدخــول حــّر والخــروج ممنــوع.20

إضافة إىل اإلرهاب الجامعي يف الوطن العريب، 

أنظمــة  إقامــة  إىل  تطمــح  التــي  الــدول  اســتهدف 

دميقراطية، أمثال سوريا واليمن والعراق ومرص والجزائر 

منذ أزيد من عقد من الزمن. واملالحظ أن الدول التي 

ال متلك حتى الربملات وال تجري االنتخابات هي التي 

تســعى إىل إســقاط الــدول املتقدمــة.

إن الغايــة مــن وجــود البــرش يف الدنيــا هــي عبــادة 

مــن  ال  العباديــة  مــن  مشــتقة  والعبــادة  وحــده،  هللا 

العبودية، كام يفهمها الفكر الديني )وما خلقُت الجن 

واإلنس إال ليعبدون(، وهي تعني اإلنسانية واإلخالص 

لها، والغاية التي خلقنا من أجلها هي العمل وإتقانه، 

واألدب وسيلة لبلوغ ذلك اإلتقان. األدب هو جميع ما 

تنتجــه القرائــح مــن منظــوم ومســبوك ومنثــور، واألديــب 

ليــس واعظــا اجتامعيــا  الروحيــة، فهــو  للمتعــة  باعــث 

يســمو  أصيــل  إنــه  آنيــة.  ُمثُــل سياســية  عــن  معــربا  أو 

بقارئــه إىل عــامل روحــي بعيــد عــن الواقــع، مــع اهتاممــه 

بقضايــا زمانــه واحتياجــات عــرصه، فهــو إنســان موهــوب 

وحساس، يتمكن من إنقاذ الحضارة اإلنسانية. األديب 

األصيــل قــادر عــىل خلــق منظــور جديــد يف الفلســفة 

والديــن والجــامل واالجتــامع، ميثــل انتصــارا عــىل كل مــا 

يهــدد اإلنســان مــن معــاين العبوديــة والفنــاء.
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عيوُب اللَهجات العربية: بيان ونقد
م.م.اآمنة بادع كرمي العلكم املديرية العامة لرتبية ذي قار

ت.ت. آمتة بمدع كررل
املديرية العامة لرتبية ذي قار

امللخص

يهــدف هــذا البحــث إىل بيــان عيــوب اللهجــات العربيــة, وقــد تضمــن البحــث توطئــة تحدثــت فيهــا عــن معنــى اللهجــة 

يف االصطالح العلمي الحديث, وصفاتها, وكذلك تضمن البحث عرضاً تفصيلياً لعيوب اللهجات, وآراء العلامء 

فيهــا, وانتهــى البحــث بالخامتــة التــي لُِخــص فيهــا أهــم مــا توصــل إليــه البحث.
 

توطئة:

اللهجة يف االصطالح العلمي الحديث )هي مجموعة 

من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك 

وبيئــة  البيئــة،  هــذه  أفــراد  الصفــات جميــع  هــذه  يف 

بيئــة أوســع وأشــمل تضــم عــدة  مــن  اللهجــة هــي جــزء 

لهجــات، لــكل منهــا خصائــص، ولكنَّهــا تشــرتك جميعــاً 

يف مجموعــة مــن الظواهــر اللغويــة التــي تيــرس اتصــال 

أفــراد هــذه البيئــات بعضهــم ببعــض()1(.

عــدة  مــن  تتألــف  التــي  الشــاملة  البيئــة  وتلــك 

باللغــة،  تســميتها  عــىل  التــي اصطلــح  هــي  لهجــات، 

املحدثــني)2(. اللغــة  علــامء  عنــد 

ــا الصفــات التــي تتميــز بهــا اللهجــة فتــكاد تنحــرص  أمَّ

فالــذي  األصــوات وطبيعتهــا، وكيفيــة صدورهــا،  يف 

يفــرق بــني لهجــة وأخــرى هــو بعــض االختــالف الصــويت 

يف غالــب األحيــان)3(.

وتتميــز بيئــة اللهجــة بصفــات صوتيــة خاصة تخالف 

كل املخالفــة أو بعضهــا صفــات اللهجــات األخــرى يف 

اللغــة املوحــدة، غــري أنَّ اللهجــة قــد تتميــز أيضــاً بقليــل 

مــن صفــات ترجــع إىل بنيــة الكلمــة ونســجها، أو معــاين 

بعــض الكلــامت)4(.

وإنَّ لغــات العــرب قــد اســتعملت قدميــاً تُقصــد 

بهــا اختــالف ألســنة القبائــل، وتباينهــا يف نطــق بعــض 

يف  االختــالف  النــوع،  هــذا  يف  ويدخــل  األلفــاظ، 

حــركات الفتــح واإلمالــة، واإلظهــار واإلدغــام، والتســهيل 

والرتقيــق. والتفخيــم  والتحقيــق، 

كان للعربيــة القدميــة أكــر مــن مســتوى وظيفــي. 

الشــعر،  لغــة  وهــي  املشــرتكة،  اللغــة  هنــاك  كانــت 

والخطابــة، والحــوار، واملفاخــرات، وهــي اللغة القدمية 

املصطفــاة مــن خصائــص لغــات القبائــل العربيــة.

وهناك لغات القبائل العربية التي كانت تتفاوت 

فصاحتهــا مبــدى قربهــا مــن اللغــة املشــرتكة، وتختلــف 

اللغــة الفصحــى، ويتمثــل هــذا  بعــض االختــالف عــن 

االختالف يف األصوات ودالالت املفردات واستعامل 

الحــروف وبعــض القضايــا الرصفيــة والنحويــة.

وبعد استقراء الباحث لظاهرة اللهجات وفق هذا 

املنظور، استقامت خطوات بحثه:
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توطئة	 

عيوب اللهجات العربية: بيان ونقد	 

خامتة	 

ســائلني املــوىل العــيل القديــر أن يتقبّــل منــا هــذا 

القليــل، وأن يأخــذ بأيدينــا إىل مــا فيــه الخــري والصــالح.

عيوب الل ومع اللربية بآراء الللامء في م:

1. اتسرت مء:

االســتنطاء هــو جعــل العــني الســاكنة نونــاً إذا جــاورت 

الفعــل  يف  مخصــوص  واحــد،  موضــع  يف  الطــاء 

»أنطــى«)5(. فيصبــح  »أعطــى«، 

وفرسَّ الدكتور إبراهيم السامرايئ هذا اإلبدال من 

»العني« إىل »النون« أنَّه جاء من الفعل »آىت« مبعنى 

بتشــديد   » »أىتَّ فصــار  الفعــل  ثــمَّ ضّعــف  »أعطــى« 

»التــاء« ثــمَّ فــكَّ اإلدغــام الــذي اقتــى إبــدال »النــون« 

يجــري يف  مــا  وهــذا  ـــــ  املتجانســني  الصوتــني  بأحــد 

ـا  ـــــ وهــو كثــري معــروف)6(. وقــرئ: )إنَـّ اللغــات الســامية 

القــراءة إىل  أنطينــاك الكوثــر(. فابــن خالويــه)7( نســب 

رســول هللا �، وكذلــك فعــل الزمخــرشي)8(.

ونُســب هــذا اإلبــدال إىل لهجــة »ســعد بــن بكــر، 

وهذيل، واألزد، وقيس، واألنصار«)9(، وقيل: إنَّها لهجة 

العــرب العاربــة)10(. وهــي لهجــة مــازال العراقيــون وكثــري 

مــن البــدو ينطقــون بهــا.

وامنــا  عامــة،  ليــس ظاهــرة  االســتنطاء  ان  ويبــدو 

االبــدال شــائع يف كلمــة »اعطــى«، وانهــا مــازال ينطقــون 

بهــا حتــى اليــوم يف العــراق.

2. الرَّلرلة:

التَّلتلــة هــي كــرس حــرف املضارعــة مــن كلِّ فعــل 

مضــارع، ونســَب الحريــري هــذا النطــق إىل »بهــراء«)11(، 

وابن فارس إى »أسد، وقيس«)12(، وأبو جعفر الطويس 

إىل »هذيل«)13(، وأبو حيان األندلي إىل »ربيعة«)14(. 

وقــرأ بهــا »نِســتعني...« يحيــى بــن وثــاب)15(.

وعّقــب رمضــان عبــد التــواب عــىل ذلــك فأضــاف 

»وعامــة العــرب«)16(، ثــمَّ قــال: »وهــذه الظاهــرة ســامية 

للظواهــر  اللغــوي  »الــركام  ويســميها  قدميــة…«)17(، 

اللغــة…«)18(. املندثــرة يف 

وذكــر كاصــد يــارس الزيــدي أنَّ »هــذه اللهجــة غالبــة 

عــىل كالم العراقــني اآلن... وقــد يحملنــا عــىل ترجيــح 

القبيلــة  حــدود  وتجاوزهــا  اللهجــة،  هــذه  رقعــة  ســعة 

ة قبائــل تنطــق بهــا«)19(. الواحــدة إىل عــدَّ

ويتضــح لنــا ان كــرس حــرف املضــارع مــن كل فعــل 

العربيــة  اللهجــات  موجــودة يف  هــي ظاهــرة  مضــارع 

اليــه الدكتــور رمضــان عبــد  مــا اشــارة  الحديثــة، وهــذا 

التــواب بقولــه »الــركام اللغــوي للظواهــر املندثــرة يف 

اللغــة...« اي ان الظاهــرة اللغويــة قبــل ان متــوت، قــد 

تبقــى منهــا امثلــة، تعــني عــىل معرفــة االصــل.

تشتة: 3. الشَّ

كقولهــم:  مطلقــاً  شــيناً  الــكاف  هــي جعــل  نشــنة  الشَّ

»لبيش اللهم لبيش« أي: »لبيك«، ورأى رمضان عبد 

التواب أنَّها »تتفق هذه الظاهرة من بعض الوجوه، مع 

ظاهــرة الكشكشــة«)20(.

وتُنسب هذه اللغة إىل أهل اليمن)21(، وتغلب)22(، 

ونسبهاابن دريد والقلقشندي إىل حمري)23(.

ويــرى عبــد الغفــار حامــد: »أنَّهــا ومــا زالــت حتــى 

والقطريــة،  واملهريــة،  الشــحري،  اللهجــة  يف  اآلن 

منيــل  اننــا  اىل  االشــارة  مــن  البــد  وحرضمــوت«)24(. 

اىل راي الدكتــور رمضــان عبــد التــواب مــن ان ظاهــرة 

بعــظ  تتفــق يف  شــينا  الــكاف  وهــي جعــل  الشنشــنة 

الوجــوه بظاهــرة الكشكشــة وهــي جعــل الــكاف املؤنثــة 

لــه الحقــا. نشــري  والــذي ســوف  شــينا 

4. ال م امنية:

الطمطامنية هي إبدال الم التعريف ميامً، وروي أنَّ النبي 

� نطــق بهــذه اللغــة فقــال: »ليــس مــن اْمــربِّ اْمصيــاُم يف 

امَسَفر«، يريد: ليس من الرب الصيام يف السفر()25(.
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وقبائــل  واألزد،  بهــا إىل »طــيء،  النطــق  ونُســب 

حمري«)26(. وذكر رمضان عبد التواب أنَّها »ال تزال هذه 

الظاهــرة شــائعة يف بعــض جهــات اليمــن، كــامأنَّ منهــا 

كلمة يف اللهجة املرصية، وهي كلمة »البارحة« التي 

ينطقها املرصيون »امبارح««)27(، ويقول الزبيدي: »إنَّ 

هــذه الظاهــرة تقــدح يف الفصاحــة«)28(.

وانا اميل اىل راي الزبيدي بان ظاهرة الطمطامئية 

الحديــث  هــذا  ان  والاعتقــد  الفصاحــة  خــالف  هــي 

املــروي عــن الرســول � صحيحــا وقــد عــرف بالفصاحــة 

وبالغــة البيــان، وان هــذه الظاهــرة الزال ينطقــون بهــا يف 

بعــض مناطــق اليمــن ومــرص.

5. اللورفية:

فقــال:  ثعلــب  هــو  العيــب  هــذا  ذكــر  مــن  أول  لعــلَّ 

»ارتفعت قريش يف الفصاحة عن عنعنة متيم، وتلتلة 

بهــراء... وعجرفيــة ضبــة«)29(، وعنــه نقــل ابــن جنــي)30(، 

والسيوطي)31(. ومل يفرس املقصود فيه سوى الراغب 

»والعجرفيــة جفــاء يف  فقــال:  األصفهــاين )502هـــ( 

الــكالم...«)32(، »ويف كالمــه عجرفيــة.. أي جفــوة«)33(. 

والبــد مــن االشــارة ان ظاهــرة العجرفيــة اول مــن نطــق بهــا 

هــو ثعلــب وقــد قصــد حــدوث جفــاءا يف الــكالم.

6. اللولوة:

ذكــر ســيبويه هــذه اللهجــة، ومثَّــل لهــا يف كتابــه فقــال: 

»قولهم هذا متيمج، يريدون متيمي…«)34(.وقال فيها 

األزهــري )370هـــ(: »والعجعجــة يف قضاعــة كالعنعنــة 

يف متيــم، يحولــون اليــاء جيــامً«)35(.

قيَّــدوا  »أنَّهــم  الــرواة  إىل  أنيــس  إبراهيــم  وعــزا 

العجعجــة بــأن تســبق اليــاء بالعــني«)36(. وعــارض ذلــك 

أيــن  مــن  التــواب فقــال: »ولســت أدري  رمضــان عبــد 

بقولــه: »وليــس هــذا  الزيــدي  نقله«)37(.وجــزم كاصــد 

ـــــ الزمــاً«)38(. أنيــس  إبراهيــم  ـــــ يعنــي  إليــه  الــذي أشــار 

ونسب سيبويه النطق بهذه الظاهرة إىل ناس من 

بنــي ســعيد)39(، وينقــل ابــن الســكيت )244هـــ( عــن أيب 

عمــرو بــن العــالء أنَّــه يعزوهــا إىل بنــي حنظلة)40(.

تكــن  الظاهــرة »مل  أنَّ هــذه  أنيــس  إبراهيــم  ويــرى 

يف قضاعــة كلهــا بــل تنحــرص يف حيــني هــام: جهينــة 

وجــرم«)41(.

م يف  وذهــب كاصــد الزيــدي إىل أبعــد مــامَّ تقــدَّ

اللهجــة  هــذه  أنَّ  أســلفنا  مــامَّ  »يبــدو  فقــال:  نســبتها 

أوسع من أن تحدد بقضاعة وحدها«)42(، وعكس هذه 

الظاهــرة وهــو إبــدال الجيــم يــاء نســبت إىل متيــم عــىل 

أبــو زيــد األنصــاري أنَّ بعــض بنــي متيــم قــال:  مــا روى 

شــرية، للشــجرة)43(.

الظاهــرة  »وهــذه  التــواب  عبــد  رمضــان  وأضــاف 

جنــويب  قــرى  بعــض  يف  الحــارض  عرصنــا  يف  تشــيع 

العــريب«)44(. الخليــج  بلــدان  وبعــض  العــراق، 

وذكــر الزبيــدي »أنَّ هاتــان اللهجتــان: إبــدال اليــاء 

بهــام  ينطــق  يــاًء، صوتيتــان أي  الجيــم  إبــدال  أو  جيــامً 

بفصاحــة  ال  املتكلــم  بفصاحــة  فيخــالن  يُكتــب،  وال 

الكاتــب«)45(.

ويبــدو يل ان الــذي ســهل ابــدال اليــاء جيــام، هــو 

اتحادهــام يف املخــرج، وكونهــام مجهوريــن، اي تهتــز 

معهــام االوتــار الصوتيــة وقــد نســبت هــذه الظاهــرة اىل 

قبيلــة قضاعــة.

7. اللتلتة:

العنعنــة هــي قلــب الهمــزة عينــاً، فيقولــون يف »أنَّــك«: 

»عنَّك« ويف »أْسلم«: »َعْسلم« ويف »أُذن«: »ُعُذن« 

)46(، وقــد ذكرهــا ابــن فــارس بــني اللغــات املذمومــة)47(.

الهمــزة،  « املفتوحــة  القدامــى يف »أنَّ وحرصهــا 

فقــال:  ذلــك  مــن  أبعــد  إىل  أنيــس  إبراهيــم  وذهــب 

بالهمــزة  »إنَّ العنعنــة ليســت ظاهــرة صوتيــة مختصــة 

الهمــزة  تكــون  أن  فيهــا  رشطــاً  وليــس  املفتوحــة، 

.)48 مبتــدأة«)

ويقول الزبيدي: »وأحســب ما ذهب إليه إبراهيم 

أنيــس صوابــاً فقــد ســمعت يف وســط العــراق وجنوبــه 

يقولــون: »والقرعــان« يريــدون: »والقــرآن« و »اســعلك 
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ُسعال« يريدون: »واسألك سؤاالً««)49(. وتُنسب هذه 

الظاهــرة إىل »متيــم، وقيــس، وأســد«)50(.

ويتضــح لنــا هــو ان القدمــاء حــرصوا هــذه الظاهــرة 

ب )ان( املفتوحــة الهمــزة امــا املحدثــني فلــم يجعلــوه 

ابــدال  ان  الظــن  واغلــب  بالهمــزة املفتوحــة  مختصــة 

الهمــزة عينــا هنــا، نــوع مــن املبالغــة يف تحقيــق الهمــز 

وان هــذه الظاهــرة اليــزال ينطقــون بهــا يف وســط العــراق 

وجنوبــه.

8. الغمغمة:

قــال املــربّد: »والغمغمــة أن تســمع الصــوت وال يتبــني 

الغمغمــة  ــا  الحــروف«)51(، وأضــاف: »وأمَّ تقطيــع  لــك 

فقد تكون من الكالم وغريه، ألنَّه صوت ال يُفهم تقطيع 

حروفــه«)52(. ونُســبت هــذه الظاهــرة إىل قضاعــة)53(.

كلمــة  يف  أنَّ  إىل  التــواب  عبــد  رمضــان  ومييــل 

»غمغمــة« تحريفــاً مــن عجعجــة)54(. وقــرَّر مجمــع اللغــة 

واألربعــني  الخامســة  دورتــه  يف  بالقاهــرة،  العربيــة 

)1979م( بنــاء عــىل اقــرتاح مــن رمضــان عبــد التــواب 

اللهجــات)55(. ألقــاب  مــن  اللقــب  هــذا  حــذف 

والبــد مــن االشــارة اىل ان هــذه الظاهــرة قــد ابهــم 

عــىل  اقــروا  لذلــك  تحديدهــا،  العــرب يف  اللغويــون 

العربيــة. اللهجــات  مــن  حذفهــا 

٩. الفحفحة:

ابــن الســكيت قــول أيب عبيــدة )215ه(: »قــوم  ينقــل 

يحولــون حــاء »حتــى« فيجعلونهــا عينــاً كقولــك: »قــم 

آتيــك««)56(. عتــى 

ـى  وقــال أبــو الطيــب اللغــوي: »ويُقــال: ›اصــرب حتَـّ

ـى حــني« يف  ـى آتيــك‹«)57(. وقــرئ: »عتَـّ آتيــك‹، و ›عتَـّ

»حتــى حــني« ] يوســف: 35[)58(.

ويقــرر رمضــان عبــد التــواب أنَّ إبــدال الحــاء عينــاً 

خــاص بكلمــة »حتَّــى«)59(. وقــد تناقــض كاصــد الزيــدي 

بــني الحــاء والعــني مــن  ثــمَّ فــرق  حــني قــال: »إذ ليــس 

صــوت  »األول  أردف:  ثــم   ،)60 الصوتيــة«) الناحيــة 

نُســبت  وقــد  والثــاين صــوت مجهــور«)61(.  مهمــوس، 

الظاهــرة إىل »هذيــل«)62(. هــذه 

أنيــس هــذه الظاهــرة ونســبتها إىل  إبراهيــم  وأنكــر 

هــذه  نســبة  نشــك يف  أنَّنــا  »عــىل  فقــال:  »هذيــل« 

الظاهــرة لهذيــل... وال تكــون هنــاك ظاهــرة عامــة تدعــى 

»الفحفحــة«...«)63(.

الظاهــرة  هــذه  تظاربــت يف  قــد  االراء  ان  ونــرى 

بكلمــة  الحــاء عينــا خــاص  ابــدال  ان  يــرى  مــن  فمنهــم 

›حتى‹، ومنهم من اليرى فرق بني الحاء والعني، ومنهم 

من يرى انها مل تكن ظاهرة عامة واغلب الظن ان هذه 

الظاهــرة وهــي قلــب الحــاء عينــا ثابتــة لــورود ذلــك يف 

امثلــة لغويــة عديــدة.

1٠. الق لة:

قــال الخليــل: »والقطعــة يف طــيء... وهــي: أن يُقــوَل: 

»يــا أبــا الحــكا« وهــو يريــد »يــا أبــا الحكــم«، فيقطــع كالمــه 

عــن إبانــة بقيــة الكلمــة«)64(.

وروي أنَّ النبي �، وعلياً عليه السالم، وعبد هللا 

بــن مســعود قــرأوا: »يــا مــاِل ليقــِض علينــا ربُـّـك« بــدالً 

مــن اآليــة »يــا مالــك« ] الزخــرف: 77 [ عــىل الرتخيــم)65(.

عــىل  تقتــرص  للقــراءة والقطعــة ال  التوجيــه  وهــذا 

األســامء فقط)66(. واللهجة هذه منســوبة إىل »طيء«، 

ومــا زالــت عنــد بعــض املرصيــني حتــى اآلن)67(، وقــد 

وســقوط  غريهــم)68(.  وإىل  اليمــن،  أهــل  إىل  متتــد 

الحــروف مــن أواخــر الكلــامت ضعــف ليــس يف الصــوت 

ــا يف طريقــة نطقهــا)69(. وإمنَّ

ويبــدو لنــا ان ظاهــرة القطعــة نــوع مــن ترخيــم اللفــظ 

واغلــب الظــن ان هــذه الظاهــرة مســتمرة وموجــودة اىل 

الــذي  برســول هللا  وتؤثــرا  وتاســيا  اقتــداءا  يومنــا هــذا 

وجدت يف احادثه اليوم وتاثر بها املسلمون واستمرو 

عليهــا.

11. ال س سة:

قال ســيبويه عنها: »واعلم أنَّ ناســاً من العرب يلحقون 

الكاف السني ليبينوا كرسة التأنيث«)70(.وذهب الفرَّاء 
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إىل أنَّهــا عبــارة عــن »إلحــاق كاف املذكــر ســيناً يف لغــة 

ربيعــة ومــرض فرقــاً بــني خطــايب املذكــر واملؤنــث عنــد 

الوقف«)71(.

فتختلــف  بكــر  ــا  »وأمَّ فقــال:  ذلــك  املــربّد  وذكــر 

يف الكسكســة، فقــوم منهــم يبدلــون مــن الــكاف ســيناً 

كــام يفعــل التميميــون يف الشــني، وقــوم يبينــون حركــة 

الــكاف املؤنــث يف الوقــف بالســني فيزيدونهــا بعدهــا 

›اعطيتكــس‹«)72(. فيقولــون: 

ويرى الزبيدي أنَّ هذا الخلط حدث هنا، بســبب 

اقــرتان »الكسكســة« ب»الكشكشــة« وأنَّ عبــارة ســيبويه 

لنــا ان الكسكســة هــي  أكــر دقــة مــن غريه)73(.ويتضــح 

ظاهــرة قدميــة ذكرهــا علــامء اللغــة، ومازالــت مســموعة 

يف عرصنــا الحــارض.

12. ال ش شة:

ا ناس كثري من متيم، وناس من أسد  قال سيبويه: )فأمَّ

فإنَّهــم يجعلــون مــكان الــكاف للمؤنــث الشــني، وذلــك 

أنَّهــم أرادوا البيــان مــن الوقــف... وذلــك قولــك: »إنَّــش 

»إنَـّـِك«، و »مالــِك«...  يريــد:  ذاهبــة«، و »مالــش«، 

وقوم يلحقون الشني ليبينوا بها الكرسة يف الوقف كام 

أبدلــوا مكانهــا للبيــان، وذلــك قولهــم: »أعطيتكــش«، و 

»اكرمكــش« فــإذا وصلــوا تركوهــا«)74(.

ــن ال يحــى مــن أصحابــه فقــال:  ونقــل املــربّد عمَّ

»قولــه: تيامنــوا عــن كشكشــة متيــم، فــإنَّ عمــرو بــن متيــم 

إذا ذكــرت كاف املؤنــث فوقفــت عليهــا أبدلــت منهــا 

وأنَّهــا  الــكاف يف املخــرج،  مــن  الشــني  لقــرب  شــيناً، 

الوقــف، ألنَّ يف  البيــان يف  فــأرادوا  مثلهــا  مهموســة 

الشــني تفشــياً فيقولــون للمــرأة: »جعــل هللا الربكــة يف 

دارش »، و« ويحك مالش »، والتي يدرجونها يدعونها 

كافــاً، والتــي يقفــون عليهــا يبدلونهــا شــيناً«)75(.

وقــرئ بهــذه اللهجــة قولــه تعــاىل: ﴿قـَـْد َجَعَل َربُِّك 

يًّا﴾ ] مريــم: 24 [ فصــارت »قــد َجَعــَل َربُّش  ْتَــِك َسِ
َ

ت
تحتَــِش رَسيَّا«)76(.والبــد مــن االشــارة ان ســيبويه هــو مــن 

اوائل الذين ذكروا هذه الظاهرة، ونجد ان علامء اللغة 

منهــم مــن ثبــت الشــني حالــة الوقــف فقــط حرصــا عــىل 

البيــان، ومنهــم مــن يثبتهــا يف الوصــل كــام فعــل ســيبويه 

يف قولــه »انــش ذاهبــة و مالــش ذاهبــة«.

13. الوتل:

ُعــوُذ بـِـَربِّ 
َ
الوتــم هــو قلــب الســني تــاًء، وقــرئ: ﴿قُــْل أ

انلَّــاِس﴾ ] النــاس: 1 [: »النــات«، رواهــا أبــو عمــرو بــن 
العــالء، وقــال: إنَّهــا لغــة قضاعــة، وأنشــد الفــرَّاء:

الســــــعاة  ي 
بــــــيف هللا  تــــــل  قا �ي 

ــات ــ ــ ــ ار الن ــوع �ش ــ ــ ــ ب ف �ي ــرو �ج ــ ــ ــ مع

كيــــــــات ليســــــــوا أعفــــــــاء ول أ

كيــاس)78(. ار النــاس، ول أ يــد: �ش �ي

وأشار إىل هذا اإلبدال ابن جني إذ أورد »ست« يف 

سدس، و »النات«، و »أكيات« يف الناس وأكياس)79(.

وأوضح ابن جني رأيه يف أنَّ »السني« قلبت »تاء« 

فيام ذكره فقال: »ففي املثال األول قلبوها تاء لتقرب 

مــن الــدال التــي قبلهــا والتــاء مــع ذلــك حــرف مهمــوس 

كــام أنَّ الســني مهموســة فصــار التقديــر: ســدت فلــام 

أبدلــوا  وتقاربتــا يف املخــرج  والتــاء  الــدال  اجتمعــت 

الــدال تــاء لتوافقهــا يف الهمــس ثــم أدغمــت التــاء يف 

التــاء فصــارت »ســت« كــام تــرى، ففــي النــاس وأكيــاس 

أبدلت السني تاء ملوافقتها إياها يف الهمس والزيادة 

وتجــاور املخــرج...«)80(.

التقــارب  هــذا  أنيــس  إبراهيــم  الدكتــور  أكَّــد  وقــد 

يــكادان يكونــان متامثلــني يف  الصــويت فقــال: »إنَّهــام 

املخرج، كام أنَّ كال منهام صوت مهموس، ومل يبق إذاً 

إالَّ أن يلتقــي طــرف اللســان بأصــول الثنايــا العليــا التقــاء 

محكــامً فــإذا افرتقــا ســمعنا التــاء وإذا مل يكــن االلتقــاء 

محكامً فهي الســني«)81(.وميكن القول ان ظاهرة الوتم 

الدكتــور  كــام فرسهــا  تــاء جــاءت  الســني  قلــب  وهــي 

الحرفــني  هذيــن  تقــارب  نتيجــة  وهــي  انيــس  ابراهيــم 

»الســني والتــاء« يف املخــرج والهمــس.
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14. الوكل:

املخاطبــني  ضمــري  مــن  »الــكاف«  كــرس  هــو  الوكــم 

وقــد وصــف ســيبويه  »كِــْم«،  »كُــْم« فينطــق  املتصــل 

هــذه الظاهــرة بالــرداءة فيقــول عنــد الحديــث عــن كــرس 

الشــاعر: قــول  مــن  »الــكاف« يف »أحالمكــم« 

ــــــادث  ــــــل ح ــــــى ج ــــــولمه ع ــــــال م وإن ق

مـــــن الدهـــــر ردوا فضـــــل أحامـــــم ردوا

ا كرست الكاف من ›أحالمكم‹ ونحوه تشبيهاً  »وإمنَّ

لهــا بهــاء ›أحالمهــم‹ ألنَّهــا أختهــا يف اإلضــامر ومناســبة 

لهــا يف الهمــس وذلــك ضعيــف ألنَّ أصــل الهــاء الضــم 

والكــرس عــارض عليهــا بخــالف الــكاف فحمــل الــكاف 

عليهــا بعيــد ضعيــف ألنَّهــا أبــني وأشــد«)82(.

قــال:  فاحــش  غلــط  بأنَّهــا  املــربّد  وصفهــا  وقــد 

»ونــاس مــن بكــر بــن وائــل يجــرون الــكاف مجــرى الهــاء، 

إضــامر  عالمــة  وكانــت  مثلهــا،  مهموســة  كانــت  إذا 

كالهــاء وذلــك غلــط فاحــش منهــم، ألنَّهــا مل تشــبهها 

ــا  يف الخفــاء الــذي مــن أجلــه جــاز ذلــك يف الهــاء، وإمنَّ

إذا أشــبهه يف  الحــرف مجــرى غــريه  يجــري  أن  ينبغــي 

علّتــه، فيقولــون: ›مــررت بكــم‹ وينشــدون هــذا البيــت: 

وإن قــال موالهــم... ألــخ«)83(. وبعــض العلــامء ينســب 

بــن وائــل)84(. بكــر  مــن  اللهجــة إىل ربيعــة ونــاس  هــذه 

واغلــب الظــن ان املشــهور عنــد جمهــور العــرب يضــم 

كاف الخطــاب للجمــع مطلقــا دون النظــر اىل الحــرف 

او الحركة التي تسبقها، لذلك وصفها سيبويه بالرداءة 

وكذلــك املــربد بانهــا غلــط فاحــش.

15. الوهل:

الوهــم هــو كــرس هــاء الغابــني املتصــل »ُهــْم« فينطــق 

»ِهــْم«، وعزاهــا ســيبويه إىل قــوم مــن ربيعــة، ووصفهــا 

بالرداءة حيث قال: »واعلم أنَّ قوماً من ربيعة يقولون: 

يكــن املســكَُّن حاجــزاً  الكــرسة، ومل  اتبعوهــا  »ِمْنِهــم« 

حصينــاً عندهــم، وهــي لغــة رديئــة، فــإذا فصلــت بــني 

تجــري عــىل  قــد  فالــزم األصــل، ألنَـّـك  الهــاء والكــرسة 

فــإذا تراخــت وكان بينهــام  األصــل، وال حاجــز بينهــام، 

بعــض  وهــم  وبعضهــم  املشــابهة...  تلتــق  مل  حاجــز 

ربيعــة أو كلــب بــن وبــرة مــن قضاعــة يضمــون هــاء »هــم 

»دامئــاً ســواء تقــّدم عليهــا يــاء أو كــرسة أو مل يتقــدم، 

وتســمى هذه اللهجة بالوهم«)85(.وبعضهم نســبها إىل 

بنــي كلــب)86(.

وقــرأ الحســن البــرصي وعمــرو بــن فايــد بكــرس الهــاء 

وكــرس امليــم يف قولــه تعــاىل: ﴿َعلَيِْهــْم﴾ ]الفاتحــة: 

7[: علِيِهــم)87(.

البــد مــن االشــارة اىل ان هــاء ضمــري الغيبــة للجمــع 

تكــرس اذا كان قبلهــا يــاء او كــرسة، وتضــم الهــاء يف غــري 

ذلــك، امــا الــذي حــدث هــو ان بنــو كلــب يكــرسون هــاء 

ضمــري الجمــع الغائــب مطلقــا ســواء ســبقت الهــاء بيــاء 

او كــرسة او ال.

يقــول رمضــان عبــد التــواب: »وخالصــة القــول يف 

»الوكــم« و »الوهــم«، أنَّ األصــل يف ضمرييةالخطــاب 

والغيبــة، ضــم الــكاف والهــاء، يف مثــل: »كتابُكــْم«، و 

»كتابُهــْم«، غــري أنَّ قبيلــة كلــب، تجــري قانــون املمثالــة 

إن  كــرسة  الضمــة  هــذه  فتقلــب  »كُــم«  الصوتيــة يف 

سبقت بكرسة أو ياء، وهذا هو »الوكم«. كام أنَّ اللغة 

الفصحــى، تجــري هــذه املامثلــة برشطهــا الســابق يف 

»ُهــم«، وتعمــم قبيلــة كلــب هــذه املامثلــة هنــا، فيــام 

مل يســبق بكــرسة أو يــاء، عــن طريــق القيــاس، وهــذا هــو 

»الوهــم« عندهــم«)88(.

الاممتة:

يف ختــام بحثنــا املتواضــع هــذا نوجــز أهــم النتائــج التــي 

توصلنــا إليهــا:

إنَّ لدراســة اللهجــات العربيــة القدميــة أهميــة . 1

اللغويــة، فعــن طريقهــا  الدراســات  كبــرية يف 

األلفــاظ  دالالت  يف  التطــور  معرفــة  ميكننــا 

ومعرفــة مــا تؤديــه مــن معــاٍن مختلفــة الختــالف 

البيئــات.
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إنَّ األصــوات لهــا دور فاعــل ومؤثــر يف اختــالف . 2

اللهجــات العربيــة، فوجدنــا اختالفــاً يف إبــدال 

اإلمالــة  ويف  الحــركات،  وإبــدال  الحــروف، 

والفتح، ويف إدغام الحروف وغريها ناتجة عن 

عزلــة تلــك القبائــل واختالطهــا بأقــوام غــري عربيــة.

إنَّ هــذه العيــوب املذمومــة التــي وقعــت يف . 3

تلك اللهجات قد أدَّت إىل القدح بفصاحتها، 

والتــي ترفعــت عنهــا اللغــة املوحــدة املشــرتكة 

الفصحى.

ال وامش

يف اللهجات العربية: إبراهيم أنيس: 15.( 1

ينظر: املصدر نفسه: 15.( 2

ينظر: املصدر نفسه: 16.( 3

ينظر: املصدر نفسه: 16.( 4

ينظــر: فصــول يف فقــه العربيــة: رمضــان عبــد التــواب: 120، ( 5

الثالــث:  القــرن  العــرب إىل نهايــة  اللغويــة عنــد  والدراســات 

محمــد حســني آل ياســني: 475.

ينظر: دراسات يف اللغة: 217.( 6

ينظر: مخترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع: 182.( 7

ينظر: الكشاف: 445/6.( 8

ينظر: املزهر يف علوم اللغة: السيوطي: 182/1.( 9

ينظر: البحر املحيط: أبو حيان األندلي: 519/8.( 10

ينظر: درة الغواص فيأوهام الخواص: 234.( 11

ينظر: الصاحبي: 34.( 12

ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: 37/1.( 13

ينظر: البحر املحيط: 141/1.( 14

ينظر: مخترص يف شواذ القرآن: ابن خالويه: 9.( 15

فصول يف فقه العربية: 124.( 16

املصدر نفسه: 125.( 17

املصدر نفسه: 126.( 18

فقه اللغة العربية: 231، 233.( 19

فصول يف فقه العربية: 128.( 20

املصدر نفسه: 127.( 21

ينظر: العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلي: ( 22

.320/3 ،475/2

ينظر: جمهرة اللغة: 238/1، وصبح األعىش: 160/1.( 23

اللهجات العربية نشأة وتطوراً: 167.( 24

فصول يف فقه العربية: 128.( 25

الغفــار حامــد ( 26 عبــد  وتطــوراً:  نشــأة  العربيــة  اللهجــات  ينظــر: 

.191 هــالل: 

فصول يف فقه العربية: 130.( 27

من إشكاليات العربية: 154.( 28

مجالس ثعلب: 80/1.( 29

ينظر: رس صناعة اإلعراب: 129/1.( 30

ينظر: املزهر يف علوم اللغة: 211/1.( 31

محارضات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: 131/1.( 32

أساس البالغة، مادة )عجز(: 635/1.( 33

الكتاب: 182/4.( 34

تهذيب اللغة، مادة )عج(: 68/1.( 35

يف اللهجات العربية: 95.( 36

فصول يف فقه العربية: 135.( 37

فقه اللغة العربية: 239.( 38

الكتاب: 182/4.( 39

ينظر: القلب واإلبدال: 95.( 40

يف اللهجات العربية: 110.( 41

فقه اللغة العربية: 239.( 42

ينظر: فصول يف فقه العربية: 133.( 43

املصدر نفسه: 133.( 44

من إشكاليات العربية: 157.( 45

ينظر: العني، مادة )عّن(: 91/1، واملزهر: 222/1.( 46

ينظر: الصاحبي: 35.( 47

يف اللهجات العربية: 92.( 48



46  عيوُب الل :ومع اللربية: بيمن بنقد

من إشكاليات العربية: 157، 158.( 49

ينظر: تهذيب اللغة: األزهري: 111/1.( 50

الكامل يف اللغة واألدب: 451/2.( 51

املصدر نفسه: 452/2.( 52

ينظر: املصدر نفسه: 452/2.( 53

ينظر: فصول يف فقه العربية: 138.( 54

املصدر نفسه: 138.( 55

القلب واإلبدال: 23.( 56

اإلبدال: 295/1.( 57

املحتسب: ابن جني: 343/1.( 58

ينظر: فصول يف فقه العربية: 139.( 59

فقه اللغة العربية: 242.( 60

املصدر نفسه: 242.( 61

ينظر: املحتسب: 343/1.( 62

يف اللهجات العربية: 95، 96.( 63

العني، مادة )قطع(: 137/1.( 64

ينظر: مخترص يف شواذ القرآن: 137.( 65

الغفــار حامــد ( 66 عبــد  وتطــوراً:  نشــأة  العربيــة  اللهجــات  ينظــر: 

.375 هــالل: 

ينظر: فصول يف فقه العربية: 140.( 67

ينظر: اللهجات العربية نشأة وتطوراً: 376.( 68

املصدر نفسه: 376.( 69

الكتاب: 295/2.( 70

املزهر: 221/1.( 71

الكامل يف اللغة واألدب: 453/2.( 72

ينظر: من إشكاليات العربية: 163.( 73

الكتاب: 295/2.( 74

الكامل: 452/2، 453.( 75

ينظر: فقه اللغة وأرسار العربية: أبو منصور الثعالبي: 151.( 76

ينظر: مخترص شواذ القرآن: 184.( 77

ينظر: القلب واإلبدال: 104.( 78

ينظر: رس صناعة اإلعراب: 155/1.( 79

املصدر نفسه: 155/1.( 80

يف اللهجات العربية: 93.( 81

الكتاب: 197/4.( 82

املقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد املربّد: 269/1.( 83

ينظر: الكتاب: 197/4، واملقتضب: 269/1.( 84

الكتاب: 196/4.( 85

ينظر: املزهر: 222/1.( 86

ينظر: مخترص يف شواذ القرآن: 9.( 87

فصول يف فقه العربية: 153.( 88

امصمدر بامراجع

القرآن الكريم.	 

اإلبــدال، أبــو الطيــب عبــد الواحــد بــن عــيل اللغــوي الحلبــي، 	 

تحقيــق: عــز الديــن التنوخــي، مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 

ـــــ 1961م. 1380ه 

أســاس البالغــة، أبــو القاســم جــار هللا محمــود بــن عمــر بــن أحمــد 	 

الزمخــرشي )538ه(، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار 

الكتــب العلميــة، بــريوت ـــــ لبنــان، ط1، 1419ه ـــــ 1998م.

البحر املحيط، محمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األدندلي 	 

)745ه(، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد املوجــود، والشــيخ 

عيل محمد العوض، شارك يف تحقيقه: د. زكريا عبد املجيد 

العلميــة،  الكتــب  دار  الجمــل،  النجــويل  أحمــد  النــويت، ود. 

بــريوت ـــــ لبنــان، ط1، 1413ه ـــــ 1993م.

الحســن 	  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  القــرآن،  تفســري  يف  التبيــان 

الطــويس، )460ه(، تحقيــق: الشــيخ آغــا بــزرك الطهــراين، دار 

لبنــان، )د.ت(. ـــــ  بــريوت  العــريب،  الــرتاث  إحيــاء 

تهذيــب اللغــة، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد األزهــري )370ه(، 	 

تحقيــق: عبــد الســالم هــارون وآخــرون، الــدار املرصيــة، القاهــرة، 

1964م ـــ 1967م.

بــن دريــد األزدي، مطبعــة 	  الحســن  بــن  اللغــة، محمــد  جمهــرة 

1344ه. املعــارف، صيــدا، ط1، 

دراســات يف اللغــة، د. إبراهيــم الســامرايئ، مطبعــة العــاين، 	 

بغــداد، 1961م.



47  جملة كرياال  يوليو ٢٠١٨ 

الدراسات اللغوية عند العرب إىل نهاية القرن الثالث، محمد 	 

حسني آل ياسني، دار مكتبة الحياة، بريوت، ط1، 1980م.

درة الغــواص يف أوهــام الخــواص، أبــو جعفــر القاســم بــن عــيل 	 

مطبعــة  الخفاجــي،  الديــن  شــهاب  أحمــد  رشح:  الحريــري، 

1299ه. الجوائــب، قســطنطينية، ط1، 

جنــي )392ه(، 	  بــن  عثــامن  الفتــح  أبــو  اإلعــراب،  رس صناعــة 

)د.ت(. هنــداوي،  حســن  د.  تحقيــق: 

الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب يف 	 

كالمهــا، أبــو الحســني أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: أحمــد 

صقــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 1977م.

أحمــد 	  العبــاس  أبــو  اإلنشــا،  صناعــة  يف  األعــىش  صبــح 

1910م. القاهــرة،  األمرييــة،  املطبعــة  القلقشــندي، 

العني، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )175ه(، 	 

تحقيق: د. مهدي املخزومي، ود. إبراهيم السامرايئ، سلسلة 

املعاجم والفهارس.

مكتبــة 	  التــواب،  عبــد  رمضــان  د.  العربيــة،  فقــه  يف  فصــول 

1999م. ـــــ  1420ه  ط6،  القاهــرة،  الخانجــي، 

فقــه اللغــة العربيــة، كاصــد يــارس الزيــدي، دار الفرقــان، عــامن، 	 

ط1، 2004م.

فقــه اللغــة وأرسار العربيــة، أبــو منصــور عبــد امللــك بــن محمــد 	 

بــن إســامعيل الثعالبــي )430ه(، تحقيــق: د. ياســني األيــويب، 

املكتبــة العرصيــة، صيــدا ـــــ بــريوت، ط2، 1420ه ـــــ 2000م.

األنجلــو 	  مكتبــة  أنيــس،  إبراهيــم  د.  العربيــة،  اللهجــات  يف 

2003م. ط3،  القاهــرة،  املرصيــة، 

القلــب واإلبــدال، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق الشــهري بابــن 	 

الســكيت اللغــوي )244ه(، تحقيــق: حســني محمــد محمــد، 

الهيــأة العامــة لشــؤون املطابــع، القاهــرة، 1978م.

الكامــل يف اللغــة واألدب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد املــربّد 	 

)285ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، 

بريوت، ط2، 1997م.

الكتــاب، أبــو بــرش عمــرو بــن عثــامن بــن قنــرب )180ه(، تحقيــق: 	 

عبــد الســالم محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط3، 

ـــــ 1988م. 1408ه 

األقاويــل يف 	  التنزيــل وعيــون  عــن حقائــق غوامــض  الكشــاف 

وجوه التأويل، جار هللا أبو القاســم محمود بن عمر الزمخرشي 

)538ه(، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد املوجــود، والشــيخ 

عــيل محمــد معــوض، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ط1، 1418ه 

ـــــ 1998م.

اللهجات العربية نشأة وتطوراً، عبد الغفار حامد هالل، مكتبة 	 

وهبة، القاهرة، ط2، 1414هـ ــ 1993م.

مجالــس ثعلــب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى ثعلــب )291ه(، 	 

املعــارف، ط1،  دار  هــارون،  محمــد  الســالم  عبــد  تحقيــق: 

1960م.

الراغــب 	  والبلغــاء،  الشــعراء  ومحــاورات  األدبــاء  محــارضات 

2006م. بــريوت،  صــادر،  دار  األصفهــاين، 

املحتســب يف تبيــني وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا، 	 

أبــو الفتــح عثــامن بــن جنــي، تحقيــق: عــيل النجــدي ناصــف، ود. 

عبــد الفتــاح إســامعيل شــلبي، )د.ت(.

خالويــه 	  ابــن  البديــع،  كتــاب  مــن  القــرآن  شــواذ  يف  مختــرص 

)د.ت(. القاهــرة،  املتنبــي،  مكتبــة  )370ھ(، 

املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، عبــد الرحمــن جــالل الديــن 	 

الســيوطي )911ھ(، تحقيــق: محمــد أحمــد جــاد املــوىل بــك، 

وعيل محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات 

املكتبــة العرصيــة، صيــدا ـــــ بــريوت، 1406ھ ـــــ 1986م.

املــربّد )285ھ(، 	  يزيــد  بــن  العبــاس محمــد  أبــو  املقتضــب، 

تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، مطابــع األهــرام التجاريــة، 

ـــــ 1994م. مــرص، ط3، 1415ھ 

اللغــة(، 	  روايــة  ـــــ  النحــوي  العربيــة )املصطلــح  إشــكاليات  مــن 

ن، ط1، 1434ھ  سعيد جاسم الزبيدي، دار كنوز املعرفة، عامَّ

ـــــ 2013م.

 



48  القيمة الدرتية ب الللمية ب األدبية لل رمتيب

القيمة الدينية و العلمية و االأدبية للكتاتيب

د. سوسن عبد ال ررل بونقيشة
أستاذ مساعد بقسم الثقافة االسالمية، جامعة حائل، اململكة العربية السعودية

امقدمة

عــىل  الســالم  و  الصــالة  و  الرحيــم  الرحمــن  بســم هللا 

بعــد، و  للعاملــني،  رحمــة  املبعــوث 

فيــه  يتعلــم  الــذي  املــكان  هــي  الكتاتيــب  فــان 

الطالب قراءة القران الكريم وحفظه إىل جانب القراءة 

وأغلــب طالبهــا صغــار  الحســاب،  ومبــادئ  والكتابــة 

الســن، ويذكــر أن أول مــن جمــع األطفــال يف الُكتّــاب 

يف اإلســالم هو عمر بن الخطاب ريض هللا عنه، وكان 

مقــر الُكتّــاب باملســاجد أو يف منــزل صاحــب الُكتّــاب 

)1(، و يســمى »املــؤدب« الــذي يقــوم بالتدريــس فيهــا 

و يف بعــض األحيــان بالفقيــه، أمــا »العريــف« فهــو مــن 
كان يســاعد املــؤدب يف عمليــة التدريــس.)2(

»الكتاتيــب« يف  األطفــال يف  تعليــم  درج  وقــد 

عنــوان  »«هــو  فالكتــاب  اإلســالمية،«  الــدول  جميــع 

عــرص  بعــد  تدريجيــا  تقهقــر  الــذي  الدينــي  التعليــم 

ت مالمــح  تغــريَّ االســتعامر، حيــث  فــرتة  و  االنحطــاط 

عــىل  والعمــل  الديــن  بعــد رضب  الــدول املســتعمرة 

ر  الــذي قــدَّ طمــس هويــة الشــعوب، ولــوال لطــف هللا 

»الرجــل  ليســرتجع  اإلســالمية  لبلــدان  ا اســتقالل 

املريــض«)3( شــيئا مــن عافيتــه عــن طريــق املصلحــني 

مــن املشــايخ و غريهــم مــن أصحــاب العقــول الرشــيدة 

لكانــت الفاجعــة.و تجــدر اإلشــارة إىل تعــدد تســمياته 

اليــوم إذ يطلــق عليــه البعــض »ريــاض قرآنيــة« أو« دور 

القيمــة  وتتمثــل  تتغــري.  مل  وظيفتــه  أن  إال  تحفيــظ« 

العلميــة و األدبيــة للكتاتيــب يف الــدور التاريخــي الــذي 

لعبتــه عــىل مــر العصــور، فــال يجــب أن ننــى مكانــة 

الكتاتيب دينيا وتاريخيا و ثقافيا و إنسانيا، لقد كانت 

الكتاتيــب مــن االنجــازات التــي يفتخــر بهــا املســلمون و 

التــي توضــح مــدى حرصهــم عــىل تربيــة أبنائهــم و مــدى 

متســكهم بتعاليــم اإلســالم كديــن و منهــج حيــاة، فــكان 

الطلــب عليهــا كبــريا حيــث يــرتىب القلــب عــىل محبــة 

القــرآن الكريــم و الســنة النبويــة املطهــرة، فهــي تغــرس 

األخالقيــات  و  املبــادئ  و  الســليمة  العقيــدة  أصــول 

النشــأة األوىل. الطفــل منــذ  اإلســالمية يف 

و نظرا ألهمية موضوع التعليم عىل مدى العصور 

اخــرتت أن أكتــب فيــه محاولــة اإلملــام بجميــع الجوانــب 

الخاصة مبؤسسة »الكتاب« فكان البحث مقسام إىل 

مقدمــة و مبحثــني، األول عنوانــه: ملحــة عــن الكتاتيــب 

أربعــة مطالــب،  يتفــرع إىل  و  فيهــا  العلــامء  أقــوال  و 

األول، األصــل الدينــي للكتاتيــب و الثــاين، فضــل تعلــم 

الثالــث،  و  للصبيــان  تعليمــه  الكريــم و رشوط  القــرآن 

فضــل تعلــم أصــول الديــن و العبــادات و الرابــع، أشــهر 

املؤدبــني ثــم املبحــث الثــاين وعنوانــه: الكتاتيــب يف 

الواقــع العــريب اإلســالمي يليهــا خامتــة فيهــا عــرض ألهــم 

النتائج و التوصيات ثم الفهارس و املصادر و املراجع، 

و قــد اســتعملت للغــرض املنهــج الوصفــي التحليــيل 

األدلــة  و  بالشــواهد  مستأنســة  التاريخــي  املنهــج  و 

بالتاريــخ اإلســالمي للتحليــل و الوصــف و  الرشعيــة و 

ربــط املعلومــات و تفســريها بطريقــة علميــة.
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امبحث األبم: محة عن ال رمتيب ب أقوام الللامء في م:

املطلب األول: األصل الديني للكتاتيب:

كانــت أول مدرســة يف اإلســالم دار األرقــم مبكــة 

املكرمــة حيــث تعلــم الصحابــة مــن معلمهــم األول، أمــا 

بعــد هجرتــه � إىل املدينــة املنــورة أصبــح املســجد 

الوحــي  اتجــه  وقــد  املدرســة،  هــو  الرشيــف  النبــوي 

يف الفــرتة املكيــة إىل ناحيــة العقيــدة و األخــالق و مل 

يتعــرض إىل األحــكام العمليــة إال قليــال و بشــكل كيل 

غالبــا. والســبب يف هــذا املنهــج هــو أن العقيــدة هــي 

األســاس األول لــكل مــا تــأيت بــه الرشيعــة مــن أحــكام و 

بــد إذن مــن إصالحهــا و تنقيتهــا مــن  تفصيــالت، فــال 
الشــوائب و األباطيــل.)4(

ففــي تعليــم أبنائنــا تعليــام دينيــا تأســيا برســول هللا 

�، »ملــا يســبق فيــه –أي العلــم بالقــرآن الكريــم-إىل 

القلــوب مــن رســوخ اإلميــان و عقائــده مــن آيــات القــرآن 

و بعــض متــون األحاديــث«.)5( ومــن الثابــت أن الصبيــان 

بــدؤوا منــذ زمــن رســول هللا � يف تعلــم القــرآن الكريــم 

حيــث أورد البخــاري بــاب يف تعليــم الصبيــان القــرآن، 

قال ابن عباس: »تويف رسول هللا و أنا ابن عرش سنني 
ــل(. )6( و قــد قــرأت املحكــم« )أي املُفصَّ

فيهــا  لبثــوا  بــالدا  فتحــوا  إذا  الصحابــة  كان  وقــد 

لتعليــم النــاس أمــر دينهــم فكانــوا أول مــا يفعلونــه هــو 

بنــاء الــدور و املســاجد وقــد نقــل عــن الصحابــة أنهــم 

عندما فتحوا افريقية أواسط القرن األول للهجرة حطوا 
بالقــريوان.)7( معســكرهم 

التــي وجــدت يف املدينــة أذكــر:  ومــن الكتاتيــب 

كُتّــاب أبــو خضــري و كان باملســجد النبــوي الرشيــف، 

كُتّــاب  زريــق،  بنــى  حــي  و كان يف  ذبــاب  كُتّــاب أيب 

إســحاق األعــرج و كان بالقــرب مــن مســجد بنــى زريــق، 

اإلسالمية يف املغرب العريب، انتصب بها منذ أواخر 

القــرن الثالــث هجــري املوافــق للقــرن التاســع ميــالدي 

يف  للتبّحــر  ببغــداد  ملثيلــه  محــاك  للحكمــة  بيــت 

مجاالت العلوم الطبية والفلكية والهندسية والرتجمة.

وقــد ظلــت عاصمــة للبــالد وأحــد أكــر مراكــز الثقافــة 

طيلــة  اإلســالمي  باملغــرب  تألقــاً  اإلســالمية  العربيــة 

خمســة قرون من الســابع إىل الثاين عرش للميالد، من 

املوقع الرســمي لفضيلة الشــيخ عبد الرحمن خليف و 

هــو مــن مشــايخ القــريوان املتأخريــن.

كُتّاب الشيخ جالل الياس باملدينة، كُتّاب إبراهيم 

باملســجد  كان  و  فقيــه  إبراهيــم  الشــيخ  كتــاب  فقيــه 

تعليــم صبيانهــم  التفتــوا إىل  ثــم  الرشيــف.)8(  النبــوي 

فاتخــذوا لــه محــال بســيط البنــاء يجتمعــون فيــه لقــراءة 

كالم هللا العزيــز ملــا كان ألولئــك األفاضــل مــن العنايــة 
الكــربى بأمــر دينهــم القويــم«)9(

املطلب الثاين: فضل تعلم القرآن الكريم 

و رشوط تعليمه للصبيان:

وردت يف هــذا الشــأن أحاديــث كثــرية عــن رســول 

هللا � ســوف أذكــر بعضهــا.

قــال رســول هللا �: »إن أفضلكــم مــن تعلــم القــرآن 
و علمــه«)10(

قــال رســول هللا �: »ان هللا يرفــع بهــذا الكتــاب 
أقوامــا و يضــع بــه آخريــن«)11(

قــال رســول هللا �: »إن للــه أَْهلِــني مــن النــاس. 

قالوا يا رسول هللا من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل 
هللا و خاصتــه«)12(

قال رسول هللا �: »مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن 
كمثل األُترًجة طعمها طيب و ريحها طيب«)13(

و جعلــه  العلــم  عــىل طلــب  اإلســالم  وقــد حــث 

قــال �: »طلــب  فريضــة عــىل كل مســلم ومســلمة، 
عــىل كل مســلم«)14( فريضــة  العلــم 

وعن رشوط تعليمه للصبيان يقول ابن سحنون:«و 

عليــه-أي املــؤدب- أن يتفقدهــم بالتعليــم و العــرض و 

يجعــل لعــرض القــرآن وقتــا معلومــا مثــل يــوم الخميــس 

و عشــية األربعــاء، و يــأذن لهــم يف يــوم الجمعــة و ذلــك 

ســنة املعلمــني. و ال أرى أن يعلمهــم ألحــان القــرآن ألن 
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مالــكا قــال: ال يجــوز أن يقــرأ القــرآن باأللحــان، و ال أرى أن 

يعلمهم التحبري )أي تحسني الصوت و تزيينه( ألن ذلك 

داعيــة إىل الغنــاء، وينبغــي لــه أن يعلمهــم إعــراب القــرآن 

و ذلــك الزم لــه و الشــكل و الهجــاء و الخــط الحســن و 

القــراءة الحســنة و التوقيــف و الرتتيــل يلزمــه ذلــك.

و ال بــأس أن يجعلهــم ميــيل بعضهــم عــىل بعــض 

ألن ذلك منفعة لهم، و ليتفقد إمالءهم، و ال يجوز أن 

ينقلهــم مــن ســورة إىل ســورة حتــى يحفظوهــا بإعرابهــا و 

كتابتهــا إال أن يســهل لــه اآلبــاء. و ال بــأس عــىل الصبــي 

إذا مل يبلــغ الحلــم أن يقــرأ يف اللــوح عــىل غــري وضــوء 

إذا كان يتعلــم، و ال ميــس الصبــي املصحــف إال عــىل 
وضــوء و ليأمرهــم بذلــك حتــى يتعلمــوه«)15(

املطلب الثالث: فضل تعلم أصول الدين و العبادات:

و هــي العلــوم الجليلــة التــي بهــا يفهــم املــرء دينــه و 

تســتقيم حياتــه بهــا عــىل املنهــج الربــاين األصيــل.

»فينبغي عىل املعلم أن يأمرهم، أي الصبية، إذا 

كانــوا بنــي ســبع ســنني و يرضبهــم عليهــا إذا كانــوا بنــي 

عــرش الذكــور و اإلنــاث، و يلزمــه أن يعلمهــم الوضــوء و 

الصــالة الن ذلــك دينهــم و عــدد ركوعهــا و ســجودها 

و القــراءة فيهــا و التكبــري و كيــف الجلــوس و اإلحــرام و 

السالم و ما يلزمهم يف الصالة. وليعلمهم الصالة عىل 

الجنائــز والدعــاء عليهــا. وينبغــي لــه أن يعلمهــم ســنن 

الصــالة مثــل ركعتــي الفجــر و الوتــر و صــالة العيديــن...

و ليتعاهدهــم بتعليــم الدعــاء لريغبــوا إىل هللا، و 
يعرفهــم عظمتــه و جاللــه ليكــربوا عــىل ذلــك.«)16(

ففي الُكتَّاب يتعلم الطفل أصول التوحيد و عامد 

الدين أي الصالة و ســائر األخالق الحميدة التي دعانا 

إليهــا اإلســالم ليحيينــا، فيخــرج منــه متفقهــا، فاهــام، 

نبيهــا، متفتــح الذهــن، عاملــا مبــدار األشــياء.

وقد ذكر العلامء فنونا و علوما أخرى، وكذلك زاد 

ابــن ســحنون الخطابــة للوصــول إىل املــراد املطلــوب و 

هــو تعليــم األطفــال و تربيتهــم عــىل املبــادئ الرشعيــة 

اإلسالمية.

املطلب الرابع: أشهر املؤدبني:

أبــو عبــد الرحمــن  بكــر صالــح الكلبــي و  أبــو  منهــم 

الســلمي و كان مكفوفا و معبد الجهني القدري، قال 

ســفيان بــن عيينــة كان الضحــاك بــن مزاحــم و عبــد هللا 

بــن الحــارث يعلــامن و ال يأخــذان أجــرا.

و منهم قيس بن سعد و عطاء بن أيب رباح و عبد 

الكريم أبو أمية و حسني املعلم و هو حسني بن ذكران 

و القاسم بن مخيمرة الهمذاين.

ومنهــم الكميــت بــن زيــد الشــاعر و منهــم الحجــاج 

بــن يوســف كان بالطائــف واســمه كليــب و أبــو يوســف 
أيضــا كان معلــام ».)17(

وهــذا األمــري إســامعيل بــن أيب املهاجــر املخزومــي 

كان يــؤدب أوالد عبــد امللــك بــن مــروان ثــم اســتعمله 

الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز عــىل افريقيــة ســنة مائــة 

مــن الهجــرة، و هــو مــن وجــوه التابعــني )18(.

و نجــد يف كتــاب آداب املعلمــني بابــا ملشــاهري 

الفتــح اإلســالمي إىل  لــدن  مــن  اإلفريقيــني  املؤدبــني 

القــرن الخامــس و التعريــف بهــم أذكــر منهــم: أســد بــن 

الفرات بن سنان، حسنون الدباغ املعروف بابن زبيبة، 

محــرز ابــن خلــف بــن أيب رزيــن.

و  املعلمــني  برتاجــم  اإلســالمية  املكتبــة  وتزخــر 

املؤدبــني وبتصنيفــات العلــامء حــول آداب املعلمــني 

و املتعلمني و املؤدبني وواجبات كل منهام ومختلف 

الشــؤون الخاصــة بالطرفــني.

امبحث الثمس: ال رمتيب ح الواقع اللريب اإلسامي:

تبايــن واقــع الكتاتيــب يف الــدول اإلســالمية، ولعــل أبــرز 

و  لــه دور االســتعامر يف تهميشــها  مــا ميكــن اإلشــارة 

اســتبدالها أو إلغائهــا و تأثــري الحــرب العامليــة األوىل 

عليهــا حيــث تعطــل كل يشء.)19( ففــي حــني اختــارت 

بعــض الــدول املحافظــة عــىل حلقــات الذكــر فقــط مثل 

سلطنة عامن،)20( نادت أخرى كجمهورية مرص العربية 

بإعــادة الكتاتيــب إىل املجتمعــات العربيــة اإلســالمية 
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حيث أكد املجلس القومي للتعليم و البحث العلمي 

مبــرص بإعــادة دور الكتاتيــب و تفعيلــه كجهــة مســاندة 

للمؤسسات التعليمية الحديثة، وقد تأيدت توصيات 

مــن  العديــد  يف  أجريــت  اســتفتاء  بنتائــج  املجلــس 

املواقــع االلكرتونية.)21(كــام نجــد مــن الــدول اإلســالمية 

مــن قامــت بتحديثهــا و تطويــر وســائلها و تفعيلهــا عــىل 

املســتوى العمــيل.

إن إحيــاء و تفعيــل دور الكتاتيــب كمنظومــة دينيــة، 

تربوية، تعليمية مبنظور معارص أصبح أمرا يف غاية من 

األهميــة و يف هــذا الســياق ال يفوتنــي أن أذكــر بقــرارات 

مجمــع الفقــه اإلســالمي بشــأن أســلمة مناهــج التعليــم 

البحــث و أصالتــه،  الطــرح يف هــذا  يؤكــد جديــة  مبــا 

حيــث قــرر مــا يــيل:

أن تركز عملية أسلمة املناهج عىل صياغة مناهج   -1

بأهدافهــا ومحتواهــا وأســاليبها  التعليــم والرتبيــة 

وطرائــق التقويــم يف إطــار التصــور اإلســالمي الــكيل 

الشــامل لإلنســان والكــون والحيــاة، وذلــك بهــدف 

إعــداد إنســان صالــح ملتــزم بقيــم دينــه، وقــادر عــىل 

القيــام مبهمــة الخالفــة يف األرض وعامرتهــا عــىل 

وفــق املنهــج اإلســالمي.

أن تهــدف العمليــة التعليميــة والرتبويــة إىل غــرس   -2

الناشــئة،  نفــوس  يف  اإلســالمية  القيــم  وتعميــق 

حياتهــم  يف  بهــا  والعمــل  متثِّلهــا  مــن  ومتكينهــم 

العمليــة.

التعليميــة يف  صياغــة املوضوعــات واملقــررات   -3

إبــراز  عــىل  العمــل  مــع  اإلســالمي،  التصــور  إطــار 

الرؤيــة اإلســالمية )عقيــدة ورشيعــة ومنهــاج حيــاة( 

املحتــوى. مشــموالت  يف 

ئــق  طرا يف  اإلســالمية  املنهجيــة  اســترشاف   -4

مــن  االســتفادة  مــع  والرتبيــة،  التعليــم  وأســاليب 

مســتجدات الوســائل التعليميــة وتقنيــات التعليــم 

املعــارصة، وتنفيــذ برامــج تحقــق الغرض اإلســالمي 

يف إطــار مطلــوب، كتخصيــص الجوائــز للمبدعــني 

واملبتكريــن.

األداء يف  تقويــم  بالقيــم اإلســالمية عنــد  االلتــزام   -5

مــن  االســتفادة  مــع  والرتبويــة  التعليميــة  العمليــة 

التنســيق  وتحقيــق  الحديثــة،  التقويــم  ئــق  طرا

األقطــار  بــني  املعلومــات  وتبــادل  املطلــوب 

اإلســالمية.

تنقيــح املناهــج التعليميــة والرتبويــة الســائدة يف   -6

العــامل اإلســالمي وتطويرهــا مبــا يجمــع بــني األصالــة 

اإلســالمية واملعــارصة، وذلــك بصــورة ذاتيــة دون 

تدخــل خارجــي.

مراحــل  جميــع  يف  العربيــة  اللغــة  تعليــم  تعميــم   -7

والُســنة،  القــرآن  بلُغــة  ليصبــح  التعليــم املختلفــة 

وذلك للحفاظ عىل الشخصية اإلسالمية وللربط 

بالعربيــة. املــدون  العلمــي  باملــرياث 

تنقية العلوم يف مختلف املجاالت من املفاهيم   -8

الدخيلــة عــىل املبــادئ اإلســالمية.

تقويــة روح اإلبــداع واالبتــكار والنقــد البنــاء والحــوار   -9

والرتبويــة. التعليميــة  العمليــة  والوســطية يف 

إعــداداً ســلوكياً ومعرفيــاً  بإعــداد املعلــم  العنايــة   -10

وتربوياً، وكذا أعداد الُكتب املنسجمة مع األصول 

والقيــم اإلســالمية.

إلزامية ومجانية التعليم األسايس يف جميع الدول   -11

اإلســالمية ملكافحــة األميــة وتزويــد النــشء مببــادئ 

اإلسالم والثقافة املعارصة.

التعليميــة  النظــم  إزالــة االزدواج يف  العمــل عــىل   -12

الحاليــة مبــا يجعــل انطالقــة التعليــم والرتبيــة مــن 

مبتطلبــات  إخــالل  دون  اإلســالمية  املعطيــات 

العــرص وحاجــات التخصــص، ومتكــني املتعلمــني 

الحاليــة واملســتقبلية. التحديــات  مــن مجابهــة 

العناية مببادئ الرتبية اإلســالمية وأُسســها، لتكون   -13

املوجه الرئيي للعملية التعليمية، وإيالء الرتبية 

يكــون املتعلــم  العنايــة الالزمــة بحيــث  األخالقيــة 

مزوداً بالسلوكيات والقيم اإلسالمية.
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الوحــدة  ز  يعــزِّ مــا  التعليميــة  املناهــج  تضمــني   -14

اإلســالمية، وثقافــة التعايــش اإليجــايب مــع شــعوب 
العــامل.)22(

الاممتة

إن الكتاتيــب نظــام عريــق و امتــداد للعمــق الدينــي و 

األداة  فهــي  اإلســالمية  لبلداننــا  التاريخــي  و  الثقــايف 

الضامنــة لعــودة الناشــئة إىل الرتبيــة اإلســالمية األصيلــة 

واىل تعلم العلم الرشعي و يكفينا أن نستحرض قوله عز 

َِّ َولِلرَُّســوِل  يَن آَمنُوا اْســتَِجيبُوا ِل ِ
َّ

َها ال يُّ
َ
و جــل: ﴿يـَـا أ

ــوُل  ََّ َيُ نَّ ال
َ
ــوا أ ــا ُيِْييُكــْم َواْعلَُم إَِذا َدَعُكــْم لَِم

وَن ﴾)23( ْــَرُ ْــِه تُ نَّــُه إِلَ
َ
ِبــِه َوأ

ْ
َمــرِْء َوقَل

ْ
َبــْنَ ال

وقــال  يصلحكــم)24(  ملــا  أي  يحييكــم  قولــه  ويف 

السدي: هو اإلميان، ألن الكافر ميت فيحيا باإلميان.

وقال قتادة: هو القرآن فيه الحياة وبه النجاة والعصمة 

يف الداريــن.)25( فأســلمة مناهــج التعليــم أمــر فيــه حيــاة 

ملجتمعاتنــا و قــد بــات مــن الــرضوري متويلــه ودعمــه 

مــن ريــع دائــم كاألوقــاف كخطــوة تاريخيــة نحــو مجانيــة 

التعليــم للتصــدي إىل املشــكالت التــي تواجــه قطــاع 

التعليــم خاصــة يف الــدول اإلســالمية التــي تعــاين مــن 

عديــد املعوقــات.

الف رس

موقع موســوعة املدينة املنورة، التعليم يف املدينة املنورة،   )1

الكتاتيــب واملــدارس باملدينــة املنــورة.

األوقــاف و الحيــاة االجتامعيــة يف مــرص 648-923هـــ/1250-  )2

أمــني،  محمــد  ملحمــد  وثائقيــة،  تاريخيــة  دراســة  م   1517

1980 م. بتاريــخ  القاهــرة  العربيــة،  النهضــة  دار   ،265 ص264، 

منــذ معاهــدة  املريــض“  ”الرجــل  ذلــك  العــرب  عــىل  أطلــق   )3

لــوزان يف ســويرسا عــام 1923 التــي وقعــت مــا بــني تركيــا وريثــة 

الدولــة العثامنيــة وبــني القــوى املنتــرصة يف الحــرب العامليــة 

األوىل والتــي مبوجبهــا حــددت حــدود تركيــا الحديثــة واعرتفــت 

تركيــا يف املقابــل بســيطرة بريطانيــا عــىل قــربص وايطاليــا عــىل 

دوديكاينســيا يف اليونــان وتخلــت تركيــا عــن أي مطالبــات يف 

الــذي احتلتــه بريطانيــا وفرنســا.عن الشــبكة  العــريب  املــرشق 

العربيــة العامليــة، عبــد الحفيــظ بــن عبــد الرحيــم محبــوب، 22 

حزيران/يونيــو 2013

املدخــل لدراســة الرشيعــة اإلســالمية، د/عبــد الكريــم زيــدان،   )4

ص 91، مؤسســة الرســالة، الطبعــة السادســة عــرش، بــريوت 

1423 هـــ املوافــق 2002 م

الجــزء األول، الفصــل  ابــن خلــدون،  الرحمــن  املقدمــة، عبــد   )5

ســابق. مرجــع  الولــدان،  تعليــم  يف  الثالثون:«فصــل  و  التاســع 

أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب تعليم الصبيان   )6

القــرآن، رقــم5035 )ص 436 مــن موســوعة الحديــث الرشيــف(.

 y تقــع القــريوان يف تونــس قــام بإنشــاء القــريوان عقبــة بــن نافــع  )7

عــام 50 هـــ و تعتــرب القــريوان مــن أقــدم وأهــم املــدن اإلســالمية، 

بــل هــي املدينــة اإلســالمية األوىل يف منطقــة املغــرب ويعتــرب 

إنشــاء مدينــة القــريوان بدايــة تاريــخ الحضــارة العربيــة اإلســالمية 

يف املغــرب العــريب، انتصــب بهــا منــذ أواخــر القــرن الثالــث 

هجــري املوافــق للقــرن التاســع ميــالدي بيــت للحكمــة محــاك 

ملثيلــه ببغــداد للتبّحــر يف مجــاالت العلــوم الطبيــة والفلكيــة 

والهندســية والرتجمة.وقــد ظلــت عاصمــة للبــالد وأحــد أكــر 

مراكز الثقافة العربية اإلسالمية تألقاً باملغرب اإلسالمي طيلة 

خمسة قرون من السابع إىل الثاين عرش للميالد، من املوقع 

الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن خليف و هو من مشايخ 

القــريوان املتأخريــن.

موقع موســوعة املدينة املنورة، التعليم يف املدينة املنورة،   )8

الكتاتيــب واملــدارس باملدينــة املنــورة.

آداب املعلمــني، ابــن ســحنون: أبــو عبــد هللا محمــد بــن أيب   )9

ســعيد ســحنون و اســمه عبــد الســالم بــن ســعيد بــن حبيــب 

القــريوان إذ ذاك  التنوخــي، مولــده بالقــريوان ســنة 202هـــ و 

أنحــاء  مــن ســائر  الرشيعــة  علــوم  و محــط طــالب  الســنة  دار 

املغــرب، وهــو ابــن اإلمــام ســحنون إمــام افريقية،،)مأخــوذ مــن 

تعليق املحقق حسن حسني عبد الوهاب(، )شيخ املالكية 

)ت256هـــ( كان محدثــا بصــريا باآلثــار، واســع العلــم، متحريــا 

متيقنــا، عالمــة كبــري القــدر، وكان يناظــر أبــاه، مــن أوائــل مــا أُفــرد 

يف أبــواب الرتبيــة والتعليــم، ألّــف كتــاب« آداب املعلمــني« 
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الهجــري، وهــو كتــاب مختــرص مفيــد يف  الثالــث  القــرن  يف 

عــن  عبــارة  الكتــاب  هــذا  و  بالتعليــم.  اشــتغل  مــن  لــكل  بابــه 

أحاديــث وآثــار مســندة، ومســائل يف أبــواب الرتبيــة والتعليــم 

كان قــد ألقاهــا عــىل أبيــه ســنحون املتــوىف ســنة )ت240هـــ(، 

بــالد املغــرب  إمامــاً يف املذهــب املالــّي يف  الــذي كان 

يف وقتــه، ولهــذا كان أغلــب مــا يُجيــب بــه يف تلــك املســائل 

تعــاىل. هللا  رحمــه  الهجــرة  دار  إمــام  مالــك  اإلمــام   بأقــوال 

ولقــد أىت كتــاب »آداب املعلمــني »، عــىل كثــري مــن املســائل 

املتعلقــة باملعلمــني، ومــا يجــب عليهــم نحــو تعليــم الصبيــان 

وتأديبهم حتى يسلموا من تبعات السؤال عمن اسرتعاهم هللا 

 ،http://elmalikia.blogspot.com :تعاىل( املصدر

ملحة عن الكتاتيب يف زمن محمد بن سحنون ص 33، طبعة 

جديــدة مبراجعــة و تعليــق محمــد العــرويس املطــوي، تحقيــق 

حســن حســني عبد الوهاب، تونس 1392 هـ موافق 1972 م
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الرشيــف(، ابــن ماجــه يف كتــاب الســنة، بــاب فضــل مــن تعلــم 

القــرآن و علمــه رقــم 211 )ص2490مــن املوســوعة(

أخرجــه مســلم يف كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب فضــل مــن يقــوم   )11

بالقــرآن و يعلمــه.. رقــم 269 )ص805 مــن موســوعة الحديــث 

الرشيــف(، أخرجــه ابــن ماجــه يف كتــاب الســنة بــاب مــن تعلــم 

القــرآن و علمــه رقــم 218،)ص2490 مــن موســوعة الحديــث 

الرشيــف(.

مــن الذيــن أخرجــوه يف الصحــاح أخرجــه ابــن ماجــه يف كتــاب   )12

الســنة بــاب مــن تعلــم القــرآن و علمــه رقــم 215،)ص2490 مــن 

موســوعة الحديــث الرشيــف(.

ابــن  الذيــن أخرجــوا هــذا الحديــث يف الصحــاح أخرجــه  مــن   )13

رقــم  القــرآن و علمــه  تعلــم  مــن  بــاب  الســنة  كتــاب  ماجــه يف 

الرشيــف(. الحديــث  موســوعة  مــن  214،)ص2490 

من الذين أخرجوا هذا الحديث يف الصحاح أخرجه ابن ماجه   )14

يف كتــاب الســنة بــاب فضــل العلــامء و الحــث عــىل طلــب 

العلــم رقــم 224،)ص 2491 مــن موســوعة الحديــث الرشيــف(.

آداب املعلمــني، مأخــوذ مــن الصفحــات: 102، 104، 106،   )15

113 )مصــدر ســابق(.

نفــس املصــدر، مأخــوذ مــن الصفحــات: 109، 111، 112،   )16

111

املعارف أليب محمد: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،   )17

ص 185.طبعة مرص ســنة 1300هـ

آداب املعلمني مصدر سابق ص 34.، انظر تاريخ ابن عساكر  )18

انظــر للتوســع:« صــور وذكريــات« لعثــامن حافظ،«التعليــم يف   )19

املدينــة املنــورة »لناجــي األنصــاري، »مــرآة الحرمــني »إلبراهيــم 

القــدوس األنصــاري،  رفعــت، »آثــار املدينــة املنــورة« لعبــد 

»الرحلــة الحجازيــة« ملحمــد لبيــب البتنــوين، »طيبــة وذكريــات 

األحبــة »ألحمــد أمــني صالــح مرشــد.

لتحفيــظ  »الكتاتيــب«  بـــ  تســتعني  عنوانه:«ُعــامن  مقــال   )20

النــرش:  تاريــخ  البلــويش،  ليوســف  الكريــم«،  القــرآن  األطفــال 
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نــارص  بقلــم  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف   ” والتعليــم 

الحجيــالن بتاريــخ 25 /1428/9 هـــ 2007/10/7 م و موقــع 
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سورة األنفال اآلية رقم 24  )23
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بحــوايش  مذيلــة  والصفحــات  للمطبــوع،  موافــق  الكتــاب 

املحقــق(.

جريدة االتحاد، اإلمارات  )11

مجلة الفيصل، العدد 275  )12

معامل التنزيل، محيي الســنة، أبو محمد الحســني بن مســعود   )13

البغــوي )املتــوىف 516 هـ(املحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه 

- ســليامن  - عثــامن جمعــة ضمرييــة  النمــر  محمــد عبــد هللا 

مســلم الحــرش، النــارش: دار طيبــة للنــرش والتوزيــع، الطبعــة: 

الرابعة، 1417 هـ - 1997 م، عدد األجزاء: 8، مصدر الكتاب: 

موقــع مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيف،)ترقيــم 

بحــوايش  مذيلــة  والصفحــات  للمطبــوع،  موافــق  الكتــاب 

املحققــني(.

و  إرشاف  الســتة(،  )الكتــب  الرشيــف  الحديــث  موســوعة   )14

مراجعــة الشــيخ صالــح بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن إبراهيــم 

آل الشــيخ، دار الســالم للنــرش، اململكــة العربيــة الســعودية، 

الثالثــة ســنة 2000 م. الطبعــة  الريــاض، 

موقع ” أخبار الرتبية والتعليم  )15

موقع إسالم أون الين  )16

موقع ”باب املقال ”  )17

موقع موســوعة املدينة املنورة، التعليم يف املدينة املنورة،   )18

الكتاتيــب واملــدارس باملدينــة املنــورة
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الّتكرار يف ق�سيدة الّنرث الّن�سوية اجلزائرية

ن مد مسلي
جامعة 20 أوت 1955 / كليّة اآلداب و اللّغات، سكيكدة، الجزائر

dorrat.adab@yahoo.com

امللخص

لقــد بــات مــن املؤكّــد، أّن قصيــدة الّنــر نتــاٌج ملغامــرة الكتابــة، حــني يغــدو الّنــص الّشــعري شــبكًة مــن آثــار االختــالف، 

تدمــرياً لــكّل مــا هــو مؤّسســايت وكــرساً للتّشــكيل الهنــديس واخرتاقـًـا ملنظومــات ثبــات الّذاكــرة، حيــث تعيــش الــّذات 

حالــة الخلــق الّشــعري، وفــق ردود الفعل املختلفــة مــن شــّدٍة أو ضعــٍف. ضمــن هــذا الّســياق يتحــّول اإليقــاع إىل 

سلطة شعرية تحتضن عالقات الواقع ومتاوجات الّنفس)انسجام/ تنافر(، وشفرًة جامليًة تتجاوز القوالب الوزنية. 

ولهــذا الّســبب بالــّذات، خرجــت القصيــدة الّنريــة الّنســوية مــن خنــادق الخليــل، لتأكيــد أحّقيــة وجودهــا، بتشــكيٍل 

موســيقٍى –أكــر غنــًى وتنّوعــاً-إّذاك يتحــرّك التّكــرار لتصعيــد حيويـّـة الّنــص ؛يهــيء للقصيــدة تشــكيالً تناغميــاً ينســجم 

والجــّو الــّداليل، كــام يُخضــع الكلمــة لنــوع مــن الهندســة اللّفظيــة والقوانــني الخفيّــة التــي تتحّكــم يف العبــارة.

الكلامت املفتاحية: قصيدة الّنر، االيقاع، التّكرار، التّناغم الّداليل.

1 – مف وت الّر رار

يعلــن التّكــرار عــن حضــوره يف املــن الّشــعري املعــارص 

»كمفتــاح هــام لفهــم النــص، ال تحكمــه ضوابــط فنيــة، 

بــل تحكمــه إرادة الّشــاعر«1، كــام مثّــل »مرتكــزًا صوتيًــا 

يشعر األذن باالنسجام والتّوافق والقبول«2 حني يتعانق 

»ضمــن أجــزاء الّنــص األخــرى، ليحــدث نوًعــا مــن بيــان 

الطّريقــة الّدالليــة التــي يهــدف إليهــا املبــدع فريكّــز فيهــا 

حتــى تصــل رســالته كــام يريدهــا إىل املتلقــي، ضمــن 

هــذا الّســياق يتحــرّك التّكــرار يف القصيــدة ال بهــدف 

إيقاعــي  إحــداث  مجــّرد  أو  جزئيــة  تأكيــدات  تحقيــق 

خطــايب وخلخلــة لفظيــة ال طائــل منهــا بــل يســعى إىل 

تصعيد حيويّة الّنص الّشعري بوصفه حينذاك أسلوبًا 

شعريًا مل يعد يكتفي مبا يظهر عىل الّسطوح، بل صار 

يسعى إىل الغوص الكتشاف املشاعر الّدفينة واإلبانة 

عــن الــّدالالت الّداخليــة3.

نحــن إزاء تشــكيل إيقاعــي »رضوري وعضــوي حتــى 

ولــو كان يف أبســط مســتوياته«4يُهيء للقصيــدة الّنريــة 

تشكيالً تناغميًا ينسجم والجّو الّداليل، ويكسب أجزاء 

الّنــص حركتهــا ومتاســكها، كــام يشــحن الكلمــة املكــّررة، 

توازنًا فنيًا يخضع لنوٍع من الهندسة اللّفظية والقوانني 

الخفيّــة التــي تتحكــّم يف العبــارة.

2 – أنواع الّر رار ح قصيدة الّترث الّتسورة الوزائررة:

يقــوم التّكــرار يف قصيــدة الّنــر كظاهــرة ايقاعيــة عــىل 

تحقيــق الّشــعرية باملجاذبــة الّنفســية، وذلــك بالرّتكيــز 

الّشــعرية، ألّن  البانيــة للتّجربــة  اللّحظــات  عــىل مرمــى 

لــكّل نــزوع إبداعــي يف حيّــز املامرســة الّشــعرية قصــد 

بنــايئ تشــكييل يتضّمــن طموًحــا جامًحــا عارًمــا يصبــو 

مــن خاللــه الّشــاعر إىل حيــازة أكــرب قــدر مــن الّشــعرية5 
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وعليــه فــإّن أشــكال التّكــرار »متّنوعــة جــًدا، منهــا عــودة 

الزمة عىل فرتات منتظمة واستعادة مقطع البداية يف 

الخامتــة، مــاّم يســمح للفكــرة الّشــعرية بــأن تلتــف حــول 

نفســها وتغلــق القصيــدة، وهكــذا تشــّدد عــىل انطبــاع 

ذلــك،  إثــر  وال)دائــرة املغلقة(«6.عــىل  ال)الحلقــة( 

أخضعت الّشاعرات الجزائريات نصوصهّن إىل الطّاقة 

الكامنة يف هذه التّقنية ضمن الجسد اإليقاعي للّنص 

لتفتحــن أمامنــا إمكانــات القــراءة واإلنصــات ونبــادر مــع 

الالّزمــة كنمــط إيقاعــي تكــراري:

2-1- تكرار الالّزمة االيقاعية:

تحاول القصيدة الّنرية الّنسوية ملء ثغرات الوزن، 

اعتــامًدا عــىل ترديــد ســطر شــعري أو جملــة شــعرية بــني 

فــرتة وأخــرى يف مقاطــع القصيــدة، بغيــة خلــق انســجام 

اإليقــاع  تدفّــق  عــىل  ألنّهــا: »تســاعد  إيقاعــي وداليل 

وتخلــف نوًعــا مــن الرّتابــط القــوي بــني أجــزاء القصيــدة أو 

مقاطعهــا، وال تــكاد تخلــو أغلــب القصائــد الطويلــة مــن 

عنــرص الالّزمــة«8 وغالبًــا مــا تتحــّدد يف موضعــي البدايــة 

والّنهاية اللّتني تشّكالن »ُمفتتًحا يلقي بظالله اإليقاعية 

والّدالليــة عــىل عــامل القصيــدة«9. هــذا البــوح، يكشــف 

يف العادة عن نوٍع ثرٍي من اإليقاع، يكرس الرتوب ويلّون 

املوســيقى حيــث »يتشــّكل مــن خــالل املقاطــع، بتكــرار 

لفظه متثّل وحدة شعورية وتشبه الالّزمة يف األغنية«10. 

وهــذا الّنمــوذج سيكشــف لنــا، بيــرس، مــا أردنــا التّوّصــل 

إليــه، تقــول صليحــة نعيجــة:

تحتــدم  ثورتهــا/  تتأّجــج يف  امــرأة../  »بداخــيل 

أنوثتهــا يف رصاع حضــارات الّدنيــا/ بداخــيل امــرأة../ 

كّل البــوادر... كّل الّشــواهد/ تــرصخ مبــلء الحقيقــة / 

أّن مثّــة ملحمــة ســتأيت/ فهيّئــوا لهــا األصقــاع م لتحــّط 

رحالهــا بــأريض./ بداخــيل امــرأة.. موجــدت لتخلــد م 

يف مصــاف زنوبيــا.. بلقيــس.. إيزيــس وكّل األخريــات./ 

تنســج  بالعظمــة./  تلمــع تفاصيلهــا  امــرأة...  بداخــيل 

أناملها أماين املجد / بداخيل امرأة../ تحمل رمزًا../ 

تبــّدد عجــزًا تصنــع اآليت لغــزًا / بداخــيل امــرأة.....«11.

الالّزمــة املركزيــة  امــرأة« هــي  إّن عبــارة »بداخــيل 

التي تكّررت )ستُّ مراٍت( واتّخذت شكالً محوريًا يف 

املقاطــع / يف بنــاء معــامل الّنســيج اإليقاعــي وبالتّــايل 

الــّداليل:

الزمة مركزية

الزمة فرعية

تتأجج يف 

ثور متا

م 1

ترصخ مملء

الحقيقة

م 2

وجدت

لتخلد

م 3

تلمع

بتفاصيليها

م 4

تحمل

رمزًا

م 5

ال تفرت

من عزم متا

م 6

بداخي امرأة

الوملة الفللية

ل . م

ل . ف
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تتــوزّع هــذه الالّزمــة عموديًــا لتجّســد بنيــة تكراريــة 

كثيفــة، تُلقــي بظاللهــا عــىل معــامل الّنســيج اإليقاعــي، 

باســطًة  الّنــي،  الجســد  عــىل  بدالالتهــا  وتُســقط 

قيــد  مــن  والّضجــر  التّعــب  مــن  املتداعيــة  اإلحــاالت 

الّداخــل، وال ترتاكــم هــذه العالئــق التــي تطــارد الّشــاعرة 

إالّ لتِجَد لها انتشارًا يف القصيدة ال يلبث أن يُختزن يف 

هيئــة ســؤال: فهــل يل مبــن يُحّررهــا مــن هــذا الّداخــل؟. 

نتبنّي أّن )األنا( تُضمر نداًء بتحرير املرأة التي بداخلها، 

تكــرار  مــن  الّدالليــة املتناميــة  الحركــة  تَبلــَور ذلــك يف 

الالّزمــة التــي تؤكّــد يف كّل مــرّة أّن مثـّـة: بــوادر، شــواهد، 

أماين، عظمة، أنوثة،... متركزت بداخلها، ويف كّل مرّة 

تحّمل بداللة مغايرة، عمد فيها التّكرار إىل تأكيد هذا 

ــز وبالتّــايل هــذه املغايــرة. التّمركّ

2-2- التّكرار االستهاليل:

يســتهدف هــذا التّكــرار »الّضغــط عــىل حالــة لغويــة 

واحــدة، توكيدهــا عــّدة مــرات وصيــغ متشــابهة ومختلفة 

مــن أجــل الوصــول إىل وضــع شــعري معــنّي قائــم عــىل 

مســتويني رئيســيني إيقاعــي وداليل«12، ومنوذجــه:

إلستهالل/ 

أكرب

أكرب عني لكن ال أكتب يل…

أكرب للمحتمل املفرتض، للمكن

أكرب للذي يني وبينه،

مسافة الوهم

حرف الروي

أكرب مشتاقة

أكرب مستاءه
أكرب دمي13

اســتهلّت منــرية ســعدة خلخــال قصيــدة )أكتــب( 

بتكــرار الفعــل »أكتــب« الــذي امتــّد إىل آخــر املقطــع 

)24 مــرًة( مشــّكالً بذلــك موقًعــا مركزيـًـا وعنــرًصا نواتيًــا، 

غمرت مظلته الّداللية مناخ الّنص واألهّم من ذلك أّن 

حركته التّكرارية، منحت الّنص شحنة إيقاعية، حاولت 

الّشــاعرة بــه تأكيــد حالتهــا وهــي تلتفــت ميينــاً ويســاًرا، 

خوفًــا أو تــردًدا، أو هكــذا يبــدو مــن فعــل الكتابــة: ملــن 

تكتب وماذا تكتب »األكيد أّن رحلة الكتابة رحلة شاقة 

وهي أكر شقاء بالنسبة للمرأة ألنّها تدفع مثن الكتابة 

ومثــن األنوثــة يف مجتمــع مازالــت تحكمــه قيــم ذكوريــة 

متــارس الحجــر عــىل الّنســاء«14.

لكــن أتصــّور أّن تكــرار )أكرــب( ومــا صاحبهــا مــن 

الكتابــة/  تكــون  أن  عــىل  تأكيــد إلرصارهــا  هــو  عالئــق 

اإلبــداع قضيــة حياتهــا/ قضيــة وجودهــا »أنــا أكتــب إذن 

أنــا موجــودة« و«التزامهــا نحــو ذاتهــا ونحــو الحيــاة«15.

بــل صــّور  يــأِت عنــوًة،  مــن هــذا املنظــور، فالتّكــرار مل 

اضطراب الّنفس ودّل عىل تصاعد انفعاالت الّشاعرة.

2-3- ايقاع التّكرار املتعّمد مع تغيري داخيل:

للّدراســات األلســنية »ميكننــا  مــو«  أشــار »فريــق 

التّوّصل إىل استحداث األثر اإليقاعي يف القصيدة عرب 

تكــرار وحــدات أكــر كــرباً مــن التّقطيعــات العروضيــة«16، 

وعــىل هــذا األســاس، متــيض قصيــدة الّنــر، كحضــوٍر 

متوّهٍج، عامر بالقيم الجاملية واإلبداعية، إىل استثامر 

طاقة التّكرار كملمحٍ تعبريٍي بارٍز، يرتفع بها إىل مستوى 

راٍق مــن الفاعليــة والّداللــة، فقــد يكــون »بتكــرار البنيــة 

نفســها للجملــة املتعــّددة الكلــامت، أو عــىل األقــل، 

البنيــة«17.  أكــر( يف  أو  )ركنــان  رئيســية  أركان  بتكــرار 

لــذا تســعى الّشــاعرة يف قصيــدة الّنــر إىل تنميــة الــّراء 

يؤكّــد  الــذي  األمــر  الجملــة،  أركان  بتكــرار  اإليقاعــي. 

خصوصيته وتفرّده يف إنتاج داللة القصيدة وتكثيفها، 

وهــو مــا نالحظــه يف نــص فائــزة تحــوف:

أرى الحلل رسمفر ح بجلي/ ررميتي لللمق الّسحيق/ 

بت أسرفيق /

كليل تكّدس يك ال يشيع الّضياء

كلحن منطّي يك ال يذاع العناء
أ
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كفور ت ّس موجه عى نسمة ح ال واء/ بمىض 

رداعب رعشة ح ال ّررق

صافحة كّفه

حضنة وجده

عانقة نبضه

ب

فمنر ى ح اللتمق18.

الّصياغــي يرتطــم  التّشــكيل  الّنحــو مــن  عــىل هــذا 

التــي  تلّفهــا عناقيــد االيقــاع  البــرص برتاكيــب متوازيــة، 

تنبــض بوعــي الّشــعرة وتتامهــى مــع ديناميــة الّداللــة يف 

ــوازن الّداخــيل  الّنــص، وتأسيًســا عــىل ذلــك، يؤّجــج التّ

الّشــكل  االيقــاع يف  الّنمــوذج )ب(جمــرة  للجمــل يف 

املكــّرر اآليت:

فعل + فاعل ضمري مسترت +مفعول به +مضاف إليه

مــن  التّشــكيل  هــذا  يتألّــف  الّزاويــة،  هــذه  مــن 

الّنمــوذج )ب( مــن أقســام ذات بنيــة واحــدة، مــا مــن 

شــأنه خلــق تواتــر ايقاعــي متامثــل بــني الجمــل املكــّررة 

الُحبــىل  الّنــص  الــذي يشــّد لغــة  التّجــاوب  ونوًعــا مــن 

الــّداليل. بالتّجــيّل 

كــام تقــوم كّل مــن يك ال يف التّشــكيل )أ( بوظيفــة 

الّضبــط االيقاعــي املنتظــم كمنظّــم للرّتكيــب الّنحــوي، 

الرّتاكيــب  الّنحويــة ذاتهــا يف  الّصــورة  تكــرار  إّن  حيــث 

وهــب الّنــص إيقاعيتــه.

لقــد حفلــت الّنــامذج بنمــط متداخــل مــن التّكــرار، 

تتقلّــص وفقــه الجمــل املتوازيــة وتتمــّدد –تكــرار شــبه 

منظّــم للبنــى - لتتحــّول إىل وحــدات إيقاعيــة تســتعيد 

ومــا  الّنــص  درامــا  تحــّوالت  مــن  االنفعاليــة  حواســها 

التّكوينــي  الّنســق  بــه مــن هيئــات متناســبة مــع  توحــي 

التــي تتســلّل  للتّكــرار املتصاعــد مــن كدمــات الحيــاة 

فتتامثــل  الغيــاب  عــىل ســجادة  املتوّعكــة  مواســمها 

الــّذات لخدوشــها:

ترافــق  أراك  /وكنــت  تودعني...تفرقنــي  كنــت 

ظيّل/......./أجــّر قلبــي.. وجهي...جرحــي /تعزفنــي 
أســتفيق19 املــدارات / وال 

افرتاضيــة،  فكــرة  ليــس  للمــرأة  بالّنســبة  فالحــّب 

إمّنــا هــو الفاصــل الطّوبــاوي األجمــل مــن حيــاة واقعيــة 

مديــدة، ورشط وجــود، أو هــو كّل حيــاة املــرأة حســب 

مقولــة مــدام دي ســتايل، بالّنظــر إىل أّن املــرأة حســب 

الخــربات الحّســية للعاشــقني ال تبلــغ كاملهــا األنثــوي 

تعكــس  بتشــظّيات  يســمح  20.مــاّم  تحّب عندمــا  إاّل 

مالمحها عىل قسامت الجسد الّني وتقاطيع املرايا 

الّنــص، هــو  االيقاعيــة. لذلــك فالتّحــّول االيقاعــي يف 

بالّضبــط التّحــّول الــذي يلتقــط مــن الواقــع الّنفي وقد 

رّجتــه الّشــاعرة مــع الجــراح والكلــامت انســجاًما يتلظّــى 

يف العنــق، مــن هنــا نفهــم ايقــاع التّكــرار املتعّمــد مــع 

عــرب مفاصــل  الّشــاعرة ورّسبتــه  تغيــري داخــيل نســغته 

الّنص.عــىل هــذا الّنحــو تتداعــى تفاصيــل الحــداد يف 

نــص صوريــة مطــراين:

اللّقــاء؟؟ /........./ للمدينة...لبونــة /دهشــة 

/للّنــامء املمتــد يف  للفضــاء املحتبــس يف جنــوين 

الرّمل../للمــوت املتدفـّـق يف الحلــم / للحلــم الرّابــض 
الظّــّل21 يف 

اللّحظــة  الحالــة مبتاهــات  ألــوان  أســبغت  حيــث 

الرّابضــة يف  الّداخليــة  بالتّغــرّيات  املنكــرسة و قرنتهــا 

األســطر الّشــعرية، لتجعل القارئ يتذّوق العناء املعرّب 

عنــه يف الّنــص وينتظــر البهجــة التــي تضــن بهــا املقاطــع 

عليــه، مــا يخلــق تراســالً دالليًــا يندلــف مــن الّصــور الفّنيــة 

التــي تشــاكس االيقــاع.

2-4- تكرار التّجاور:

أن  »بــات ممكًنــا اآلن  إنّــه  تقــول جوليــا كريســتيفا 

الّنظــم  يتّخــذ فقــط شــكل  مــا، ال  إيقــاع  نتصــّور وجــود 

العــرويض«22، حــني نتأّمــل هــذا الترّصيــح نكشــف يف 

العــادة عــن نــوع آخــر مــن اإليقــاع يكــرس الرّتــوب ويحــاول 

مــلء ثغــرات الــوزن، هــو الرّهــان الجــاميل الــذي يفتــح 
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مغايــرة،  إيقاعيــة  احتــامالت  عــىل  اإلبداعيــة  الّذاكــرة 

قــد تنجــم عــن تجــاوز األلفــاظ املكــّررة كــام أّن »الّنطــق 

فيهــا يتــالزم مــع حركــة الفكــر يف أهدافــه التّوكيديــة أو 

الفكرية«23. كام نجد ذلك ماثالً يف »بعيًدا عن حرضة 

الــربد« لنــوارة لحــرش:

حبّــك الــذي كان...وكان/ أوصلنــي اآلن/ إىل جــزر 

الــرَبْد/../ وهــا أنــا ذي فراشــة ُمنكســة الزَهــِو / ُمَنَكَســُة 

لنهــاِر  تُــرى كيــف ميكــُن /  تُــرى..  أرتجــف /  األمنيــاِت 

األحاســيس / أن يتلبَّــَد بالزيــف / كيــف ميكــُن لنشــيد 

الــذي  الــربد/ هــا حبــك  الّشــديد / أن يتلبَّــد  الــّدفِء 

كان /يطــرُي بعيــًدا... بعيــدا عــن حــرضة الــربد/ أدمــاين 

اآلن يف حــرضة الــربد / هــا أســاريري التــي كان يؤنّقهــا 

الحــُب يهبهــا شــكل الــورد / تــذوي اآلن يف حــرضة الــربد 
/ وتــرصخ: أٍه أدمــاين الــربْد... / وبــرْد الــربْد«24

سعت الّشاعرة إىل تنمية الّراء اإليقاعي، اعتامًدا 

عىل أكر من نوٍع كام نوضحه:

إيقاع التجاور ق 1

اإليقاع املوزَع ق 2

إيقاع التقرار املتعمد 

مع تغيري داخيل
ق 3

كان … كان	 

تُرى … تُرى	 

بعيًدا … بعيًدا	 

الربد … برد الربد	 

لنهار األحاسيس	 

لنشيد الدفء	 

أبهة البساتني	 

شكل الورد	 

الزهو	 

األمنيات	 

كيف ميكن	 

يهبها	 

منكسة	 

أوصلني …	 

أدماين …	 

تدوي …	 

… إىل جزرة الربد

… يف حرضة الربد

… يف حرضة الربد

اآلن

اآلن

اآلن

يســمح فضــاء قصيــدة الّنــر باالسرتســال يف تكــرار 

تُــرى،  أو فعــالً )كان،  الّصيغــة نفســها للمفــردة اســاًم 

بعيــًدا، الــربد(، وهــذا الّنمــط يُعــني الّشــاعرة عــىل توكيــد 

إيقــاع  خاًصــا:  إيقاًعــا  الّنــص  ومينــح  املكــّرر،  اللّفــظ 

تفيــد  دالليــة  قــوًة  »يحمــل  ذاتــه  اآلن  الّصــدى، ويف 

التّنامــي والبنــاء املتصاعــد واملؤّســس«25.كام يتحــّول 

ــق مــن  تكــرار البنــى يف )ق2(إىل وحــدات إيقاعيــة تُعمِّ

مفاصــل  إىل  بــه  وتدفــع  الّصــويت  التّجانــس  هاجــس 

الّنــص، حيــث تتــوزّع البنيــة الّنحويــة الواحــدة بالّشــكل 

املكــّرر.

يولّــد هــذا التّوزيــع نســًقا بســيطًا يف صــورة ســؤال 

املجهــول  الّضمــري  يحكمــه  للّضامئــر  ونســًقا  وجــواب 

)هو( الذي يحتل موقع العامل )Agent( يف مقابل 

الضمري )أنـــا( يف موقع املعمول )Patient(، تتزاحم 
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»أو  الخاصــة،  بتشــكيالتها  اإليقاعيــة  األنســاق  هــذه 

قُــل إنّهــا تتكــرر بأشــكال مختلفــة، فالتكــرار ليــس تكــرار 

الــذي يتكــّرر، بــل هــو تكــرار الــيشء الــذي يتلــّون، ومــن 

هنــا تحتفــظ كّل قصيــدة بفرداتهــا ال بفرديتهــا... ولــكّل 

قصيــدة إيقاعهــا الــذي ال ينبــع مــن عنــرص واحــد بــل مــن 

تناغــم عنــارص متعــددة«26.

الّنريــة اســتثامر طاقــة  نــوارة  اســتطاعت قصيــدة 

بهــا إىل مســتوى  ارتفــع  بــارز  تعبــريي  التّكــرار كملمــح 

البنيــة  »تكــرار  خــالل  مــن  والّداللــة  الفاعليــة  مــن  راٍق 

األقــل  عــىل  أو  الكلــامت  املتعــددة  للجملــة  نفســها 

بتكــرار أركان رئيســية )ركنــان أو أكــر( يف البنيــة«27 إذ 

يتألّــف التّشــكيل يف )ق3( مــن جمــل متوازيــة، وهــذا 

التّــوازي هــو مــا يخلــف توازنهــا الّداخــيل الــذي مينحهــا 

انســجاًما إيقاعيــاً ولّدتــه الّصــورة الّنحويــة املكــّررة ونوًعــا 

مــن التّجــاوب الــذي يشــّد لغــة الّنــص الُحبــىل بالتّجــيّل 

الّصــويت عــىل شــاكلة:

اآلن + 

ظرف زمان

فعل + فاعل + مفعول به + 

جار ومجرور + مضاف إليه

وال شــّك أّن مرّد هذا الّنوع من التّوظيف التّكراري 

هو إنصات الّشاعرة إىل وجيب اإليقاع الخفي.

كذلك تقول نصرية محمدي:

»واس )ي(ين يا رجيل /ولتذكر رعشة / اللّحظات 

االنكســار/  مــن عيــون  الكلــامت /  الهاربــة / وانطفــاء 

رشّدين حــزن املدينــة / وغيّبــك عنــي صــوت / املرافــئ 
القاتلــة / ضجــر... ضجــر... ضجــر...«28

توّشــح نصــرية املقطــع بالتّذّمــر الرّابــض يف قلــب 

يتوّسل املواساة من اآلخر )واسيني يا رجيل(، لتخفف 

من عبء الوجود ومتنحه ُعلًوا ومعًنى، وتتجاوز عطب 

الكينونــة ونقائــض الحيــاة حيــث يلــّوح الرجــل باعتبــاره 

الخالص، لذلك فتكرار )ضجر( ضاعف من إحساسها 

باملتاهة )يا أنا بوصلتي متاهة(، ضمن جسارة الرّحلة 

التّمــزّق واالنكســار.ومن جهــة أخــرى أســهم متــّدد  إىل 

يُســاير  تباطــؤ اإليقــاع وهــو بذلــك  التّكــرار يف  مفعــول 

الحالــة الّنفســية للــّذات.

2-5- تكرار التّصدير:

ونقصــد بــه أّن« الكلمــة املكــّررة تنبنــي عــىل أســاس 

املــوايل  الّســطر  يف  الكلمــة  يكــّرر  الــذي  التّسلســل 

مبــارشة »29 ويف ذلــك فســحة مــن التّــالؤم والتّناغــم، 

الّنفــس  يلفــت  بــه،  تنويــه  املكــّرر  ملدلــول  »تركيــز  و 

إليــه  إىل املســتأنف مــن أخبــاره، عــىل أّي وجــه يتّجــه 

الغــرض«30 ومــن منــاذج ذلــك قــول رجــاء الصديــق يف 

لــك بتفــاح الجســد: قصيــدة مــن أوحــى 

كــّوة  الفســحة /يف  الكــّف  ردهــات  أتهــادى يف 

الفــراغ /هــي الّلحظــة تأتــدم باالعــرتاف../ حــني تضاجــع 

تفاصيــيل الّصغــرية /ثــّم تقــذف نفســك بداخــيل.

تدورتدور … و

تدور األرض بنا 31و

الــواردة يف  تــدور  اللّفظــة  يلتقــط املتلقــي بعينــه 

بدايــة  يف  وإعادتهــا  )تدور..وتــدور(،  الّســطر  آخــر 

الّســطر املــوايل مــن املقطــع )وتــدور األرض بنــا(، أي 

تقــوم عــىل أســاس التّسلســل  التّكــرار هنــا  أّن ديباجــة 

الذي يستأنس الكالم بذات اللّفظة كيام يحّقق الّنص 

االيقاعــي. طقســه 

2-6- التّكرار الّتاكمي/ الالّشعوري:

تكشــف مســتويات هــذا اإليقــاع عــن خيــط يقودنــا 

– دومنــا التــواءات – إىل منــط آخــر مــن التّكــرار تســهم 

يف  املكــّررة  البنيــة  أو  الجملــة  أو  الكلمــة  حركــة  فيــه 

تشكيل دفقات صوتية، ترتطم بها حركة الّداللة ولكّنها 

يخضــع  منتظــم وال  غــري  توزيًعــا  التّشــكيل  أثنــاء  تتــوّزع 

لقاعدة بعينها إذ »تتكّرر حروف وأفعال وجمل بأعداد 

متباينــة حســب القــدرات األدائيــة لــكّل نــوع مــن أنــواع 

بالّنمــوذج اآليت: التّكرار«32منثّــُل عليــه 
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الوعــود  رشف  /عــىل  ســيّدي  رّشفــك  »عــىل 

املجّففــة / عــىل رشف الحــزن... عــىل رشف الخريــف 

/ عىل رشف العشق... عىل رشف الّنسيان / أدعوك 

لحفــل تنكــري يف أّول نيســان / يحــرضه كّل مــن عشــقنا 

الزّهــور  مــن  تيجــان  نحّولهــم إىل  أن  قبــل  بكينــا/  ومــن 

رشف  عــىل  الّدمــع...  رشف  عــىل   .../ املجففــة 

الّضحــك / عــىل رشف كذبــك وكــذيب / وغــرورك... 
وغــروري وجنونــك... وجنــوين....«33

تكــرار  عــن  ناتجــة  إيقاعــات  مــن  الّنــص  يتشــّكل 

)مرتــمن(،  غــرور، جنــون  تجمعــات صوتيــة مختلفــة: 

كــذب، كل مــن، كل مــرّة )3مــراع(، عــىل رشف )12 

مــرّة( إذ تعِكــس هــذه التّجمعــات مهــارة الّشــاعرة يف 

تلويــن املســار اإليقاعــي للّنــص بطريقــة تســاعد عــىل 

الوصــول بوتــرية الــرّسد إىل شــبكة مــن التّناغــم مــع منــاخ 

الّداللــة وتعّمــق مــن إحســاس املتلقــي بحالــة األنــا التــي 

بالّدهشــة، فصــل  اللّقــمء  أقامــت حفــالً يف فصــل 

ــة  ــراق، فصــل ربع ــة الف ــة، فصــل لوع ــرة باللّ ف الغ

الّتســيمن... إنّهــا رباعيــة الحــّب األبديــة بربيعهــا وصيفهــا 

وخريفهــا وأعاصــري شــتائها.

بهــا  احتفــت  التــي  األطــراف  تعــّدد  أّن  يبــدو 

الاررــف،  الوعــود،  عــى رشف  تعــّددت  الّشــاعرة، 

الحزن، اللشــق،...، وهي تحاول االنصهار مع الكلامت 

نســيانه  املنتعــل  اآلخــر  مــع  لِتوائــم رِصاعهــا  واألشــياء 

واملتعّر بذكرياته ما منح الّنص آليات إيقاعية خاصة.

7- التّكرار الّنسقي:

الّصيغــة  عــىل  التّكــرار  مــن  الّنــوع  هــذا  يحافــظ 

اللّغوية والّنســق الرّتكيبي ذاته، وفيه تســتبدل األلفاظ 

ومتتــّد يف ثنايــا الّنــص املنجــز عــىل مســاحات شــعرية 

والتّجانــس  اللّفظــي  التّناســب  هــذا  وفــق  متســاوية، 

الّصويت والتّوازي الرّتكيبي الذي ينهض بالّنص وينظم 

فعاليته االيقاعية ويعّمق املعنى، يشعر القارئ إزاءها 

بتامثــل القيــم الّدالليــة والطّاقــات االيقاعيــة34، ذلــك أّن 

الوزنيــة واملامثلــة االيقاعيــة تظــاّلن دليلــني  »املامثلــة 

طبيعيــني عــىل املامثلــة املعنويــة »35

ومــن الواضــح، أّن هــذا اللـّـون مــن التّكــرار له حضوره 

الفاعــل يف القصيــدة الّنريــة، عــىل نحــو مــا يتجــىّل يف 

قــول ناديــة نوارص:

إنّهم يطلقون الرّصاص عىل الّشاعرة /إنّهم يحرقون 

/شعرها.../يســلخون/ جلدها.../يقلعــون أضافرهــا 

ينهشــون /صدرهــا / الّناعمــة يذبحون.../قلبهــا.../ 

يغرسون الرّماح /يف الوريد الّدقيق/إنّهم يركضون.../
بحوافرهــم /فــوق جــرح الّصغــرية يك تذبــل املشــتلة36

خــالل  مــن  االيقاعيــة  األصــداء  تلّمــس  نســتطيع 

يــربز جاذبيتــه وســيطرة  الــذي  التّكــرار الّنســقي  فاعليــة 

الّصيــغ اللّغويــة التــي تتحّمــل يف عالقاتهــا مــع مــّد اكــر 

االيقاعات وقًعا يف الّنفس وأشــّدها التصاقًا باألذهان 

النتامئها إىل صيغة داللية واحدة وهي صيغة)رفللون( 

التــي تتالحــق متســارعة لحركــة الفعــل الّشــعري. تعــرّب 

املكــّررة  اللّغويــة  األنســاق  هــذه  خــالل  مــن  الّشــاعرة 

ــون،  ــون، رغرس ــلاون، رقلل ــون، رس ــون، رحرق )ر لق

التــي خرجــت  الّشــاعرة  رركضون(عــن جراحــات األنثــى 

يف رحلــة عــري ممتــّدة مــع مســافات الوجــع وحــني أُويت 

لهــا مــا يكــرس حواجــز جســور هــذه املســافات امتطــت 

حلم الّصعود إىل سدرة املنتهى، لكن ّالّذات تصطدم 

بخيبــة حجــم الّنزبــف اتّجــاه الذيــن أغلقــوا دوائــر الحلــم 

وخطّطوا لكسوف القمر، لذلك حمل التّكرار يف ثناياه 

عنــارص التّأكيــد عــىل الّصفــات التــي وظّفتهــا الّشــاعرة.

8- التّكرار الختــامي:

ال يختلــف هــذا الّنــوع عــن التّكــرار االســتهاليل مــن 

حيــث الــّدور الّشــعري واملاهيــة غــري أّن دوره التّأثــريي 

لرســالة  مكرًّســا  ويجــيء  القصيــدة  نهايــة  يتكثّــف يف 

العنــوان أي متطابًقــا معــه لفظًــا ومعنــى أو متجاوبًــا مــع 

»عــىل  يتجــىّل يف خامتــة قصيــدة  مثلــام  املضمــون 

الّضفــة األخــرى مــن الّنهــار« لربيعــة جلطــي، تقــول:

أيّتهــا البــالد، أريــد أن أطعمــه الّســكر فــوق كّفــي / 

أيّتهــا البــالد ال أريــد شــيئًا../ أيّتهــا البــالد ال أريــد شــيئًا
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أريــد طفــيل.../ أريــد طفــيل.../ أريــد طفــيل.../ 
أريــد طفــيل...37

تنطلــق ربيعــة جلطــي يف تأثيــث عاملهــا الّشــعري 

مــن بنيــة التّكــرار الختامــي التــي يتجــاوب فيهــا الرّتكيــب 

املكــّرر مــع مضمــون الّنــص، منثّلهــا بالّشــكل اآليت:

↑ أريد طفيل 

↑ أريد طلفي 

↑ أريد عن أطعمه 

أريد طفيل 		↓
أريد طلفي 		↓

أريد عن أطعمه 		↓

أيّــته البالد

البنيــة  عــىل  الطّويلــة  املقاطــع  تهيمــن  فبنائيًــا 

داخــل  التّوتّــر  لتبــّث  و)الثّانيــة(،  )األوىل(  التّكراريــة 

الكتلــة، ودالليًــا تــربز فاعليتهــا باالنســجام مــع موضــوع 

الّنــداء/ البــالد بــكّل محوالتهــا وتفاصيلهــا، حــني تســعى 

الّشاعرة إىل كشف أزقتها وفصولها املتقلّبة والتّعامل 

الّســالم  عــن  ـا  بحثَـّ أيديولوجيــة،  بنزعــة  راهينيهــا  مــع 

املفقــود، ومــا جعــل مــن خامتــة القصيــدة »احتفاليــة 

إيقاعيــة«38 هــو وقــوع الّنــرب القــوي يف الفعــل املضــارع 

)أررُد(:

– ب – ب –– ب – ب  – ب  ب – 

–– ب – ب 

×

× ×

×××

ا موسيقيًا بطيئًا، وقد ساعد عىل  الذي فرض مدًّ

ذلــك عالمــات الرّتقيــم التــي بوجودهــا نصبــت الحــدود 

بــني الجمــل، مولـّـدة بذلــك حركــة داخليــة حزينــة خيّمت 

عىل الّنص ماّم أعطى إحساًسا بالرّتاخي، كذلك فإّن 

تكثيف البنية التّكرارية فيه داللة عىل اإلرادة والّصمود 

مــن جهــة وتأكيــد لرسيــان حالــة األنــا واآلخــر والبــالد التــي 

تتقاذفهــا األزمنــة وهنــا تســمح هــذه الحركــة بوجــود رغبــة 

يف االســتقرار يخضــع لهــا الحيّــز الّنــي لذلــك يكــون 

التّكرار »أحد األضواء الالّشعورية التي يسلّطها الّشعر 

عــىل أعــامق الّشــاعر فيضيئهــا بحيــث نطّلــع عليهــا«39.

نرمئــج البحــث: مــن ذلــك، نفهــم أّن التّكــرار يف 

الّنريــة الّنســوية يشــّكل طاقــًة ذوقيــًة خفيّــًة  القصيــدة 

وقيمــًة فنيــًة متعاليــًة، أشــمل وأعمــق داللــة، يشــحنها بهــا 

الّشعر أّوالً والّنر ثانياً، ومن ثم فهو املكان الذي تتقاطع 

عــىل امتــداد أدميــه جملــة العنــارص الرّتكيبيــة، التّكوينيــة 

والّصوتيــة والّدالليــة يف الّنــص الّشــعري، وبالتّــايل فــإّن 

لكّل قصيدة نرية نسوية ايقاعاتها الخاصة، ال باملعنى 

الــوزين الظّاهــري لإليقــاع، بــل باملعنــى العميــق الــذي 
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الغزل واجتاهاته يف اإمارة احلرية

إبراهيل عبد الواحد إبراهيل
األستاذ املساعد بجامعة األحفاد للبنات ـــ السودان

anaibrahim92@gmail.com

امللخص

نهضــت هــذه الدراســة بدراســة الغــزل يف الشــعر الجاهــيل، متتبعــة هــذه الظاهــرة، ذلــك العــرص الــذي قــد شــاع فيــه 

كثــري مــن الظواهــر االسياســية واالجتامعيــة...

اشــتملت الدراســة عــىل مقدمــة ومتهيــد، ومبحثــني، ثــم خامتــة الدراســة، وذلكمــن خــالل اســتقراء أشــعار الجاهليــني 

يف إمــارة الحــرية، معتمــدًة عــىل الربــط بــني الشــعر، والواقــع االجتامعــي الــذي أفــرزه مــن جهــة، والربــط بــني الشــعر 

واملؤثرات النفسية التي شكلته من جهة أخرى يف إمارة املناذرة ما قبل اإلسالم. اشتملت الدراسة عىل مقدمة، 

ومتهيــد، ومبحثــني، وخامتــة. تحدثــت عــن التمهيــد عــن الغــزل.

وخصصــت املبحــث األول للدراســة عــن الوقفــة الطلليــة يف الحــب، والثــاين يف غزليــات أخــرى. وقــد حاولــت أن 

أدرس الغــزل عنــد الحرييــني بعمــق، وال ســيام أنــه تظهــر اتجاهاتــه كثــريا يف كثــري مــن الشــعر الحــريي، ولــذا ذكــرت 

العديــد مــن النصــوص الشــعرية بغيــة إيضــاح هــذه االتجاهــات الغزليــة.

مقدمة

إمــمرة  ح  )الغزلواتومهمتــه  دراســتنا  مــن  الغــرض 

الشــعرية يف  االتجاهــات  مــدى  الحــرة)1((، ملعرفــة 

هــذا الغــرض الشــعري، ومعرفــة مــدى تالقيــة، أو تباينــه 

عن الغزل يف الشعر الجاهيل عامة، إذ نجد أنَّ الحب 

فنــه  يبــدع يف  الحــريي يك  الشــاعر  عنــد  دافعــاً  كان 

الشــعرّي، وكتــب الكثــري مــن شــعره الغــزيّل، وذلــك ألن 

الغــزل يعــد واحــداً مــن معــامل االتجاهــات املوضوعيــة، 

وميثل ظاهرة إنسانية تعرب عن العاطفة الذاتية للفرد، 

بالعقــل واالرادة، ويتولــد  ميتــزج فيهــا شــعور اإلنســان 

لــدى املحــب معانــاة وجدانيــة  بالحــب  عــن الشــعور 

خاصة تبدو عليه أماراتها وآثارها النقسية، والحسمية، 

وقــد أشــار ابــن حــزم إىل بعــض تلــك العالمــات بقولــه: 

»ومــن عالماتــه حــب الوحــدة، واألنــس باإلنفراد، ونحول 

الجســم دون حــر يكــون فيــه وال وجعامنــع مــن التقلــب 

والحركــة واملــيش، دليــل ال يكــذب ومخــرب ال يخــون عــن 

علة يف النفس كامنة«)2(،«معرباً عن وجوده النفي، 

وعواطفــه الخاصــة.

أسبمب اخريمر اموضوع

من األسباب التي دفعتني الختيار املوضوع اآليت:

إمــارة  للشــعر يف  الغزليــة  باالتجاهــات  التعريــف 

الحرية التي عاش فيها الكثري الشعراء ينادمون أمرائها، 

أو يفــدون إليهــا. اتفقــوا أم اختلفــوا معهــم.

والنقــد  بالعــرض  الحــرية  إمــارة  يف  الغــزل  تتبــع 

والتحليــل. والدراســة 
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األدب  يف  لعبــه  الــذي  األهميــة  البالــغ  الــدور 

العربيــة القدميــة  الغــزل يف القصيــدة  العــريب، ومنــح 

ابعاد واتجاهات فنية موضوعية تتناسب، وروح ذلك 

العــرص.

مت ج الدراسة

تقتــيض طبيعــة املوضــوع، ونوعيــة الدراســة االعتــامد 

عىل املنهج التحلييل الوصفي؛ لذا جاء منهجنا قامئا 

عــىل التحليــل، والــرشح، ليتكــون مــن مقدمــة تتحــدث 

البحــث  اختيــاره، ومنهجيــة  عــن املوضــوع، وأســباب 

فيه، ومتهيد مخترص للتعريف بالغزل، ومبحثني هام: 

غزلية املكان، والثاين تحت عنوان: االتجاهات الغزلية 

األخرى.واللــه املوفــق.

مت يد

الغزلهوالتعلق باملرأة، وما تثريه يف نفس الشعراء من 

تباريــح الحــب، ومــا تصنعــوا بهمــن شــعر، يصفــون فيــه 

حبيباتهم)3(، وقد انترش الغزل والنسيب يف مقدمات 

خاصــة، هــي لوحــات االفتتــاح، وحظيــت املــرأة بعنايــة 

الشــعراء، ومالــت إليهــا القلــوب فطــرة وفتنــة وفطنــة، 

ومن هنا فقد عني الشعراء بالجامل، وهو يف الغالب 

محســوس، وال نعــدم وجــود الجانــب املعنــوي، غــري أن 

الشــاعر يصــف محاســن املــرأة وصفــاً حســياً، وال ننكــر 

أن مــا يغلــب عــىل وصــف الجــامل الصــورة البرصيــة، 

فضــالً عــن املــدركات الحســية األخــر، ومنهــا الســمعية.

للمــدركات  أهميــة  أعطــى  قــد  الغــزايل  ونجــد 

الحســية، وأضــاف إليهــا »البصــرية الباطنــة«، القلــب، 

عــن كل  تحــدث  النظــرة األخالقيــة، وقــد  مــن  انطالقــاً 

حاســة، وبــنّي أن الحســن مل يكــن مقصــوراً عــىل البــرص، 

بــل تطــرق إىل الصــوت الحســن)4(، فالجــامل محســوس 

تســمعه  أو  العــني،  تــراه  وصورتــه،  مادتــه  يف  متميــز 

األذن)5(، يف حــني يجــد بعــض الباحثــني قلــة اســتخدام 

حاســة الســمع، ألنــه غــري أســاس يف جــامل املــرأة عنــد 

الشــاعر القديــم)6(، وهــو عاطفــة الشــاعر نحــو املــرأة، 

وعالقتــه بهــا، وهــو مــا وصفــه عبدالفتــاح نافــع وعرفــه 

بــني  الوجدانيــة  العالقــة  عــىل  القائــم  املظهــر  بأنــه« 

بربــاط  باآلخــر  منهــا  تربــط كالً  والتــي  واملــرأة،  الرجــل 

روح ال ينفصـــم، رباط يجعـــل كالً منهمـــا، معبوداً لآلخر 

متوحــداً فيــه، يــرى عاملــه ووجــوده وحياتــه)7(، فضــال عــن 

رصــد خطابــات الشــعراء بعامــة، ومكابــدات الشــعراء 

العشاق بخاصة، وتحليل معاناتهم، وآالمهم، وأحزانهم 

مــن خــالل نتاجهــم الشــعري؛ ألن هــؤالء الشــعراء كانــوا 

بهــا  ويتأثــرون  إنســانياً،  تعامــال  الحيــاة  مــع  يتعاملــون 

تلــك  بالــود، والحنــني موجهــني  تأثــريا عاطفيــا مملــوءا 

»نتــاج  شــعرهم  فــكان  يعشــقون  مــن  إىل  العواطــف 

العاطفة والعقل، ومثرة التآلف االجتامعي… وخالصة 

اللحظات اآلنية التي كانت تصاحب هذا اإلنسان فهو 

بذلــك ميلــك الطاقــة الوجدانيــة الشــاملة ويســتوعب 

التجربــة الحســية املبــارشة«)8(.

امبحث األبم: غزلية ام من

أوضــح  الشــعر ملــن  الوقفــة املكانية)الطلــل( يف  إنَّ 

مظاهــر الشــعر الغــزيل، فقــد أفرزتهــا لنــا طبيعــة الحيــاة 

التي كان يعيشــها الشــعراء الجاهليون بعامة الحرييون 

بخاصــة، فاملــكان مرتبــط بظــروف، وعوامــل، وأســباب 

مهمة جدا، أهمها العامل البيئي الذي يحمل الشاعر 

عــىل تكبــد املعانــاة والــذي أحدثــه، فلطبيعــة الحيــاة 

وقومــه  الشــاعر،  كان  خاللهــا  مــن  التــي  الصحراويــة 

ومحاوالتهــم  البقــاء،  أجــل  مــن  وينفعلــون  يتحركــون، 

املســتمرة للتغلــب عــىل عقباتهــا، واالنتصــار عليهــا)9(، 

الراحلــني حبيبــة  الرحيــل، وضمــن  بالقبيلــة إىل  تدفــع 

الشاعر، عندها تكمن املعاناة »حيث تعقل اإلبل وتزم 

األمتعــة، ويظعــن القــوم مخلفــني وراءهــم قلوبــا أحزنهــا 

تبــددت«)10(،  انتهــت، وآمــاال  الفــراق، وقصــص حــب 

فرني الشاعر من خالل وقفته عىل دمن الديار، يحمل 

يف شــعره رحلتــه، وذكريــات األيــام الحلــوة التــي قضاهــا 
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مــع حبيبتــه فيعــرب عنهــا مــن خــالل وقفتــه الطلليــة)11(، 

والتــي مــا هــي »إال تعبــري مــن خــالل التجربــة الفرديــة عــن 

القضايا الوجدانية والروحية والحيوية للجامعة«)12( قال 

النابغــة يف ذلــك)13(:
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ومهــام اختلفــت اآلراء يف تفســري ظاهــرة الطلــل، 

فأننــا نلتمــس مــن خاللهــا مالمــح مشــرتكة بينهــا وهــي إن 

الطلــل ميثــل »املظهــر الحزيــن يف تجربــة الحــب عنــد 

الشــاعر العــريب يف العــرص الجاهــيل«)14(، فهــو يلجــأ 

إليه الشاعر الجاهيل ألنه يعيش حياة شاقة قاسية كل 

مــا فيهــا ينــذر باملــوت والحــب، ميثــل الحيــاة البهيجــة، 

فــإذا انتهــى إىل اجتــامع الشــمل، فهــو الهنــاء، والرغــد، 

وإذا انتهــى إىل الفــراق وبــكاء أطاللــه، فهــو األمل والحــزن 

الطلليــة عنــد  الوقفــة  املســتعذب)15(، فقــد أضحــت 

الحــريي، تعــرب »بدايــة املرحلــة الشــعوريّة التــي متــر مــن 

خاللهــا أحاســيس الشــاعر«)16(، وعاطفــة آنيــة ضائعــة، 

عــىل  الوقــوف  تحفزهــا دواعــي  عابــرة،  تأمليــة  ووقفــة 

الطلل، و«وقفة كلها أمل، ويتصفح ذكرياته عىل طيات 

رقيقــاً وجدانيــاً«)17(، و«منفــذا  الرمــال، وينضــح شــعراً 

مهيئــاً للتعبــري عــن معانــاة الوقــوع تحــت ســطوة الظــرف 

البيئــي الشــحيح، وقانــون الزمــن الصــارم وقدرتــه الخارقــة 

مــدح  التــي  النــاس واألشــياء«)18( بالميتــه  تغيــري  عــىل 

األســود بــن املنــذر)19(:
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لقد جمع الشاعر الحريي بني عنرصين »أحدهام 

بالحيــاة  يذكــر  واآلخــر  األطــالل،  وهــو  بالفنــاء،  يذكــر 

عــىل  يشــتمل  الطلــل  عــن  الحــب«)20(، فحديثــه  وهــو 

رغبتــه الجامحــة للحيــاة، حيــث يتتفاعــل مــع معطياتهــا، 

مــن وطــأة  ويــدل عــىل هروبــه  مــع اآلخريــن،  ويتواصــل 

الزمن عىل األشــياء؛ ألنَّ الزمن يحول كل شــئ من حال 

إىل حــال، وهــذه الصــريورة هــي التــي دفعــت الشــاعر 

إىل إعادة املايض ومحاولة خلقه من جديد من خالل 

الحكايــة)21(:
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تكبــد  عــىل  الحــريي  الطلليــة حملــت  إنَّ فاوقفــة 

أحدثتــه طبيعــة  والــذي  املعانــاة يف ســبيل حبيبتــه، 

الحيــاة التــي مــن خاللهــا كان الشــاعر، وقومــه يتحركــون، 

املســتمرة  ومحاوالتهــم  البقــاء،  أجــل  مــن  وينفعلــون 

للتغلــب عــىل عقباتهــا، واالنتصــار عليهــا)22(، وحــاول 

بوقفتــه تلــك أن يبــني الحــزن مــن خــالل معرفــة مــا عــرف 

مــن عالمــات الــدار، ووصفــه لقــدم الــدار، وبعــد أهلهــا 

عنهــا، فــكل تلــك اآلثــار هيجــت الذكــرى، والحــزن.

امبحث الثمس: اتومهمع غزلية أخرى

اللفة ح الحب:

تعــدُّ العفــة يف الغــزل الحــريي ملــن أهــم معــامل االتجــاه 

بعامــة، ويف  العــريب  الشــعر  الغــزيل يف  الوجــداين 

أشــعار الحرييــني بخاصــًة، فهــو ظاهــرة إنســانية تعــرب عــن 

العاطفة الذاتية للفردوميتزج يف هذه العاطفة شعور 

اإلنســان بالعقــل واإلرادة، ويتولــد لــدى املحــب معانــاة 

وجدانية خاصة تبدو عليه آثارها النفسية، والجسمية، 

ويحاولــون إظهــار املعانــاة، فــرتددت لديهــم الشــكوى 
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مــن الحرمــان، وضــن الوصــال، وخلــف املعيــاد، ونتيجــة 

لهــذا الحرمــان، فيصــف نفســه بســقم الجســم، والهــزال 

والضنــى)23(، ونجــد فيــه ظاهــرة البــكاء والتحــرس عــىل 

يصــور  مــن خــالل خطابــات غزليــة  فقــدان املحبوبــة، 

الشــاعر فيهــا حياتــه بصــورة بليغــة الداللــة عــىل مــا كابــد 

مــن  بــذل يف ســبيل حبيبتــه  مــن األمل، ومــا  يف حبــه 

زيــد الشــاعر  بــن  يقــول عــدي  تضحيــات عظــام)24(، إذ 

الحــارّي)25(:
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الحســن األنثوي، فهن آنســات الحديث، أســبغ عليهن 

األنثــوي)26(: الــراء والنعومــة والجــامل  صــورة 
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بأســلوب  محبوبتــه  ينتقــل مصــوراً  نجــد املثقــب 

محاســنها،  ووصــف  والتفصيــالت،  بالدقائــق  يعنــي 

وذلــك مــن خــالل تلــك الخطابــات الغزليــة التــي تفصــح 

عن دالالت نفسية يرى الشاعر من خاللها غري مشاعر 

الحب، وما يتصل به من شوق، وحنني بقدر ما يتيحه 

لبيان موقف اجتامعي تنضوي تحته دالالت نفسية لها 

أثــر كبــري يف حياتــه، ويقــول)27(:
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ثــورة الشــاعر الوجدانيــة ونريانهــا  وميكــن أن نلمــح 

املستعرة تجاهه خلف املحبوبةومتنعها عند املثقب 

صــدود،  ومامطلــة  حــروم،  واعــدة  فهــي  العبــدي، 

وتغــيل  عليــه  عنــه، ومتتنــع  تعــرض  كاذبــة،  ومخادعــة 

حبهــا، وتقطــع حبــل ودهــا، والشــاعر ال يتهالــك عــىل 

وصلهــا، وال يركــع أمامهــا، إمنــا هــو حــازم صــارم يف شــأن 

هــذا الــود، فــإن وصلتــه، وصلهــا، وإن قطعتــه قطعهــا. 

فهــي تبخــل عليــه مبتاعهــا، ومتطــل يف وصلهــا، ومتعــن 

يف هجرها، ال تصدقه املواعيد وال تجود عليه بودها، 

وحالــه معهــا حــال ريــاح الصيــف التــي ال تجــدي نفعــاً، 

وال خري يرجى من هبوبها. فنجد يف غزله هائجاً، ثائراً، 

بأنــه بالقطيعــة، ومرصحــاً  بالقطيعــة، ومرصحــاً  مهــدداً 

بأنــه ال يحجــب املخاتلــة والخــداع، فلــو أن يــده اليــرسى 

خدعتــه، خدعهــا، ولــو أهملتــه، بــل لقطعهــا، واســرتاح 

منهــا. وقــال أيضــاً يف أخــرى)28(:
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َ
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َ
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َ
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فهند مامثلة لفاطمة عند املثقب، تضن بسالمها، 

ومتاعها، وتعرض عنه، وينفصل عنها بعد أن كان الوصل 

وطيداً، والغرام شديداً، يلقاه وتلقاه، ويرسقان املتعة، 

الــود، ففــي غزلــه كان »يصــدر يف منهــج  ويصطــادان 

قصيدتــه مــن دوافــع نفســية يســتوحيها، وال يقتــرص عــىل 
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تقاليــد فتيــة يطيعهــا«)29(؛ لذلــك عندمــا تقــرأ شــعرهم 

الغــزيل الشــعراء، تشــعر »بقــوة عاطفتهــم الجياشــة وهــم 

بتلــك  الدائــم، ويحللــون شــعورهم  يصفــون رصاعهــم 

العاطفــة التــي ســدت عليهــم كل مجــال«)30(، ألن هــذا 

الشعر جاء »مصورا لقلوب محرتقة كثرية لدرجة أصبح 

األمل فيهــا مصــدر راحتهــا النفســية«)31(.

متمجمة ال يف بالايمم

متثلــت لوحــة الطيــف يف اســتحضار املــايض واملتــع 

الزائلة، أو الرغبة يف استدرار عاطفة ذوت مع السنني 

أيــام  وانحــرست مــن حيــاة صاخبــة كانــت تعــج باللهــو 

الشباب، أو االلتجاء إىل الطيف لردم الهوة بني اليقظة 

والحلم لتحقيق املعادلة الناقصة يف الحياة، واالتجاه 

ومدخــالً  رمــزاً  اتخاذهــا  أو  املنــام،  اكتاملهــا يف  نحــو 

لينفــذ الشــاعر مــن خاللهــا إىل غرضــه، بالرغــم مــن قلــة 

لوحــة الطيــف االفتتاحيــة والســمعية منهــا بالــذات، بيــد 

أن يســبغ  أننــا وجدنــا الشــاعر الحــريّي يحــاول جاهــداً 

عىل صورته الصوت والحركة، ألن الصورة يف األساس 

عــن  تأخــر  قــد  الطيــف  لوحــة  تطــور  أن  عــىل  برصيــة، 

املرحلــة املبكــرة يف حيــاة الشــعر الحــريي)32(:
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�ت
أ فَ �يَ ــــــــني ــــــــِه ِح ِب

فهو يطرد خيال حبيبته – الحنظلية – ويطلب إليه 

العودة، ألنه إنسان مدرك، ال يصل من ال يصله، حجة 

ال غبــار عليهــا، لكنــه يطــرد خيــال الحبيبــة الــذي قطــع 

الفيــايف الشاســعة ليــزوره، فــإذا بــه يــرد ذلــك الخيــال 

خائبــاً خــارساً.

اللبث ح الحب

وعواطــف  شــهوانية،  نــوازع  مــن  الشــاعر  قد«ينطلــق 

فيــه  باملــرأة  التعفــف، والعالقــة  أو  التحــرج،  تعــرف  ال 

الجوانــب  ووصــف  بهــا،  اســتمتاع  عــن  تعبــري  عالقــة 

الحســية منهــا، أو بعبــارة أدق هــو الغــزل الــذي »يتألــف 

مــن أوصــاف الحبيبــة نفســها، ومعظــم هــذه األوصــاف 

يتنــاول جســدها عضــوا عضــوا يف إطالــة واســتقصاء 

يتنــاول  مــا  وقليــال  آخــر،  حينــا  وإشــارة  وإيجــاز  حينــا، 

نفــس صاحبتــه، وقليــال مــا مــّس فضائلهــا، أو عواطفهــا 

املجردة)33(«، وذلك عندما يتحول الحب عند الشاعر 

الحــريي إىل لــون مــن ألــوان املغامــرة، والــرصاع، وطموح 

للظفــر، واالمتــالك، ويحــب يف املــرأة نفســه)34(:
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نــرى مــن خــالل األبيــات الســابقة أنَّ الشــاعر جســد 

لنــا ذلــك الطقــس االحتفــايل، وقــد ظهــرت فيــه قداســة 

اســتئناف  خــالل  مــن  الجنســية،  بصورهــا  اللهــو  أيــام 

حيــاة اللهــو بالنســاء الكرميــات الــاليئ مل يصبهــن ســوء 

النســوة  أؤلئــك  ناعــامت، ويصــور  الحــال، فهــن نســاء 

بالدمــى التــي تفــوح منهــا رائحــة العبــري، والشــاعر بذلــك 

يضفــي عــىل املــرأة املزيــد مــن الــدالالت اإلخصابيــة، 

فاالســتعطار بالعبــري مبثابــة إغــراء، وتحفيــز مــن النســاء 

الناعامت، والكرميات للجانب الذكري للقيام بالفعل 

الجنــي، وكان ابــن كلثــوم كان أكــر تكشــفا حــني ركــز 

وراح  محبوبتــه،  جســد  مفاتــن  عــىل  الفنيــة  عدســته 

يصفهــا وصــف مــن رأى، فقــال)35(:
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حكــت لنــا يف األبيــات، مــا كان مــن زيارتــه حبيبتــه، 

ودخولــه عــىل فتاتــه )الخــدر يف اليــوم املطــري(، الــذي 

يصــور لنــا إحــدى مغامراتــه الغراميــة يف قصيدتــه، التــي 

ال نجد لها نظري يف الشعر الجاهيل من حيث عذوبة 

موســيقاها، ورقــة ألفاظهــا.

الاممتة

من خالل ما تقدم نخلص إىل أَن:

مــا هــي إال  الحــريي،  الشــعر  الطلليــة يف  الوقفــة 

والنــزوع  املــايض  الحنــني إىل  مــن  »ذكريــات ورضبــا 

إليــه«)37(، »وإذا كانــت الحبيبــة هــي املثــري الطبيعــي 

لعاطفة الشاعر، فإنَّ األطالل هي املثري الصناعي«)38(.

لوحــة الطــل هــي الجــزء املســيطر يف االتجاهــات 

الغزليــة عنــد الحرييــي، بــكل صورهــا

اإلحســاس  هــذا  خلــق  وظيفــة  لتــؤدي  وألوانهــا؛ 

القــول،  عــىل  القــدرة  الشــاعر  الــذي مينــح  بالذاتيــة، 

ذكريــات. مــن  فيــه  مــا  للمــكان  وتعيــد 

يف زيــارة الطيــف تعجــب الحــريي عــىل بعــد الــدار، 

وشــحط املزار، ووعرة الطريق،

واشــتباه الســبل، واهتدائــه إىل املضاجــع مــن غــري 

مــا ويرشــده، وعاضــد يعضــده، وكيــف

قطع بعيد املسافة بال حافر وال خف.

ظاهــرة غــزارة الشــعر الغــزيل عنــد الحرييــني تنــم عــن 

العــام،  ذاتيــة هــذا الشــعر يف مجملــه، أو يف منحــاه 

الشــعر  هــذا  تجــىل يف  مــا  عــن فرديتــه، وعــىل  وكــذا 

مــن صــور اجتامعيــة عــرّبت عــن حياتــه االجتامعيــة عــىل 

الفــردي. املســتوى 

ال وامش

للتعريــف إمــارة الحــرية الجاهليــة ينظــر عــىل ســبيل املثــال ال   1

د  تحقيــق  الفراهيــدي،  أحمــد  بــن  الخليــل  العــني:  الحــرص: 

مهــدي املخزومــي، وإبراهيــم الســامرايئ، دار مكتبــة الهــالل، 

ط1)د.ت( مــادة )حــري(، تاريخالرســلوامللوك، محمدبنجريــر 

داراملعــارف،  محمدأبوالفضإلبراهيــم،  تحقيــق:  الطــربي، 

القاهرة، 1977م، ج1، ص558، تاجالعروسوجواهرالقاموس، 

الغربــاوي،  عبدالكريــم  تحقيــق:  الزبيــدّي،  مرتــى  محمــد 

)د.م(، )د.ت(، ج، 11، ص118، مخترصكتابالبلدان: أبوبكر 

1988م،  بــريوت،  داراحياءالــرتاث،  الهمــداين،  محمــد  بــن 

ص16، معجاملبلدان، شهابالدينأبوعبداللهياقوت الحموي، 

تحقيق: محمدعبد الرحمن املرعشيل، دارأحياءالرتاثالعريب، 

بــريوت،)د.ت(، ج3، ص202.

طوق الحاممة يف األلفة واألالف، ابن حزم األندلي: مراجعة   2

د. ياسني األيويب، املكتبة العرصية، بريوت، )د.ط(، 2004م، 
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ثقافة املعارف البينية وفل�سفة العلوم

د. عبد الرحمن محمد طلمة
مدرس العلوم اللغوية واللسانيات العرفانية العصبية، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة

إن الحديــث عــن فلســفة العلــوم وتداخلهــا وتكاملهــا 
يف زمننــا قــد أصبــح مــن الواجبــات العلميــة التــي تفرض 

نفســها عــىل ســاحة الثقافــة األكادمييــة املتخصصــة، 

آفــاق  عــن  تغيــب  أن  ينبغــي  التــي ال  العامــة  والثقافــة 

التأمل واملراجعة دوما، وسوف أحاول يف هذا املقال 

تقديم بعض اإلضاءات املعرفية التي رمبا تجذبنا نحو 

أهميــة التداخــل البينــي بــني مختلــف العلــوم وأثــره يف 

تنمية مناهج البحث وتطوير وسائله، مبا ينعكس عىل 

مخرجــات هــذا النــوع مــن التفكــري املعــارص.

1. الللل ررومبز الراصص:

وفيلســوف  النمســاوي  ئــرات  الطا مهنــدس  يقــول 

 Ludwig فتجنشــتني“  ”لودفيــج  العبقــري  اللغــة 

Wittgenstein )1889-1951 م(، يف كتابه األشهر 

الرتاكتاتــوس، أو ”رســالة منطقيــة فلســفية“ إن أبحاثــه 

العــامل“،  ”تتجــاوز أســس املنطــق إىل دراســة جوهــر 

األوىل  وقــد ظهــر يف طبعتــه  جــدا،  والكتــاب شــهري 

بعنــوان: األبحــاث املنطقيــة والفلســفية،  عــام 1918 

ثــم أعيــد طبعــه يف نســخة مزدوجــة اللغــة عــام 1922 

Tractatus Logico- املعــروف:  العنــوان  تحــت 

Philosophicus؛ وهــو كتــاب ال تبلــغ عــدد صفحاتــه 

َمة إىل جمل وفقرات بنظام الفت  املائة، ُمرَقََّمة وُمقسَّ

للنظــر، تجعــل مــن جملــه قطعــة نبوئيــة مرقمنــة، أشــبه 

بجمــل اإلنجيــل، كــام يقولــون يف أوروبــا، وأشــبه كذلــك 

مبامرسة كريكجاردية ساخرة)1(. وقد جاء رد الفعل عىل 

الكتــاب يف كامربيــدج ويف العــامل الفلســفي ألوروبــا 

الغربيــة مفعــام بالحــامس واالهتــامم، ونتــج عنــه فســح 

آفــاق عميقــة مــن النظــر والتأمــل يف مختلــف العلــوم.

نشــري  أن  يجــب  التــي  املهمــة  املفارقــات  ومــن 

العلــم  بأنظمــة  بديلــة  معرفــة  عــن  بحثنــا  إليهــا ضمــن 

أنــه  ـ  ـ عــىل ســبيل املثــال  الكــون  والتواصــل يف هــذا 

يف العــام 1543م الــذي أحــدث فيــه العــامل البولنــدي 

قطيعتــه   Nicolaus Copernicus كوبرينيكــوس

املعرفيــة يف علــم الفلــك بــأن أزاح مركزيــة الكــون عــن 

وفــاة كوبرنيكــوس  تاريــخ  هــو  األرض )والعــام 1543م 

أندريــاس  البلجيــي  الطبيــب  كتــاب  طُبــع  أيضــا( 

فيزاليــوس Andreas Vesalius الــذي أحــدث هــو 

بطبيعــة  تجــاه معرفتنــا  اآلخــر قطيعــة معرفيــة جديــدة 

قبــل  البــرشي  بالجســم  املعرفــة  لتصبــح  الترشيــح؛ 

فيزاليــوس ليســت نفســها أبــدا مــن بعــده؛ حيــث كان 

الطــب معتمــدا ألكــر مــن ألــف وخمســامئة عــام قبــل 

فيزاليوس عىل مقوالت الفيلسوف والطبيب اليوناين 

للجســد  ورســومه  تقريبــا(  م   200-129( جالينــوس 

البــرشي, تلــك التــي اتضــح أنهــا منافيــة للحقائــق عــىل 

جهــة اإلجــامل، ومــا فعلــه فيزاليــوس وقرنــاؤه هــو أنهــم 

اتجهــوا إىل ترشيــح الجثــث مبــارشة، بــدالً مــن االعتــامد 

عــىل الدراســة النظريــة والحــدس كــام فعــل جالينــوس، 

ليظهر لهم أكر من 200 خطأ ترشيحي, وليتجه الطب 

نــوع جديــد, وليدخــل ترشيــح  ثــورة مــن  الحديــث إىل 

الجسد البرشي ضمن أصول العلم، ِعَوًضا عن ترشيح 

أجســاد الحيوانات, ليكون هذا العام الفريد يف تاريخ 

البرشيــة محــورا لقفزتــني معرفتــني كبريتــني ومتزامنتــني 

الكــون والطــب. يف 



72  ثقمفة املمرف البيتية بفلسفة الللوت

اتجاهــات  مــن  علــامء  أجــرى  م   1940 عــام  ويف 

األعضــاء  فصــل  عــىل  تجــارب  مختلفــة  بينيــة  علميــة 

باالتحــاد  مبعامــل  صناعيــة  بطــرق  توصيلهــا  وإعــادة 

الســوفيتي، وكان مــن ضمــن هــذه األعضــاء فصــل رأس 

مــن خــالل املضخــات  توصيلــه حيويــا  وإعــادة  كلــب 

إلــخ، وقــد وثَّقــوا املــدة التــي  الكهربائيــة واألنابيــب... 

تعمــل بهــا األعضــاء املفصولــة عــن الجســم؛ فالقلــب 

ميكــن أن يســتمر 10 دقائــق، واملــخ 20 دقيقــة... إلــخ. 

الصناعــي  التوصيــل  إعــادة  أن  التجربــة  والغريــب يف 

لــرأس الكلــب املفصــول نتــج عنهــا أن الــرأس اســتجاب 

والشــمية  الســمعية  الحســية:  املثــريات  مــن  لكثــري 

والبرصية خصوصا، بطريقة تبني كأنه ما زال حيا متاما، 

وبالطبــع فهــذا األمــر ال يرتبــط مبســائل الــروح واملــوت 

وامليتافيزيقــا، لكنهــم أرادوا فهــم آليــات عمــل الخاليــا، 

وكيفيــة اإلفــادة مــن مثــل هــذا التجريــب يف تطويــر زراعة 

الفســيولوجية عمومــا)2(. األعضــاء والعلــوم 

لقد كانت روح البحث الجامعي يف القرن املايض 

مهيمنــة عــىل ُجــل األكادمييــات العلميــة واملؤسســات 

الثقافيــة يف أوروبــا والواليــات املتحــدة وكنــدا، وأجــزاء 

مــن جنــوب رشق آســيا وأســرتاليا ونيوزيلنــدا... إلــخ، مــا 

أخــرج للعــامل وللعلــم معظــم مــا نعرفــه اليــوم مــن قوانــني 

تأسيســية يف الفيزيــاء والرياضيــات والكيميــاء وغريهــا 

مــن )العلــوم الطبيعيــة، أو الكونيــة(، ومــا نعرفــه أيضــا 

من أســس البحث الفلســفي واللســاين وما يدخل يف 

التصنيــف املعــريف تحــت مســمى )العلــوم اإلنســانية 

واالجتامعيــة(.

إن  لكــم  قلــت  إذا  كنــا ســنندهش  إذا  أعــرف  وال 

بالعالمــة جاليليــو جاليــيل  لــه  يُــؤرَُّخ  الحديــث  العلــم 

فهــو  م(،   1642  –  1564(  Galileo Galilei

إن  أينشــتني، حتى  ســامه  كــام  الحديــث  العلــم  أبــو 

جاليليــو  قبــل  مــا  يقولــون:  العلميــني  التجريبيــني 

تــه وفا يــخ  ر تا أن  رقــة  واملفا ليليــو.  جا بعــد   ومــا 

 Isaac نيوتــن  إســحق  ميــالد  تاريــخ  هــو  م(   1642(

Newton )1642 – 1727 م(، واضــع تصــور ثالــوث 

والتكامــل  التفاضــل  ثــورة  ومفجــر  األشــهر  الحركــة 

األملــاين غوتفريــد  مــع  الرياضيــات،  calculus يف 

 Gottfried Wilhelm Leibniz فيلهيلــم اليبنتــز

)1646 – 1716م(. إن مثــل هــذه املفارقــات ليســت 

مــن بــاب الصدفــة؛ فــكأن هنــاك أمــرًا خفيــا يُنبئُنــا بــأن 

مســار العلــوم واملعــارف يتكامــل بصــورة مــا، وأنــه ينبغي 

علينــا أن نســتمر يف الثــورة البحثيــة، وتطويــر النــامذج 

معــارك  ضحايــا  ســنغرق  وإال  دامئــة،  بصفــة  واألطــر 

تســميته  ليســت معاركنــا، ونصبــح أرسى ملــا ميكننــا 

املعرفيــة. بالرجعيــة 

2. فلسفة الللل ترح ل ح امسمر الحضمري للوجود 

البرشي:

بانعطافــات مرحليــة  الحضــارات  مــرت  لقــد   2-1

كــربى يف تاريــخ اإلنســان القصــري عــىل ســطح الكوكــب 

الجســوم إىل  الحجــوم إىل  فمــن  )األرض(؛  الصغــري 

فمــن  والغمــوض؛  والرمــوز  األيقونــات  إىل  الرســوم، 

مثــاال  وســأعطي  أصغــر.  غمــوض  إىل  أكــرب،  غمــوض 

معرفيــا مــن بــاب دراســات اللغــة يف القــرن املــايض، 

لــرنى كيــف تتكامــل الــرؤى ألجــل فهــم ظاهــرة يكتنفهــا 

قــد  أن اإلنســان  يــرى  نيتشــه  الغمــوض؛ فالفيلســوف 

ابتكر املفاهيم والكلامت يف لغتنا، التي متثل النظام 

املعجز للتواصل يف هذا الكوكب، ألجل مترير أوهام 

ـ والــذات  ـ كــام يقــول  العقــل حــول الحقيقــة املطلقــة 

أو  الصــريورة  بــراءة  ـ  مــن خاللهــا  ـ  العاقلــة، وليحجــب 

الرمزيــة، حســب  األنظمــة  فــكل  الكــون؛  التحــول يف 

نيتشــه، مجــرد أدوات متويــه وحجــب للوجــود وحقائقــه، 

وإخفــاء للرغبــة يف الحيــاة؛ لذلــك يقــول فرويــد: ”لقــد 

ُجعــل الــكالم لُنخفــَي بــه حقيقــة مــا نريــد.“ كــام يعتقــد 

برجســون أن اللغــة عاجــزة عــن التعبــري؛ يقــول يف هــذا 

اإلطــار: ”... غايــة مــا هنالــك أننــا ال نــرى األشــياء ذاتهــا، 

بالبطاقــات امللصقــة عليهــا.“)3( ويقصــد  نكتفــي  بــل 

بهــذا األســامء. وعندمــا نقــارن ألفــاظ اللغــة املحــدودة 
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بحــاالت اإلنســان الشــعورية فإننــا نكتشــف أن مشــاعرنا 

إلــخ، مــام يحــدث يف الدمــاغ وال  وخيالنــا وأفكارنــا... 

كــون محيطــي  هــو  هــذا  بالقليــل، كل  إال  منــه  نــرصح 

كبــري مــن أعــامق الذهــن البــرشي املعجــز، متامــا مثــل 

إعجــاز الكــون الــذي نرمــح فيــه، وال نــدري أولــه مــن آخــره، 

وهــذا ال ميكــن أن تعــرب عنــه بعــض األلفــاظ املحــددة، 

لينتقــل البحــث يف علــوم اللغــة واللســانيات مــن بــاب 

الحدس ومقيدات النظريات الكالسيكية القدمية إىل 

آفــاق أرحــب، تتداخــل فيهــا العلــوم الطبيعيــة بقوانينهــا 

الصارمة وتجريبها الرصني، مع اإلنسانيات، بإبداعياتها 

ورحابــة املســاحة الذهنيــة التــي تشــتغل فيهــا فروعهــا 

أحــدث  الــذي  التكامــل املعــريف  ولينشــأ  بتنوعاتهــا، 

تطويرا رهيبا يف العامل الغريب، وأزاح متاما أي فواصل 

أو حــدود بــني مختلــف املعــارف والتخصصــات.

فكــرة  خــالل  مــن  ـ  منهجيــا  ـ  القصــة  بــدأت  وقــد 

تحــدث  التــي  الباراديــم(  )أو   Paradigm األمنــوذج

عنها توماس كون Thomas Kuhn يف كتابه الشهري 

التــي  الفكــرة  وهــي  العلميــة“،  الثــورات  ”بنيــة  الذائــع 

تتضمــن ـ باإلضافــة إىل العنــارص املعرفيــة التــي تختــص 

بتحديد رشوط إنتاج املعرفة ومدى صدقها ـ الظروف 

العامــة املحيطــة بعمليــة إنتــاج املعرفــة ذاتهــا، وهــذه 

الظــروف متثــل ســندا قويــا ال غنــى عنــه لعمليــة البحــث 

العلمــي برمتهــا)4(؛ فالباراديــم هــو: مجمــوع متامســك 

مــن منــاذج ومفاهيــم ومعــارف وفرضيــات وقيــم مرتابطــة 

بدقــة)5(، والــذي يحــدث يف تاريــخ العلــوم وتصنيفهــا 

بآخــر عنــد  إطــار مفهومــي  اســتبدال  ـ هــو  كــون  ـ وفــق 

حــدوث ثــورة علميــة. ولتوضيــح هــذا األمــر ـ باختصــار ـ 

بــأن قوانــني الحركــة الشــهرية عنــد نيوتــن  نــرضب مثــاال 

متثــل جــزءا مــن الباراديــم النيوتــوين، وأن هــذا يختلــف 

متاما عن باراديم أينشتني، رغم أنهام يعالجان القضايا 

نفسها يف حقل واحد، هو الفيزياء الكونية، لكن هذا 

الواقــع،  التكامــل يف  عــىل  يبعــث  مــا  هــو  االختــالف 

وكلام مر الزمن أىت من يعيد النظر يف النامذج وأخرج 

منهــا الجديــد وأضــاف إليهــا، وفــق معطيــات كل عــرص 

وإمكانــات كل زمــن.

واإلجابة العلمية عن كثري من الفروض واألطروحات 

تســتوجب النظــر يف طبيعــة املوضــوع املعــريف الــذي 

نتناوله بالبحث، وتستدعي استكناه املبادئ العقلية 

التــي تحكــم هــذه املعــارف بصــورة كليــة شــاملة، ولهــذا 

كانت الثقافة العلمية وتتبع الفروض واختبار الظواهر، 

يف مختلــف التخصصــات واألفــرع، أمــرا ال منــاص منــه، 

البحثيــة  الفــوىض  يــؤدي إىل  الــذي  هــو  تركــه  إن  بــل 

والتخبــط املعــريف الــذي نشــهده ـ لألســف ـ يف كثــري 

مــن مؤسســات البحــث العلمــي؛ أعنــي غيــاب املنهــج 

واإلطــار املعــريف الكامــل ومنــوذج العالِــم املســتقِي 

بشــغف لــكل مــا ميكنــه الوصــول إليــه مــن حقائــق، مهــام 

بــدت يف البدايــة مبنــأًى عــن حقــل بحثــه، أو تخصصــه، 

وتأليفهــا  عليهــا،  والصــرب  معــا،  الجزئيــات  جمــع  ألن 

الرائــدة يف  الغربيــة  النــامذج  مــا صنــع  وتوفيقهــا، هــو 

مختلــف مجــاالت العلــوم، التــي كان للعــرب فيهــا منــذ 

بــه  اعــرتف  وتأصيــل رصــني،  وجــوالت  قــرون صــوالت 

لْنــا مــن أســالفنا  الغــرب أنفســهم، لكننــا لألســف ال حصَّ

النظــر  أمعنــا  وال  وموســوعيتهم،  وطريقتهــم  منهجهــم 

يف التجريــب الغــريب وبينيــات العلــوم كــام يشــهدها 

هــي  العلــوم  مــادة  أن  نعــي جيــدا  أن  ويجــب  زمانُنــا. 

آليــات املعرفــة  أوســع مــن العلــوم نفســها، وأكــرب مــن 

املتاحــة، فتحصيــل كل يشء هــو رضب مــن الوهــم، 

لكــن األمــر ينحــرص يف أن كل املعــارف ُمختَزَنــٌة بصــورة 

الحاكــم  العــام  )الباراديــم(  العلــوم، ويف  أُطــر  مــا يف 

الباراديــم،  فــرع كبــري منهــا، وغيــاب فحــص هــذا  لــكل 

أو النــامذج املنبثقــة عنــه، هــو مــا يــؤدي بالــرضورة إىل 

التامــة  العبثيــة  إىل  بــل  وتخبطهــا،  النتائــج  عشــوائية 

لألســف الشــديد.

لقــد ظــل أينشــتاين يتحــدث عــن النســبية)6(   2-2

مــن  بــد  أنــه ال  مبهــرة إىل  بصــورة  اهتــدى  مــرارا حتــى 

مرجعية، ألن الحديث عن نســبية طوال الوقت ســيثري 
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أنَّ املرجعيــة  اكتشــف  أَِن  فــكان  أكــر؛  فــوىض وعبثــا 

ليكــون الضــوء  الكــون هــي ”رسعــة الضــوء“،  يف هــذا 

فيــام بعــد هــو أم العلــوم. ونحــن يف العلــوم اللســانية 

نحــاول أن نستكشــف مرجعيــة علميــة بينيــة نفهــم مــن 

البرشيــة،  باللغــة  الخــاص  الدماغــي  العمــل  خاللهــا 

يف ظــل الجديــد واملثــري. فمحدوديــة عقولنــا تفــرض 

والفهــم  القيــاس  ألجــل  مرجعيــة  عــن  البحــث  علينــا 

النظريــات  إن  حيــث  إلــخ؛  والتجريــب...  والتقريــب 

القدميــة واألطروحــات مل تقــدم لنــا مــا يطفــُئ الظــأ، 

ويشــبع الرغبة امللحة لفهم كثري من جوانب الغموض 

التكامليــة  عــن مثــل هــذه  والغرابــة. وســأكتفي مبثــال 

البحثيــة؛ فهنــاك فرضيــة شــهرية جــدا تســمى توحيــد 

الشــكل Uniformation Hypothesis، واضعهــا 

 ،Lyell اليــل  الســري  الشــهري  الجيولوجيــا  عــامل  هــو 

وقــد تأثــر بــه دارويــن كثــريا يف بحثــه الطويــل يف عــامل 

األحياء، وطبق نظرياته الجيولوجية التطورية يف مجال 

البيولوجيا العامة. ومن ضمن أطروحات تلك الفرضية 

أن العمليــات الفاعلــة لتطــور اللغــات عــرب التاريــخ هــي 

نفســها التــي قامــت بــدور حيــوي يف عمليــة خلــق اللغــة 

Genesis of language، يف تشــابه عجيــب بــني 

تطــور النــامذج الصخريــة والخلويــة، ومبالحظــة أمنــاط 

هــذا التشــابه أمكــن وضــع بعــض قوانــني التطــور اللغــوي 

أوجــه  بفحــص  هكــذا،  البيولوجيــة.  النظــر  وجهــة  مــن 

التشــابه واالقــرتان والتعاضــد أمكــن الوصــول إىل يشء 

يتســع  البرشيــة. وال  اللغــة  الفهــم ألحــد جوانــب  مــن 

املقــام ملزيــد تفاصيــل، لكننــا فقــط نوضــح كيــف أن 

املعارف البينية قد أصبحت واحدا من أهم مرتكزات 

مناهج البحث يف مختلف العلوم والظواهر البرشية.

لقــد عــدَّ أينشــتني ملكــة الخيــال أم ملــكات العقــل. 

وأثــره يف  الذهنــي  عــن ســلطان املتخيــل  والحديــث 

املعرفــة وتطويــر العلــوم يطــول رشحــه، فقــط أود أن أذكــر 

انتبــاه العلــامء والفالســفة ألهميتــه الفاعلــة؛ فهــذا هــو 

الشــاعر واملصــور وليــم بليــك يقــول: ”إن الخيــال ليــس 

حالــة، إنــه الوجــود اإلنســاين ذاتــه.“)7( وكان مشــهورا عــن 

الخيــال  اللغــوي فيجوتســي قولــه ”إن  النفــس  عــامل 

هــو الــذي جعــل منــا بــرشا“. وكان أينشــتني يكــرر دومــا 

أن الخيــال أفضــل مــن املعرفــة، ألن املعرفــة موجــودة 

بالــرضورة وميكــن تحصيلهــا، أمــا الخيــال فهــو اشــتغال 

ذهنــي مبــدع، يقــود بالنهايــة إىل كشــف مــا يخــرج عــن 

ضوابــط القوانــني ويكــرس منــط البديهيــات، كــام حــدث 

معه هو يف توصله إىل معادلته الخيالية املهيبة. ولذا 

كان فاير ســتاين ـ األســتاذ بقســم العلوم البيولوجية يف 

جامعــة كولومبيــا ـ يشــتهر بقولــه: ” العلــم يبــدأ حينــام 

تنفــد الحقائــق متامــا.“

3-2 إننــا إذا مل ننتبــه إىل هــذا النــوع مــن التفكــري 

العلمــي التقدمــي، وننخــرط يف إطــار املعــارف البينيــة 

وأفــق  مشــهود  واقــع  بــني  اآلن يف عرصنــا  املتجــذرة 

منشود، ستجف أدمغتنا عن اإلتيان بأي يشء ذي ثقل 

يُذكــر يف هــذا الكوكــب داخــل أنظمــة الكــون املعجــز. 

وأحب هنا أن أشري إىل قصة مبهجة يف مجال العلوم 

آرثــر  الفيلســوف األملــاين  ُســئل  االجتامعيــة؛ فحينــام 

شــوبنهاور Arthur Schopenhauer )واُشــتُهر بأنه 

رائد الفلسفة التشاؤمية يف العرص الحديث( )1788 

– 1860 م( عن السلوك اإلنساين القويم ,  ألقى عيل 

مسامع سائليه قصة تلك املجموعة من القنافذ التي 

انطلقــت يف ليلــة شــديدة الــربودة تبحــث يف جنبــات 

ليــل  الــربد يف  بــه جوعهــا .، وكان  الصحــراء عــام تســد 

الصحــراء قاســيا ,  فاقرتبــت القنافــذ مــن بعضهــا، لعــل 

يف تالمسها ما مينحها شيئا من الدفء تقاوم به الربد 

ــَق لهــا  الــذي بــدأ يتســلل بعنــف إىل أجســادها ,  فتحقَّ

القليل من الدفء ,  لكنَّ األشواك يف ظهورها سببت 

لهــا آالمــا ليســت أقــل شــدة مــن آالم الــربد، فابتعــدت 

ابتعــدت  وحــني  الشــوك ,   وخــز  لتجنــب  بعضهــا  عــن 

عــاد الــربد يكــوي أجســادها مــن جديــد، فاقرتبــت طلبــا 

للدفء، فعاد الشوك يؤملها ,  وظلت القنافذ تقرتب 

املســافة  تلــك  وجــدت  حتــى  وتبتعــد،  بعضهــا  مــن 
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الســحرية؛ التــي توفــر لهــا أكــرب قــدر مــن الــدفء وأقــل 

قدر من أمل الشوك .  تلك املسافة السحرية هي التي 

تحكــم الســلوك اإلنســاين القويــم ,  لتحقيــق أكــرب قــدر 

مــن الــدفء االجتامعــي وأقــل قــدر مــن األمل الناتــج عــن 

التداخل الشديد بني الناس .  وهذه املسافة غامضة، 

ألنها تضيق وتتسع باختالف الثقافات واألعراف . فإذا 

العلــوم  الســحرية عــىل مجــال  ســحبنا هــذه املســافة 

مثــل  أنــه ميكــن خلــق  نفهــم  أن  اســتطعنا  والبينيــات، 

هــذه املســافة ألجــل توفــري الفهــم بــني مختلــف العلــوم 

واملعــارف، ألننــا لــن نســتطيع تحليــل أي ظاهــرة دون 

اإلفــادة مــن مختلــف مــا يتــامس معهــا مــن معالجــات 

العلــوم ومقارباتهــا املتنوعــة املتكاملــة، فإيجــاد هــذه 

املســافة يف البحــث العلمــي هــو رضورة أوليــة عــىل 

مــن غموضهــا، ألن  يُصــدم  أن  يجــب  باحــث، وال  كل 

الغموض هو حافز البحث العلمي عىل وجه العموم، 

وبتنبــه كل باحــث إىل مثــل هــذه املســافة الســحرية 

ســيمكنه ـ نوعــا مــا ـ أن يخطــط املنهــج الــذي يســتطيع 

مــن خاللــه إضافــة يشء ذي قيمــة ملجالــه ولتخصصــه. 

يقول الفرني ”بليز باسكال“ Blaise Pascal )تويف 

1662 م(، وهو رائد نظرية رياضيات االحتامل، ومخرتع 

اآللة الحاسبة، وعامل السوائل الشهري، صاحب قانون 

باسكال... إلخ: إن املعرفة تشبه الجسم الكروي؛ كلام 

ازداد حجــم الكــرة زاد التــامس مــع محيــط املجهــول)8(!!

“Knowledge is like a sphere, the greater 

its volume, the larger its contact with the 

unknown.”

3. امسمر الحضمري لرمررخ الللوت رؤرد مت ج البحث 

البيتي بيت م:

إن رحلة اإلنسان منذ البدء كانت رحلة كشف األرسار: 

أرسار الكــون وأرسار ذاتــه، ولكنــه وهــو يكشــف ويفــرس مــا 

أُلغــز عليــه مــن أرسار الكــون، كان ـ دون أن يعــَي ـ يضــع 

لَخلَِفــِه أرسارًا جديــدة مــن رســوم ونقــوش ورمــوز... إلــخ، 

وفيام مارسه من طقوس ومعتقدات وتخييالت... إلخ، 

وفيــام تركــه مــن آثــار تعــج بهــا الكتــب مــن محــاوالت فــك 

طالسمها وغياهبها يف دميومة الكون وسريورة املعرفة.

ـ  يقولــون  كــام  ـ  الســابعة  القــارة  ميثــل  واإلنســان 

الكــون األصغــر  يرتنــح يف  هــي كوكــب دري  والنفــس 

يف  الحــرية  يعــاين  الــذي  الذهنيــة(  وآلتــه  )العقــل 

العــامل  يــردد  كان  وكــام  األكــرب.  الكــون  هــذا  غياهــب 

 Khawaja “الهنــدي ”خواجــة شــمس الديــن َعظيمــي

Shamsuddin Azeemi فإننا ال ميكننا فهم سجل 

مــن األزل إىل األبــد، ألن محدوديــة إدراكنــا ال  العــامل 

ل مبعلومات ماليني  تستوعب الجزء من الثانية املُحمَّ

الســنني، فكيــف نســتوعب مــا وراء الزمــن ومــا هــو خــارج 

البحــث  هــو  عملــه  نحــاول  مــا  فــكل  املــكان؛  حــدود 

كــربى  كونيــة  ســنة  تطبيــق  واملقاربــة، ألجــل  والتأمــل 

جعلهــا الخالــق ســبحانه فريضــة عــىل العقــل، أال وهــي 

فريضة التفكري والفهم. واللغة هي محرك الفكر؛ وهي 

مســتودع الثقافــات وآلــة العلــوم، هــي الصــوت املتفــرد 

يف الكــون الصــارخ باألحــداث، لكنــه صامــت بالنســبة 

الــذي ندركــه  الكــون  فــال صــوت يف  لحــدود إدراكنــا، 

ســوى صــوت اللغــة عــىل بقعــة زرقــاء باهتــة ـ عــىل حــد 

قــول كارل ســاجان، الفلــي البــارع ـ هــي األرض، التــي 

ال تــكاد توجــد يف مجــال الكــون الفســيح. إن اللغــة هــي 

البنيــة الشــارحة الكــربى للكــون، وهــي النــواة املركزيــة 

للوجــود، واملتأمــل يجدهــا متثــل نــواة الفهــم لــكل مــا 

حولنــا، فهــي املتحكمــة يف املســار الحضــاري، وبهــا 

كُتبــت العلــوم، وبهــا خاطــب هللا تعــاىل البــرش بكتــاب 

الكــون ذاتــه، ودراســتها ال  بــؤرة  بــال شــك  إنهــا  معجــز، 

تنفــك عــن العلــوم أبــدا، كــام أؤكــد هــذا دامئــا، ولــذا 

بينــي  مجــال  هــو  املعــارصة  اللســانيات  مجــال  فــإن 

بامتيــاز، شــأنه شــأن أي علــم طبيعــي، يرتكــز عــىل غــريه 

ألجــل تحليــل الظواهــر وســربها، وفلســفة اللســانيات 

املعــارصة تدمــج بحــوث اللغــة يف املناهــج الطبيعيــة، 

مــن أنروبولوجيــا وأركيولوجيــا وعلــوم الدمــاغ ومباحــث 

الكــون نفســه... إلــخ.
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لقــد ظهــر بهــذا املنطلــق الــذي طرحنــاه مــا يُعــرف 

بـــ التمفصــل املعــريف: فــكل عنــرص مــن عنــارص العلــوم 

ـ مفصــال معرفيــا  إبســتيميا  ـ  واملعــارف عمومــا ميثــل 

البيولوجــي  املفصــل  جبهــة  عــىل  فمثــال  أساســيا؛ 

يلتقــي الرمــزي مــع الكيميــايئ ويلتقــي الفســيولوجي مــع 

األركيولوجي )Archaeology )9؛ أي الوظيفي الفوري 

الراهــن مــع الــرتايث التاريخــي املرتاكــم. وعــىل الجبهــة 

الكامنــة  )الجينــات  الداخــل  قــوة  تلتقــي  أيضــا  ذاتهــا 

البيئيــة(  الخــارج )العوامــل  قــوة  مــع  نــواة الخليــة(  يف 

مثــل ظــروف املنــاخ ومنــط الحيــاة اليوميــة والســلوك 

بــني  فهــو  اللغــوي  املفصــل  أمــا  شــابه.  ومــا  الفــردي 

البيولولجــي والنفــي، وبــني الشــخي واالجتامعــي، 

الجمعــي، ويلتقــي  الفــردي والالوعــي  الالوعــي  وبــني 

املوضوعــي،  مــع  الــذايت  هنــا  الجبهــة  تلــك  عــىل 

والظاهــري مــع البنيــوي. ثــم تــأيت الجبهــة املعلوماتيــة 

ليلتقــي املــادي الفيزيــايئ )الَعتــاد Hardware( مــع 

الالمــادي الذهنــي )الربمجيــات Software(؛ لينشــأ 

عــن هــذا اللقــاء الالمادي/الذهنــي لقــاءات أكــر إثــارة: 

الواقعــي مــع الخيــايل، واآليل مــع الحيــوي، والصناعــي 

مع الطبيعي... إلخ. إننا هنا نرى بشكل كامل متكامل 

مــن التمفصــل املنهجــي العرفــاين األعــىل لنــامذج بنــاء 

املعــارف يف الكــون كلــه، نــرى مضاعفــًة لقــوة التهجــني 

التــي  للُهــوة  وردمــا  املعرفــة،  لشــتات  ولَــامًّ  العلمــي 

تفصــل بــني فــروع التخصــص املختلفــة)10(. وهــي أمــور 

 repercussions قــد تفــيض إىل نتائــج غــري مبــارشة

يف حقــل تخصــي معــني، لكنهــا ســتمثل منطلقــاٍت 

نحو فتوحاٍت علميٍة رشــيدٍة، كام نأمل أن تكون، تتميز 

بصفتهــا مؤثــرًة وفاعلــًة.

ال وامش

 Søren Kierkegaard “كريكجــارد ”ســورين  إىل  نســبة   1

)1813 - 1855 م(، الفيلسوف والالهويت الدامنريك، الذي 

كان لفلســفته تأثــري عــىل الفلســفات الوجوديــة التــي توصــف 

عــىل  املســيحي،  الالهــوت  مــع  تتــامىش  بأنهــا  األقــل  عــىل 

بــول  الفرني جــان  الفيلســوف  مــن وجوديــة  العكــس متامــا 

ســارتر. وقــد كان شــديد التأثــر مبنهجيــة ســقراط القامئــة عــىل 

الحــوار والبعــد عــن التلقــني السفســطايئ، ومبــدأه أن الحقيقــة 

إلــخ. موجــودة واملعرفــة ممكنــة يجــب فقــط البحــث عنهــا... 

ميكن متابعة كامل التجربة عىل الرابط:  2

https://www.youtube.com/watch?v=A4TiUJR1MwM

البنــاء  طعمــة:  الرحمــن  عبــد  اآلراء،  هــذه  لتفاصيــل  راجــع   3

العصبــي للغــة.. دراســة بيولوجيــة تطوريــة يف إطــار اللســانيات 

.2017  ،1 األردنيــة، طـــ  املعرفــة  كنــوز  دار  العصبيــة،  العرفانيــة 

الثــورات العلميــة، ترجمــة شــوقي جــالل،  تومــاس كــون: بنيــة   4

سلســلة عــامل املعرفــة الكويتيــة، العــدد 168، الكويــت، طـــ 1، 

1992، ص 118.

إدريــس نغــش الجابــري: الباراديــم العلمــي اإلســالمي.. قيمــه   5

الثقافية وخصائصه اإلبستيمية، ندوة العلوم اإلسالمية.. أزمة 

منهج أم أزمة تنزيل )30-31 مارس 2010(، الرابطة املحمدية 

للعلــامء، اململكــة املغربيــة، ص 291.

النظرية النسبية تتكونـ  اختصاراـ  من جزأين أساسيني: النظرية   6

النســبية الخاصة )أو املقيدة( والنظرية النســبية العامة. وقد 

النظريــة  عــام 1905، وقــدم  الخاصــة  النظريــة  أينشــتني  قــدم 

العامــة عــام 1916. والنظريــة الخاصــة تختــص فقــط باألجســام 

أو املجموعــات التــي تتحــرك بالنســبة لبعضهــا برسعــة ثابتــة 

أو بعجلــة  بــدون عجلــة،  تتحــرك حركــة منتظمــة  )مجموعــات 

صفريــة( أو بتلــك التــي ال تتحــرك مطلقــا؛ أي تتحــرك برسعــة 

ثابتــة مقدارهــا )صفــر(. والنظريــة العامــة تختــص باألجســام أو 

املجموعــات التــي تتحــرك بالنســبة لبعضهــا برسعــة متزايــدة أو 

متناقصة )مجموعات متحركة بعجلة(. فالنظرية الخاصة هي 

إذن حالــة خاصــة مــن النظريــة العامــة، إذ إن املجموعــات التــي 

تتحــرك برسعــة ثابتــة ميكــن اعتبارهــا تتحــرك بعـــجلة مقدارهــا 

)صفــر(. وقــد أمكــن االهتــداء إىل النظريــة الخاصــة أوالً، ألن 

املجموعات التي تتحرك برسعة منتظمة تعد دراستها أسهل 

واملعادلــة  متغــرية.  تتحــرك برسعــة  التــي  املجموعــات  مــن 

التــي توضــح هــذه العالقــة الكونيــة الفريــدة هــي أن  الشــهرية 
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 ،E=mc² الطاقــة = الكتلــة مرضوبــة يف مربــع رسعــة الضــوء

وقــد ُعرفــت الحقــا مبعادلــة الحيــاة واملــوت، ألنــك تســتطيع 

الســلم ويف  مــن خاللهــا يف  تنشــأ  التــي  الطاقــة  اســتخدام 

الحــرب، وهــو مــا حــدث ويحــدث حتــى يومنــا هــذا. للتفاصيــل 

والتحليــل الريــايض: برترانــد رســل: ألــف بــاء النســبية، ترجمــة 

فــؤاد كامــل، الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب، طـــ 1، 2002، 

ص 75 ومــا بعدهــا.

الواقــع  إىل  الكهــف  مــن  الخيــال..  الحميــد:  عبــد  شــاكر   7

العــدد 360، فربايــر،  الكويــت،  عــامل املعرفــة،  االفــرتايض، 

.13 ص   ،2009

راجــع: اعــرف عالََمــَك.. دليــل الجغرافيــني للعــرص الجيولوجــي   8

:Anthropocene Age البــرشي 

John J, Moran: Know your world; A Geographers‘ 

Guide to the Anthropocene Age, John J, Moran FRGS, 

UK, 1st ed, 2016, P 85.

فــرع مــن األنروبولوجيــا العامــة يهتــم بدراســة اإلنســان القديــم   9

)األحافــري اإلنســانية( بهــدف معرفــة التطــور الثقــايف عمومــا، 

الكتابــة. ويقــع  التــي ُوجــدت قبــل عــرص  الثقافــات  خصوصــا 

املــدى الزمنــي للبحــث فيهــا منــذ الوجــود البــرشي حتــى فــرتة 

الثــورة  بــدء  قبــل امليــالد )تاريــخ  عــام  تصــل إىل عــرشة آالف 

أمــا   ،Paleoanthropology بـــ  تســمى  وهنــا  الزراعيــة(، 

دراســات الحقــب الزمنيــة األحــدث، مــن خــالل البقايــا املاديــة 

راجــع  التاريخيــة.  بـــ األركيولوجيــا  والوثائــق املكتوبــة، فتُعــرف 

للتفاصيــل نبيــل عــيل: الدراســات اإلثنوأركيولوجيــة: مفهومهــا 

واســتخداماتها يف علــم اآلثــار، مجلــة جامعــة دمشــق، العــدد 

العــددان 4/3، 2012.  ،28

ملزيــد مــن التفاصيــل، راجــع: نبيــل عــيل: قضايــا عرصيــة، رؤيــة   10

معلوماتيــة.. منــوذج للكتابــة عــرب التخصصيــة، الهيئــة املرصيــة 

العامــة للكتــاب، سلســلة العلــوم والتكنولوجيــا، القاهــرة، طـــ 

1، 2006، ص 157 ومــا بعدهــا. وللمزيــد مــن التفاصيــل عــن 

التداخل البيني بني علم الوراثة القدمية )األركيولوجيا( وعلم 

الكتــاب  اللســان، ميكــن مراجعــة  )الوراثــة( وعلــوم  الجينــات 

القيم: لويجي كافليل سفورزا: الجينات والشعوب واللغات، 

ترجمة أحمد مستجري، املجلس األعىل للثقافة، مرص، طـ 1، 

.2000
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التحليل النحوي للرتكيب القراآين بني التنظري والتطبيق

د. إبراهيل نمدن
جامعة القايض عياض، اململكة املغربية

امقدمة

ترتبــط اللغــة العربيــة ارتباطــا وثيقــا بالديــن اإلســالمي، 

التــي تربــط  وأكــر مــا يظهــر هــذا االرتبــاط يف العالقــة 

الــكالم  أفصــح  هــو  الــذي  الكريــم  القــرآن  وبــني  بينهــا 

عــىل اإلطــالق، ألنــه كالم هللا املنــزل عــىل خاتــم أنبيائــه 

املتــني  االرتبــاط  هــذا  أوجــب  رســله.وقد  ومصطفــى 

بــني اللغــة والقــرآن عــىل كل مــن يريــد أن يفهــم كتــاب 

العربيــة وأســاليبها  اللغــة  يتقــن قواعــد  أن  العزيــز  هللا 

بــه مــن الزلــل والخطــأ يف فهــم مــا  إتقانــا جيــدا يســلم 

إدراك  بــني  القويــة  للعالقــة  القــرآين  النــص  تضمنــه 

املعنــى وامللكــة النحويــة الفطريــة واملكتســبة، والتــي 

بقصــة  التعليمــي  العــريب  النحــوي  فكرنــا  يف  ترتبــط 

األعــرايب الــذي جــاء إىل املدينــة طالبــا مــن يقــرؤه شــيئا 

ابــن األنبــاري يف كتابــه نزهــة  التــي أوردهــا  القــرآن  مــن 

األلبــاء يف طبقــات األدبــاء، ونصهــا:« أن أعرابيــا قــدم 

يف خالفــة عمــر ابــن الخطــاب)ريض هللا عنــه( فقــال: 

من يقرؤين شــيئا مام أنزل عىل محمد صىل هللا عليه 

وســلم ؟فأقــرأه رجــل ســورة بــراءة فقــال:«أن هللا بــريء 

مــن املرشكــني ورســوله«1 بالجــر، فقــال األعــرايب: أو قــد 

بــرئ هللا مــن رســوله فأنــا أبــرأ منــه، فبلــغ عمــر)ريض هللا 

عنــه( مقالــة األعــرايب فدعاه...فقــال عمــر)ريض هللا 

عنــه( لــه: ليــس هكــذا يــا أعــرايب، فقــال: كيــف هــي يــا 

أن ال  أمــري املؤمنــني ؟...فأمــر عمــر)ريض هللا عنــه( 

يقــرأ القــرآن إال عــامل باللغــة، وأمــر أبــا األســود الــدؤيل أن 

يضــع النحــو«2، وقيــل إن عليــا أو أبــا األســود هــام اللــذان 

أنكــرا ذلك.ومهــام يكــن فــإن ذلــك يشــري إىل العالقــة 

الــذي  الســليم  النحــوي  الفهــم والرتكيــب  بــني  القويــة 

يســتضمره العــريب بســليقته، كــام أنــه يحــذر مــن الخطــأ 

يف اللســان، غــري أن تلــك امللكــة اللســانية الســليقية 

قد فســدت فاســتدعى األمر اكتســابها عن طريق تعلم 

النحو وقواعده.واستدعى التصدر لالجتهاد والتفسري 

بلــوغ الغايــة يف املعرفــة بعلــوم اللســان العــريب عامــة 

مــام ســبق عملنــا يف  انطالقــا  النحــو خاصــة.و  وعلــم 

العلــامء  مــا جــاء يف كالم  البحــث عــىل تحليــل  هــذا 

العــرب عــن العالقــة بــني النحــو والقــرآن الكريــم مــن جهــة 

كونــه نــزل بلغــة العــرب وعــىل ســننها وخصائصهــا مــن 

أجــل الوقــوف عــىل قيمــة النحــو يف تحليــل أوثــق نــص 

عريب من خالل هذه األقوال، ونتابع بعد ذلك حضور 

وإعــراب  التفســري  كتــب  بعــض  النحــوي يف  الــدرس 

القــرآين،  النــص  النحــو يف خدمــة  بــدور  القــرآن إميانــا 

وحل كثري من الغموض الذي يجده الدارس واملفرس 

يف نظمــه وتركيبــه.

منزلة النحو بني علوم الثقافة العربية اإلسالمية:

يبدو مام سبق أن هذا الحديث عن النحو مرتبط 

كــام  اإلســالمية  العربيــة  الثقافــة  علــوم  مبنزلتــه ضمــن 

كــام  لهــا  مــن خــالل تصنيــف علــامء املســلمني  يبــدو 

نجــد عنــد الفــارايب يف اإلحصــاء وعنــد الخوارزمــي يف 

مفاتيــح العلــوم، وعنــد ابــن خلــدون يف املقدمــة الــذي 

قســم العلــوم إىل علــوم مقصــودة بالــذات كالرشعيــات 

املتمثلــة يف التفســري والحديــث والفقــه وعلــم الــكالم 

والطبيعيــات واإللهيــات مــن الفلســفة وعلــوم آليــة وهــي 

العلــوم،  هــذه  لفهــم  وســيلة  تعــد  التــي  اللغــة  علــوم 
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والتــي حــرص هــا يف أربعــة هــي: النحــو واللغــة والبيــان 

الرشيعــة  ألهــل  معرفتهــا رضوريــة  أن  ورأى  واألدب، 

إذ مأخــذ األحــكام الرشعيــة كلهــا مــن الكتــاب والســنة 

والتابعــني  الصحابــة  مــن  ونقلتهــا  العــرب  بلغــة  وهــي 

معرفــة  مــن  فالبــد  لغاتهــم،  مــن  ومشــكالتها  عــرب، 

الرشيعــة،  أراد  اللســان ملــن  بهــذا  املتعلقــة  العلــوم 

وذهــب إىل أن النحــو هــو أهــم هــذه العلــوم إذ بــه تتبــني 

أصول املقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من املفعول 

واملبتــدأ مــن الخــرب، ولــواله يجهــل أصــل اإلفادة3.وهــي 

إشــارة إىل عالقــة النحــو بفهــم الخطــاب العــريب إشــارة 

وردت بقــوة يف تصانيــف علــامء اإلســالم الذيــن وقفــوا 

العــريب  الــكالم  إنتــاج  للنحــو يف  الرئيــس  الــدور  عــىل 

وفهمــه لكونــه عامــال جوهريــا يف التأليــف بــني املعــاين، 

ومــن شــأن عــدم مراعاتــه يف فهــم الخطــاب الرشعــي 

أن يجــر صاحبــه إىل الفهــم الخاطــئ، ومــن مثــة وجــب 

عــىل مــن أراد أن يفــرس كتــاب هللا أن يبلــغ مرتبــة النحــاة 

العــريب  اللغــوي  النظــام  بوصــف  عنــوا  الذيــن  العــرب 

اعتمــدت  التــي  العلميــة  واألصــول  املقاييــس  وفــق 

يف التقعيــد للســان العــريب، وأهمهــا ســليقة العــريب 

التوجيهــات  أهميــة  لنــا  تبــدو  هنــا  به.ومــن  املوثــوق 

الصارمة التي وجهها عبد القاهر الجرجاين للمتهاونني 

بشــأن علــم النحــو ووظيفتــه مــن أهــل عــرصه و أشــباههم 

التــي قررهــا  القويــة  يف كل العصــور إلميانــه بالعالقــة 

العلــامء بــني النحــو وتفســري القــرآن قائال:«وأمــا زهدهــم 

يف النحــو، واحتقارهــم لــه، وإصغارهــم أمــره، وتهاونهــم 

بــه، فصنيعهــم يف ذلــك أشــنع مــن صنيعهــم يف الــذي 

يكــون صــدا عــن كتــاب هللا، وعــن  بــأن  تقــدم، وأشــبه 

معرفة معانيه، ذلك ألنهم ال يجدون بدا من أن يعرتفوا 

األلفــاظ  أن  علــم  قــد  قــد كان  إذ  فيــه،  إليــه  بالحاجــة 

الــذي  مغلقــة عــىل معانيهــا حتــى يكــون اإلعــراب هــو 

يفتحها...«4، وبلغة الرجل املنظر الذي يضع القواعد 

وعــدم  النحــو  ازدراء مكانــة  هــؤالء يف  يجعــل متــادي 

إيالئــه العنايــة التــي يســتحقها يف منزلــة مــن يصــد عــن 

سبيل هللا، ويسعى إلطفاء نوره يف قوله:« وأما النحو 

فظننتــه رضبــا مــن التكلــف، وبابــا مــن التعســف، وشــيئا 

ال يســتند إىل أصــل، وال يعتمــد فيــه عــىل عقــل.و أن مــا 

زاد منــه عــىل معرفــة الرفــع والنصــب، ومــا يتصــل لذلــك 

مــام تجــده يف املبــادئ فهــو فضــل ال يجــدي نفعــا، 

وال تحصــل منــه عــىل فائــدة، ورضبــوا لــه املثــل بامللــح 

إىل أشــباه لهــذه الظنــون يف القبيلــني، وآراء لــو علمــوا 

باللــه منهــا، وألنفــوا  لتعــوذوا  إليــه  تقــود  ومــا  مغبتهــا، 

ألنفســهم مــن الرضــا بهــا ذاك ألنهــم بإيثارهــم الجهــل 

بذلــك عــىل العلــم يف معنــى الصــاد عــن ســبيل هللا، 

واملبتغــي إطفــاء نــور هللا تعــاىل«5، الــذي جــاء لهدايــة 

النــاس وتحقيــق مصالحهــم اآلجلــة والعاجلــة باعتبــاره 

ميثل ما رشعه هللا تعاىل من العقائد واألحكام العملية 

بلســان عــريب، وأن فهمهــا إمنــا يكــون فهــام صحيحــا إذا 

وافــق مقتــى أســاليب اللغــة العربيــة، وطــرق الداللــة 

فيهــا ومــا تــدل عليــه ألفاظهــا مفــردة ومركبــة، وذلــك مــا 

عمل به علامء األصول واملفرسون، ودعوا إىل مراعاته 

يف تفســري الخطــاب الرشعــي، ومــن ذلــك مــا ورد يف 

كالم أيب إسحاق الشاطبي يف املوافقات الذي رصح 

أنــه مــا دامــت الرشيعــة عربية«فــال يفهمهــا حــق الفهــم 

اللغــة العربيــة حــق الفهــم، ألنهــام ســيان  إال مــن فهــم 

يف النمــط مــا عــدا وجــوه اإلعجــاز، فــإذا فرضنــا مبتدئــا 

يف فهــم العربيــة، فهــو مبتــدئ يف فهــم الرشيعــة، أو 

متوســطا، فهــو متوســط يف فهــم الرشيعــة، فــإن انتهــى 

إىل درجة الغاية يف العربية، كان كذلك يف الرشيعة، 

فــكان فهمــه حجــة، كــام كان فهــم الصحابــة وغريهــم مــن 

يبلــغ  فمــن مل  القــرآن حجــة،  الذيــن فهمــوا  الفصحــاء 

شــأوهم فقــد نقصــه مــن فهــم الرشيعــة مبقــدار التقصــري 

عنهم...فالبــد أن يبلــغ يف العربيــة، مبلــغ األمئــة فيهــا، 

كالخليــل، وســيبويه، و األخفــش، والجرمــي، واملــازين، 

ومن سواهم...«6، والواضح من كل ما ذكرنا أن العلوم 

اإلســالمية نشــأت نشــأة علميــة عمليــة متآخــذة متآخيــة 

من املدرسة املحمدية القرآنية لخدمة أهداف عملية 
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ملحة، حيث جاء الكتاب الحكيم نظام حياة متكاملة، 

فكانــت الحركــة العلميــة يف الثقافــة العربيــة اإلســالمية 

منطلقــة منــه عائــدة إليــه بحثــا عــن معناه.ورأينــا يف أثنــاء 

ذلــك العنايــة و املنزلــة اللتــني أعطيتــا لعلــم النحــو يف 

عمــل  بــني  يربطــون  الباحثــني  البحــث جعلــت  ذلــك 

النحــاة والبحــث الــداليل يف اللغــة العربيــة، إذ »أدرك 

هــؤالء أن األنظمــة والقوانــني النحويــة عنــرص حاســم مــن 

عنارص تحديد الداللة، وفهم املعنى، وتهيأ لهم وضع 

النحــو، وســن قواعــده، وتقريــر قوانينــه يف ظــل  علــم 

املعنــى، ألنهــم اتخــذوا مــن تلــك القواعــد ســبيال إىل 

فهــم النصــوص اللغويــة، ومنهــا النــص القــرآين مبــا جعل 

النحــو العــريب منــذ نشــأته األوىل لصيقــا بعلــم الداللــة، 

العــرب املتقدمــني قصــب الســبق...يف  وأن للنحــاة 

الربط بني النحو والداللة«7.ولعل ذلك هو ما سيؤهلنا 

للحديــث عــن الرتكيــب القــرآين وقيــام الدارســني عليــه 

مبــا يســاعد عــىل اســتنباط معانيــه وإدراك دالالتــه كــام 

كان يفهمهــا العــريب الــذي نــزل القــرآن الكريــم بلغتــه يف 

الوقــت الــذي افتقــدت فيــه امللكــة اللســانية الفطريــة 

فــكان أمــرا شــغل العلــامء املســلمني، فإنه«ملــا فســد 

اللســان، وكــرت العجــم، ودخــل يف ديــن اإلســالم أنــواع 

األمــم املختلفــو األلســنة، والناقصــو اإلدراك، احتــاج 

املتأخرون إىل إظهار ما انطوى عليه كتاب هللا تعاىل 

مــن غرائــب الرتكيــب، وانتــزاع املعــاين، وإبــراز النكــث 

تكــن يف طبعــه،  مــن مل  ذلــك  يــدرك  البيانيــة، حتــى 

ويكتســبها مــن مل تكــن نشــأته عليهــا، وال عنــرصه يحركــه 

فــإن  العــرب،  مــن  بخــالف الصحابــة والتابعــني  إليهــا، 

ذلــك كان مركــوزا يف طباعهــم، يدركــون تلــك املعــاين 

كلهــا مــن غــري موقــف و ال معلــم، ألن ذلــك هــو لســانهم 

وخطتهــم وبيانهــم«8.

مف وت اليكيب القرآس

املقصــود  أن  الســابقة  اإلشــارات  خــالل  مــن  يبــدو 

مبصطلــح الرتكيــب هــو«« ضــم كلمــة إىل مثلهــا«9، قــال 

ابــن يعيش:«الرتكيــب نوعــان: تركيــب إفــراد، وتركيــب 

تــأيت بكلمتــني فرتكبهــام،  إســناد، فرتكيــب اإلفــراد أن 

وتجعلهــام كلمــة واحــدة، بعــد أن كانتــا بــإزاء حقيقتــني، 

وهــو مــن قبيــل النقــل، ويكــون يف األعــالم، نحــو: معــد 

يكــرب، وحرضمــوت، وقــايل قــال.وال تفيــد هــذه الكلــم 

بعد الرتكيب حتى يخرب عنها بكلمة أخرى، نحو: معد 

يكــرب مقبــل، وحرضمــوت طيبة.وتركيــب اإلســناد: أن 

تركــب كلمــة مــع كلمــة تنســب إحداهــام إىل األخــرى، 

عــىل ســبيل يحســن بــه موقــع الخــرب، ومتــام الفائــدة«10، 

عــرف  الرتكيبــي يف  ذلــك فان«الجانــب  عــىل  بنــاء  و 

بــني مكونــات الجملــة أو  بيــان الصلــة  اللغويــني يعنــي 

والنعتيــة  والحاليــة  واملفعوليــة  كالفاعليــة  الرتكيــب 

واإلضافــة...«11، بنــاء عــىل أن االرتبــاط بــني الكلــامت 

واالرتبــاط بــني الجمــل ال يخــرج عــن الصــور التــي فصــل 

النحاة الحديث عنها يف مؤلفاتهم مبا يوضح مختلف 

صــور ترتيبهــا ونظمهــا يف اللغــة العربيــة.و عليــه يتضــح 

أن مقصودنا بالرتكيب القرآين هو النظم القرآين الذي 

تتبــع العلــامء حضــور الــدرس النحــوي فيــه باعتبــار أن 

النحــو يحظــى مبكانــة كــربى يف تركيــب أجزائــه ووقوفــه 

مســتويا فصيحــا لتأديــة رســالته البالغيــة املعجــزة لــكل 

متكلــم إىل أن يــرث هللا األرض ومــن عليها.وقــد عنــي 

عبد القاهر الجرجاين يف هذا السياق مبفهوم النظم، 

نصــوص مختلفــة يف  خــالل  مــن  فيــه  النحــو  منزلــة  و 

مرشوعــه البالغــي، يقول:«واعلــم أنــك إذا رجعــت إىل 

نفســك علمت علام ال يعرتضه الشــك، أن ال نظم يف 

الكلــم وال ترتيــب، حتــى يعلــق بعضهــا ببعــض، ويبنــى 

بعضها عىل بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك »12. 

النحــو  أقــوال العلــامء يف حقيقــة علــم  وبرجوعنــا إىل 

كقول ابن الرساج:«النحو إمنا أريد به أن ينحو املتكلم 

إذا تعلمــه كالم العــرب«13، وقــول ابــن جنــي إنــه« انتحــاء 

وغــريه  إعــراب  مــن  ترصفــه  يف  العــرب  كالم  ســمت 

واإلضافــة،  والتكســري  والتحقــري  والجمــع،  كالتثنيــة 

والنســب والرتكيــب وغــري ذلــك ليلحــق مــن ليــس مــن 
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أهــل اللغــة العربيــة بأهلهــا يف الفصاحــة، فينطــق بهــا، 

وإن مل يكن منهم، وإن شد بعضهم عنها رد به إليها«14، 

أمكننــا أن نســتنتج أن النظــم مراعــاة مــا تقتضيــه فصاحــة 

الــكالم العــريب مــن القواعــد والقوانــني واألصــول التــي 

كانــت قــدرات وكفــاءات علميــة ذاتيــة عنــد العــرب، ثــم 

فســاد  نتيجــة  التعليــم  عــن طريــق  مكتســبة  أصبحــت 

بســبب  اإلســالم  فجــر  منــذ  العربيــة  اللســانية  امللكــة 

احتــكاك العــرب بغريهــم مــن األمــم والشــعوب الــيشء 

القــرآن  اللغــة العربيــة وإعــراب  الــذي كان خطــرا هــدد 

فــكان ســببا يف وضــع علــم النحــو الــذي مبراعاتــه ينجــح 

املؤلــف يف نظــم كالم عــريب فصيــح، إذ« ليــس النظــم 

إال أن تضــع كالمــك الوضــع الــذي يقتضيــه علــم النحــو، 

التــي  وتعمــل عــىل قوانينــه وأصولــه، وتعــرف مناهجــه 

نهجــت فــال تزيــغ عنهــا، وتحفــظ الرســوم التــي رســمت 

لــك فــال تخــل بــيشء منها«15.ومــن ذلــك يتضــح كيــف 

يحرض النحو يف صناعة الخطاب والتأليف بني معانيه 

مــن أجــل تحقيــق وظيفــة اللغــة التواصليــة الــيشء الذي 

البالغــة  لــدى طــالب  بنــا عــىل أهميــة تحصيلــه  يقــف 

وصناعة الخطاب العريب.وحيث كان األمر كذلك فإن 

فهم املتلقي لهذا الخطاب يستدعي املعرفة النحوية 

ذاتهــا مــن أجــل تحليلــه ومعرفــة القواعــد واألصــول التــي 

األلفــاظ مغلقــة عــىل  تركيبــه، طاملــا«أن  روعيــت يف 

الــذي يفتحهــا، وأن  معانيهــا حتــى يكــون اإلعــراب هــو 

األغــراض كامنــة فيهــا حتــى يكــون هــو املســتخرج لهــا، 

وأنه املعيار الذي ال يتبني نقصان كالم ورجحانه حتى 

يعــرض عليــه، واملقيــاس الــذي ال يعــرف صحيــح مــن 

يقــف  ذلــك  كل  »16.ومــن  إليــه..  يرجــع  حتــى  ســقيم 

الدارس عىل مصطلحني ذوي مكانة بارزة يف اللسان 

العالقــة  هــي  فــام  واإلعــراب  النحــو  هــام:  العــريب 

القــرآين؟  الرتكيــب  تحليــل  حــرضا يف  بينهام؟وكيــف 

وعليــه فــإن املصطلحــني يف حاجــة إىل التدقيــق يف 

تصــور طبيعتهــام عــىل الرغــم مــن الــرتادف الــذي يجعلــه 

العلــامء بينهــام، يقــول الزجاجــي 337هـــ إن »اإلعــراب 

أصلــه البيــان فيقــال أعــرب الرجــل عــن حاجتــه إذا أبــان 

األســامء  أواخــر  رأوا يف  النحويــني ملــا  إن  عنها...ثــم 

عنهــا  وتبــني  املعــاين،  عــىل  تــدل  حــركات  واألفعــال 

سموها إعرابا أي بيانا...ويسمى النحو إعرابا، واإلعراب 

الحركات املبينة عن معاين اللغة...«17، ومعنى ذلك 

أن النحويــني إمنــا ســموا النحــو إعرابــا تجــوزا ملــا رأوا أن 

مثــرة حضــور أصــول النحــو وقواعــده يف تركيــب الــكالم 

إمنا تظهر اإلبانة عنها بالحركات الظاهرة واملقدرة عىل 

الكلــامت مراعــاة ملقاييــس الفصاحــة العربيــة،  أواخــر 

الســيام وأن هــذا اللفــظ مشــتق مــن لفــظ العــرب ملــا 

إذا  وتعــرب  أعــرب  الفصاحة.يقــال:  مــن  إليهــم  يعــزى 

تخلــق بخلــق العــرب يف البيــان والفصاحــة...«18. ولعل 

هــذا هــو املقصــود بقــول ابــن جنــي معرفــا اإلعــراب بأنــه 

إذا  أنــك  تــرى  أال  باأللفــاظ،  املعــاين  عــن  »اإلبانــة 

سمعت: أكرم سعيد أباه، وشكر سعيدا أبوه، علمت 

بنصب أحدهام، ورفع اآلخر الفاعل من املفعول، ولو 

عــن  أحدهــام  الســتبهم  واحــدا  رشحــا  الــكالم  كان 

صاحبــه...«19، ونظــرا لهــذا الــدور الــذي يؤديــه اإلعــراب 

يف الرتكيب ويف التمييز بني املعاين ويف املحافظة 

عــىل فصاحــة الــكالم العــريب وبيانــه أكــرب العلامء موقعه 

يف اللغــة العربيــة فقــال ابــن فــارس منوهــا بــه عــىل غــرار 

مــا قــال ســابقوه:«من العلــوم الجليلــة التــي اختصــت 

بهــا العــرب، اإلعــراب الــذي هــو الفــارق بــني املعــاين 

املتكافئــة يف اللفــظ، وبــه يعــرف الخــرب الــذي هــو أصــل 

الــكالم، ولــواله مــا ميــز فاعــل مــن مفعــول، وال مضــاف 

مــن منعــوت، و ال نفــي مــن اســتفهام، و ال صــدر مــن 

مصدر، و ال نعت من توكيد«20.كام قال:«فأما اإلعراب 

فبــه متيــز املعــاين، ويوقــف عــىل أغــراض املتكلمــني، 

وذلــك أن قائــال لــو قــال: مــا أحســن زيــد غــري معــرب، أو 

رضب زيد عمرو غري معرب، مل يوقف عىل مراده، فإذا 

قــال: مــا أحســن زيــدا، أو مــا أحســن زيــد، أو مــا أحســن 

زيــد، أبــان باإلعــراب عــن املعنــى الــذي أراده، وللعــرب 

بالحــركات  يفرقــون  فهــم  ليــس لغريهــا،  مــا  ذلــك  يف 
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الحــركات  بهــذه  يــربز أن  بــني املعاين«21.مــام  وغريهــا 

التي تظهر عىل أواخر الكلم ينجح هذا العلم يف إظهار 

أثــر القواعــد النحويــة يف الرتكيــب، كــام ينجــح يف بيــان 

غــرض املتكلــم الــذي يصيــب يف توخــي معــاين النحــو 

يف معــاين الكلــم، الــيشء الــذي يقودنــا إىل اســتنتاج 

العالقــة بــني علــم النحــو وعلــم اإلعــراب، وخصيصــات 

هــذه العالقــة، أي »أن اإلعــراب أخــص مــن علــم النحــو، 

يــا  قضا إىل  يتطــرق  وأشــمل.فهو  أعــم  النحــو  وأن 

وموضوعات عدة ال يتطرق إليها اإلعراب، إذ يستوعب 

ويتناولهــا  وحــرف،  وفعــل  اســم  مــن  الكلمــة  أقســام 

بتفصيــل واســع وتقــص شــديد، فيعــدد أنواعهــا ويصــف 

ذلــك  ويقــرن  اســتعاملها،  طــرق  ويبــني  خصائصهــا 

بشــواهد مــن كالم العــرب الفصيــح.ويف حــني يضــع لنــا 

الــكالم  عــىل صياغــة  تســاعدنا  التــي  األصــول  النحــو 

الصحيــح، ويبســط لنــا القواعــد التــي متكننــا مــن الكتابــة 

الســليمة، يقــف بنــا اإلعــراب عنــد املالحظــة الرسيعــة 

للعالقــات القامئــة بــني أجــزاء الــكالم، والوظائــف التــي 

تضطلــع بهــا هــذه األجــزاء، واملعــاين التــي تؤديهــا تلــك 

مــن فاعليــة ومفعوليــة وإضافــة، والحــركات  الوظائــف 

التــي تلحــق بأواخــر الكلــم، نتيجــة ملــا يطــرأ عليهــا مــن 

لكــن هــذه املالحظــة الرسيعــة  عوامــل ومؤثــرات..«22 

ذات أمــر خطــري فإنهــا هــي الحركيــة العمليــة التــي يتميــز 

بهــا علــم اإلعــراب يف تحليــل الــكالم الــذي قــد يســتغلق 

عــىل معنــاه، فيكــون اإلعــراب هــو املســتخرج لــه، ولعــل 

ذلــك هــو الــرس يف قــول عمــر بــن الخطــاب ريض هللا 

تعلمــون حفظــه«23.  كــام  القــرآن  إعــراب  تعلمــوا  عنــه: 

اإلعــراب يف  بنــا عــىل دور علــم  يقــف  الــذي  الــيشء 

تحليل الخطاب العريب، وبيان عنارص تركيبه ووظائفها 

النحويــة يف اللســان العــريب، يقــول أحــد الباحثــني:«إن 

األلفــاظ  أواخــر  حــركات  اختــالف  مبعنــى  اإلعــراب 

الختالف العوامل املؤثرة فيها، أو مبعنى تغري املعاين 

اإلعرابيــة الــذي يــدل عليــه تغــري الحــركات، والــذي يقــف 

النحــاة  مــازال  الــذي  البنــاء، هــذا املعنــى  يف مقابــل 

يتمســكون بــه حتــى اآلن ال يعنينــا كثــريا يف بحثنــا هــذا، 

إىل  الدارســني  انتبــاه  نلفــت  أن  نحــاول  إمنــا  فنحــن 

املعنــى اآلخــر الــذي يحملــه هــذا املصطلــح النحــوي، 

النحــو، والــذي  التطبيقــي ملوضــوع  الجانــب  أال وهــو 

قلــام يشــري إليــه النحــاة يف مؤلفاتهــم النحويــة وكتبهــم 

اإلعرابيــة، مــع أنــه يــكاد يطغــى عــىل غــريه مــن املعــاين 

التــي يفيدهــا مصطلــح اإلعــراب يف أيامنــا هــذه، عــىل 

الرغــم مــن قلــة مــن يشــري إىل هــذه الظاهــرة يف كتــب 

النحــو«24 مــن أمثــال العالمــة عبــاس حســن الــذي قــال 

يف إحــدى حواشــيه عــىل مفهــوم اإلعــراب يف كتابــه 

بــني  مشــهور  آخــر  معنــى  »الوايف«:«ولإلعــراب 

املشــتغلني بعلــوم العربيــة هــو: التطبيــق العــام عــىل 

القواعد النحوية املختلفة ببيان ما يف الكالم من فعل 

أو فاعــل أو مبتــدأ أو خــرب أو مفعــول بــه أو حــال أو غــري 

ذلك من أنواع األسامء واألفعال والحروف، وموقع كل 

منهــا يف جملتــه وبنائــه وإعرابــه أو غــري ذلــك »25 أي أن 

اإلعــراب ليــس هــو تتبــع مــا تعلــق بأواخــر الكلــم فقط، بل 

هــو علــم لــه أصولــه يف تحليــل الخطــاب وبيــان مكوناتــه 

النحوية، وإبراز دورها يف إدراك معانيه باعتبار عالقته 

الخاصة بعلم النحو ودوره الرئيس يف نظم األساليب، 

والــذي ال يســتقيم املعنــى، وال تحصــل دالالتــه عــىل 

النظريــة يف  وأصولــه  قواعــده  إال مبراعــاة  املقاصــد 

الرتتيب والرتكيب ويف العالمات اإلعرابية الدالة عىل 

تلــك العالقــات الرتكيبيــة إعرابــا وبناء.وتلــك هــي العــدة 

التــي دعــا أبــو طالــب الطــربي املفــرس للتملــؤ منهــا يف 

قوله:«ومتــام هــذه الرشائــط أن يكــون ممتلئــا مــن عــدة 

اإلعــراب، ال يلتبــس عليــه اختــالف وجــوه الــكالم، فإنــه 

إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان إما حقيقة أو مجازا، 

قولــه  يفــرس  بعضهــم  رأيــت  تعطيله.وقــد  فتأويلــه 

تعاىل:«قــل هللا ثــم ذرهــم«26 أنــه مالزمــة قول:«اللــه«.

الخــرب،  منهــا  حــذف  هــذه جملــة  أن  الغبــي  يــدر  ومل 

والتقدير: الله نزله«27.ولذلك نجد يف تاريخ الدراسات 

القرآنيــة حركــة علميــة نشــيطة يف إعــراب القــرآن الكريــم 
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قــل أن نجــد لهــا نظــريا يف إعــراب غــريه مــن املســموع 

مــن  وفــرارا  الغايــة املذكــورة،  لهــذه  العــرب  مــن كالم 

الوقوع يف التأويل الخاطئ، يقول أحد الباحثني:«إين 

أعتقــد أن التأليــف يف إعــراب القــرآن نابــع مــن التأليــف 

يف معانيــه، لســبق التأليــف فيهــا، وأنهــا كانــت مزيجــا 

مــن النحــو – أصــوال وإعرابــا- وتوضيــح املعــاين ببيــان 

املعنــى اللغــوي للكلــامت، وتحليــل الجمــل يف كثــري 

مــن األحيــان، ثــم ســارت يف طريــق االنفصــال والتطــور 

حتــى اســتقل اإلعــراب عــن املعــاين، وتحولــت األخــرية 

إىل كتــب تفســري«28.وحيث بلغنــا إىل هــذا التوضيــح 

التفســري  كتــب  مــن  النــامذج  بعــض  عنــد  فســنقف 

وإعراب القرآن، وذلك للتعرف عىل األسس املنهجية 

لتحليــل الرتكيــب القــرآين، وبيــان مكوناتــه، ودور ذلــك 

يف تقريــب املعــاين الــيشء الــذي يوضــح ارتبــاط علــم 

إعــراب القــرآن بتفســري الخطــاب القــرآين باعتبــاره أوثــق 

نص عريب، ويف املستوى األعىل بالغة ونظام وتركيبا.

وهكــذا يبــدو أن الوقــوف عــىل بعــض النــامذج مــن عمــل 

أولئك العلامء جدير بأن يقف بنا عىل الرؤية املنهجية 

ملقاصــد الــدرس النحــوي العمــيل مــام يهيــئ لنــا جمــع 

أركان علــم متكامــل ميثــل الجانــب التحليــيل لوصــف 

الحيويــة يف  ببعــث  العــريب كفيلــة  اللغــوي  الخطــاب 

درس اإلعراب، وتوجيهه وجهته الحقيقية املتجلية يف 

تحليــل عنــارص الرتكيــب للوصــول إىل البنيــات الدالليــة 

الثاويــة فيــه، وذلــك مــا نجــد الرتكيــز عليه-عــىل ســبيل 

املثــال- يف قــول الشــاطبي شــارحا قــول الجرمي:«أنــا 

منذ ثالثني سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه«.مربزا 

أن »املراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم يف النحو، فقد 

نبــه يف كالمــه عــىل مقاصــد العــرب، وأنحــاء ترصفاتهــا، 

ومعانيها، ومل يقترص فيه عىل بيان أن الفاعل مرفوع، 

واملفعــول منصــوب، ونحــو ذلــك، بــل هــو يبــني يف كل 

بــاب مــا يليــق بــه، حتــى إنــه احتــوى عــىل علــم املعــاين، 

والبيــان، ووجــوه ترصفــات األلفــاظ واملعــاين. »29.ومــن 

أجــل ذلــك حرصــت كتــب إعــراب القــرآن عــىل تنفيــذ 

النحــو يف دراســتها  لقواعــد  التطبيقــي  التنــاول  هــذا 

للرتكيــب القــرآين فقــال أبــو جعفــر النحــاس يف مقدمــة 

كتابــه »إعــراب القرآن«:«هــذا كتــاب أذكــر فيــه إن شــاء 

يبــني  أن  تحتــاج  التــي  والقــراءات  القــرآن،  إعــراب  هللا 

إعرابهــا والعلــل فيهــا، وال أخليــه مــن اختــالف النحويــني، 

وما يحتاج إليه من املعاين، وما أجازه بعضهم، ومنعه 

بعضهــم وزيــادات يف املعــاين ورشح لها،...وقصدنــا 

يف هذا الكتاب اإلعراب، وما شاكله بعون هللا وحسن 

توفيقه«30.ثم أورد بعد ذلك إعراب اآليات القرآنية من 

أول ســورة يف القرآن إىل آخر ســورة منه.وســنعمل فيام 

يــيل عــىل عــرض منــاذج مــن إعرابــه للرتكيــب القــرآين، 

نعقبهــا بنــامذج مــن التحليــل النحــوي الــواردة يف كتــب 

بعــض املفرسيــن، لنقــف عــىل عنــارص هــذا التحليــل، 

تلــك  بيــان  النحــوي يف  املصطلــح  توظيــف  وطريقــة 

املكونــات الوظيفيــة للرتكيــب القــرآين، الــيشء الــذي 

نريــد أن نتبــني منــه طريقــة هــؤالء العلــامء يف اعتــامد 

مقاصــد  بيــان  يف  وتطبيقــا  أصــوال  النحــوي  الــدرس 

ودالالت الخطاب القرآين. يقول أبو جعفر النحاس يف 

مســتهل كتابــه واقفــا عنــد قولــه هللا تعاىل:«بســم هللا 

الرحمــن الرحيــم«: اســم مخفــوض بالبــاء الزائــدة، وقــال 

أبــو إســحاق: وكــرست البــاء ليفــرق بــني مــا يخفــض وهــو 

حــرف ال غــري، وبــني مــا يخفــض وقــد يكــون اســام نحــو 

الــكاف، ويقــال: مل صــارت البــاء تخفض؟فالجــواب عــن 

هذا وعن جميع حروف الخفض أن هذه الحروف ليس 

لهــا معنــى إال يف األســامء، ومل تضــارع األفعــال فتعمــل 

وهــو  األســامء  إال يف  يكــون  ال  مــا  فأعطيــت  عملهــا، 

الخفــض، والبرصيــون القدمــاء يقولــون الجــر، وموضــع 

الباء وما بعدها عند الفراء نصب مبعنى ابتدأت بسم 

هللا الرحمن الرحيم، أو أبدأ باسم هللا الرحمن الرحيم، 

وعنــد البرصيــني رفــع مبعنــى ابتــدايئ بســم هللا، وقــال 

مــن  لهــا  موضــع  ال  البــاء  الكســايئ:  حمــزة  بــن  عــيل 
اإلعراب...«31

رفــع  للــه..«:  تعاىل:«الحمــد  قولــه  عنــد  وقــال 
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باالبتداء عىل قول البرصيني، وقال الكسايئ )الحمد( 

رفــع بالضمــري الــذي يف الصفــة، والصفــة الــالم، جعــل 

الــالم مبنزلــة الفعل.وقــال الفراء:«الحمــد« رفع باملحل 

تقــوم  الــالم مبنزلــة االســم، ألنهــا ال  الــالم، جعــل  وهــو 

بنفســها، والكســايئ يســمي حــروف الخفــض صفــات، 

والفــراء يســميها محــال، والبرصيــون يســمونها ظروفــا.

للــه(32  )الحمــد  العجــاج  ابــن  ورؤبــة  عيينــة  ابــن  وقــرأ 

بــن ســامة. عــىل املصــدر وهــي لغــة قيــس والحــارث 

والرفــع أجــود مــن جهــة اللفــظ واملعنــى، فأمــا اللفــظ: 

فألنــه اســم معرفــة خــربت عنــه، وأمــا املعنــى: فإنــك 

إذا رفعــت أخــربت أن حمــدك وحمــد غــريك للــه جــل 

حــى  و  نفســك،  حمــد  يعــد  نصبــت مل  وإذا  وعــز، 

الفراء:)الحمــد للــه( و)الحمــد للــه(33، قــال أبــو جعفــر: 

وســمعت عــيل بــن ســليامن يقــول: ال يجــوز مــن هذيــن 

أبــو جعفــر: وهاتــان لغتــان  يشء عنــد البرصيني.قــال 

معروفتــان، وقراءتــان موجودتــان يف كل واحــدة منهــام 

علــة، روى إســامعيل بــن عيــاش عــن زريــق عــن الحســن 

أنه قرأ)الحمد لله(34، وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة )الحمد 

لغــة  والكــرس  ربيعــة،  بنــي  بعــض  لغــة  وهــذه  للــه(35، 

متيــم، فـــأما اللغــة يف الكــرس فــإن هــذه اللفظــة تكــر 

النــاس، والضــم ثقيــل، وال ســيام إذا كانــت  يف كالم 

كــرسة، وجعلوهــا  الضمــة  مــن  فأبدلــوا  كــرسة،  بعــده 

مبنزلة يشء واحد، والكرسة مع الكرسة أخف، وكذلك 

لله(.)للــه( قيل:)الحمــد  فلهــذا  الضمــة  مــع  الضمــة 

خفض بالالم الزائدة.وزعم سيبويه أن أصل الالم الفتح 

يدلــك عــىل ذلــك أنــك إذا أضمــرت قلــت: الحمــد لــه 

فرددتهــا إىل أصلهــا إال أنهــا كــرست مــع الظاهــر للفــرق 

بني الم الجر والم التوكيد«36.ومن مناذج هذا التحليل 

النحوي عند املفرسين التي تطلعنا عىل املكانة التي 

أولوهــا لعلــم النحــو يف توضيــح املعــاين، مــا جــاء يف 

تفســري القرطبــي عنــد قولــه تعاىل:«التائبــون العابــدون 

اآلمــرون  الســاجدون  الراكعــون  الســائحون  الحامــدون 

باملعــروف والناهــون عــن املنكــر والحافظــون لحــدود 

اللــه«37: اختلــف العلــامء يف الــواو يف قوله:)والناهــون 

عــن املنكــر(، فقيــل: دخلــت يف صفــة الناهــني كــام 

دخلــت يف قولــه تعاىل:«حــم، تنزيــل الكتــاب مــن هللا 

العزيــز العليــم، غافــر الذنــب وقابــل التــوب«38، فذكــر 

بعضهــا بالــواو والبعــض بغريها.وهــذا ســائغ معتــاد يف 

الــكالم، وال يطلــب ملثلــه حكمــة وال علة.وقيــل دخلــت 

فــال  باملعــروف،  اآلمــر  عــن املنكــر  الناهــي  ملصاحبــة 

يــكاد يذكــر واحــد منهــام منفردا.وكذلــك قوله:«ثيبــات 

لقربــه  قوله:«والحافظــون«  ودخلــت يف  وأبــكارا«39، 

مــن املعطوف.وقــد قيــل: إنهــا زائــدة، وهــذا ضعيــف 

الســبعة  ألن  الثامنيــة،  واو  هــي  له.وقيــل  معنــى  ال 

قالــوا يف  كامــل صحيح.وكذلــك  عــدد  العــرب  عنــد 

قوله:«ثيبات وأبكارا«، وقوله يف أبواب الجنة«وفتحت 

أبوابهــا«40، وقوله:«ويقولــون ســبعة وثامنهــم كلبهــم«41.

وقد ذكرها ابن خالويه يف مناظرته أليب عيل الفاريس 

يف معنــى قوله:«وفتحــت أبوابهــا«، وأنكرهــا أبــو عــيل. 

ابــن عطيــة: وحدثنــي أيب –ريض هللا عنه-عــن  قــال 

األســتاذ النحــوي أيب عبــد هللا الكفيــف املالقــي- وكان 

ممن استوطن غرناطة، وأقرأ فيها يف مدة ابن حبوس- 

أنــه قــال: هــي لغــة فصيحــة لبعــض العــرب، مــن شــأنهم 

أن يقولوا إذا عدوا: واحد اثنان، ثالثة، أربعة، خمســة، 

يف  وهكــذا  عــرشة،  تســعة،  ومثانيــة،  ســبعة،  ســتة، 

لغتهم، ومتى جاء يف كالمهم أمر مثانية، أدخلوا الواو.

قلت: هي لغة قريش، وسيأيت بيانه ونقضه يف سورة 

الكهف- إن شاء هللا تعاىل-ويف الزمر أيضا بحول هللا 

تعــاىل««42. -ومــن النــامذج قــول البيضــاوي يف تفســريه 

الرحيم«:«والبــاء  الرحمــن  الفاتحة:«بســم هللا  ســورة 

متعلقــة مبحــذوف تقديــره: بســم هللا أقــرأ، ألن الــذي 

يجعــل  مــا  فاعــل  كل  يضمــر  وكذلــك  مقــروء،  يتلــوه 

التســمية مبــدأ لــه، وذلــك أوىل مــن أن يضمــر أبــدأ بعــد 

مــا يطابقــه ويــدل عليــه، أو ابتــدايئ لزيــادة إضــامر فيــه، 

وتقديــم املعمــول ههنــا أوقــع كــام يف قوله:«بســم هللا 

مجراهــا«43، وقوله:«إيــاك نعبــد«44 ألنــه أهــم وأدل عــىل 
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االختصــاص وأدخــل يف التعظيــم وأوفــق للوجــود فــإن 

القــراءة، كيــف ال  اســمه ســبحانه وتعــاىل مقــدم عــىل 

وقــد جعــل آلــة لهــا مــن حيــث إن الفعــل ال يتــم وال يعتــد 

بــه رشعــا مــا مل يصــدر باســمه تعــاىل لقولــه عليــه الصــالة 

والســالم:«كل أمــر ذي بــال ال يبــدأ فيــه ببســم هللا فهــو 

باســم  البــاء للمصاحبــة، واملعنــى متــربكا  أبرت«.وقيــل 

هللا تعاىل أقرأ، وهذا وما بعده إىل آخر الســورة مقول 

عىل ألسنة العباد ليعلموا كيف يتربك باسمه ويحمد 

عــىل نعمــه ويســأل مــن فضله.وإمنــا كــرست ومــن حــق 

الحــروف املفــردة أن تفتــح الختصاصهــا بلــزوم الحرفيــة 

والجــر، كــام كــرست الم األمــر والم اإلضافــة داخلــة عــىل 

املظهــر للفصــل بينهــام وبــني الم االبتداء«45.ومــن ذلــك 

يبــدو لنــا كيــف يحــرض املصطلــح النحــوي يف تحليــل 

الرتكيــب القــرآين، وبيــان مقاصــد الخطــاب اإلالهي مام 

يبــني عالقــة النحــو مبباحــث الداللــة يف اللغــة العربيــة، 

ويبــني أثــر مــا خلفــه النحــاة األوائــل يف وصــف النظــام 

اللغوي العريب، وأن«هذه النهضة الكربى التي تناولها 

علــامء النحــو والبالغــة واللغــة ومــا زالنــا نقــرأ عنهــا حتــى 

يومنا هذا يف النحو والنقد والبالغة، هي يف أساسها 

مــن صنــع ســيبويه فهــو أول مــن أشــار إليهــا وطــرق بابهــا، 

وال شــك أن هــذا فضــل ينســب إليــه بالفخــار«46، وكل 

ذلــك ســاهم يف إثــراء نظريــة النحــو العــريب يف عالقتــه 

بعلــم املعــاين، فقــد اعتمــد الباحثــون هــذه الــروة مــن 

اللغويــة  الرتاكيــب  مقاصــد  إبــراز  يف  االســتنتاجات 

العربيــة.وكان مــا عرضنــا مــن األمثلــة منوذجــا عــىل ذلــك 

التداخل بني التحليل النحوي وبيان املعنى من خالل 

بيان مكونات الرتكيب القرآين وعالقته بلغات القبائل 

العربيــة، مــع عــرض أقــوال النحــاة يف ذلــك وتعليالتهــم 

وخالفاتهــم مــام يســتنتج منــه مواصفــات منهجيــة علمية 

تحليليــة يف دراســة الرتكيــب القــرآين متتــاز بالفعاليــة 

والشــعور مبســؤولية الــدارس يف كشــف حقيقــة ذلــك 

الرتكيب من أجل تفسري معنى اآلي القرآنية، واإلحاطة 

مبختلــف مالبســاتها.

خممتة

بعــد هــذا التنــاول ملوضــوع التحليــل النحــوي للرتكيــب 

القــرآين الــذي عالجتــه مــن خــالل مــا أورده العلــامء عــن 

العالقة بني النحو والداللة وإظهار املقاصد يف الكالم 

العــريب، كــام تتبعتــه مــن خــالل منــاذج مــن بعــض كتــب 

إعراب وتفسري القرآن أمكنني استنتاج جملة من النتائج 

تجلــت يف التمييــز بــني النحــو واإلعــراب مــن حيــث بــدا 

أن النحو ميثل الجانب النظري يف نظم الكالم العريب 

الفصيــح بينــام ميثــل اإلعــراب الجانــب التطبيقــي يف 

دراســة هــذا النظــم واســتخراج مقاصــده ومعانيــه مــام 

جعــل العلــامء يوجهــون إىل التملــؤ مــن العلمــني ألجــل 

إنتــاج وفهــم الخطــاب العــريب الفصيــح، ويتيــح النظر يف 

ذلــك التوجيــه الوقــوف عــىل مقومــات منهجيــة علميــة 

تحليــل  اإلجرائيــة يف  النظريــة وخطواتهــا  لهــا أصولهــا 

الخطــاب العــريب ومعرفــة عنــارص تركيبــه الــيشء الــذي 

يربز«أن التمكن من القواعد النحوية وضبطها يجب أن 

يتــم يف عالقتهــا الوظيفيــة داخــل الجملــة أو النــص، أو 

الغــرض التــداويل مــام مــن شــأنه مســاعدة الطلبــة عــىل 

االســتعامل الســليم للغــة، وتبليــغ أفكارهــم عــىل الوجــه 

األكمل«47.وقد مكننا الوقوف عىل بعض النامذج من 

اشــتغال العلــامء واملفرسيــن عــىل الجانــب النحــوي 

يف الرتكيــب القــرآين مــن اســتنتاج جملــة مــن النتائــج 

عــن أســلوب التحليــل النحــوي للرتكيــب القــرآين، وعــن 

كيفية توظيف املصطلحات النحوية يف ذلك التحليل 

بتوظيــف  العلــامء  هــؤالء  انشــغال  عــن  ومالحظــات 

الجانــب النحــوي يف انتــزاع املعــاين واســتخراجها مــن 

تراكيــب اآلي القرآنيــة وفــق مــا يقتضيــه الــكالم العــريب 

باختــالف  املرتبطــة  األســلوبية  املتغــريات  ومختلــف 

لغــات القبائــل وأقــوال النحــاة وتعليالتهــم لهــا، وقــد بــدا 

أن ذلــك مــن شــأنه أن يقــف بنــا عــىل الرؤيــة املنهجيــة 

يف  العمــيل  النحــوي  الــدرس  ملقاصــد  املؤطــرة 

عالقتــه ببيــان دالالت الخطــاب العــريب، وأن ذلــك يتيــح 

للمنشــغلني بقضايــا الــدرس النحــوي العــريب إمكانيــة 
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التطبيقــي  الجانــب  متكامــل ميثــل  علــم  أركان  جمــع 

لوصــف الخطــاب اللغــوي العــريب وتحليلــه، مســتفيدا 

مــن الرتســانة النظريــة لعلــم النحــو ومتتبعــا لــدرس النحو 

التطبيقــي يف فــروع الــرتاث اللغــوي العــريب مــام يعمــل 

عــىل بعــث الحيويــة يف الــدرس النحــوي باملؤسســات 

التعليميــة، ويزيــد مــن اإلقبــال عليــه.
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البحــر ( 7 الغرناطــي(:  األندلــي  يوســف  بــن  أبــو حيان)محمــد 
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.1985  -1405

د. نهرهــادي:- علــم الداللــة التطبيقــي يف الــرتاث العــريب، دار ( 19
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د. سلدة طفيف مبمرك الدعدي
األستاذ املشارك بكلية اللغة العربية، جامعة أم القرى – مبكة املكرمة

امقدمة

بســم هللا الرحمــن الرحيــم، الحمــد للــه وكفــى، والصــالة 

آلــه وصحبــه  النبــي املصطفــى، وعــىل  والســالم عــىل 

وكل مــن اقتفــى، وبعــد:

فإن الشاعر ابن بيئته، يتأثر بالحياة حوله، ويتشكل 

أســلوبه مبــا فيهــا مــن أمنــاط معيشــية وحياتيــة، وتســهم 

ظروفه االجتامعية والثقافية يف رسم مالمح شخصيته 

وأبعادهــا النفســية، وكان مــن اآلثــار املرتتبــة عــىل هــذا 

االرتبــاط، املواءمــة بــني الشــاعر ولغتــه الشــعرية التــي 

انتقاهــا، وســاقها لتصويــر تفاصيــل مــن حياتــه، ونقــل 

تجربتــه الشــعرية، وهــي ترتبــط بهويتــه الخاصــة، وتعكس 

أحاسيســه الوجدانيــة، وانفعاالتــه النفســية.

ولعمــرو الزبيــدي لغــة متيــز أســلوبه، وتحــدد مالمــح 

شاعريته، ولعل هذا التميز ينبع من كونه بطالً شجاعاً، 

وفارساً مغواراً، ترشبت روحه كؤوس الفروسيةاملرتعة 

من ينابيع البيداء، ومجاهل املفازات، وعاش يف بيئة 

جاهليــة، تنــادي بأخــذ الثــارات، وتهتــف بشــعار القــوة، 

لتحقيق االنتصارات.

ميكــن  ال  فــرويس  بلــون  لغتــه  اصطبغــت  وقــد 

عــىل املتتبــع لشــعره مالحظتــه،  يخفــى  تجاهلــه، وال 

وعليه فإن شعره يتكون من ألفاظ وتراكيب ذات عالقة 

بروافــد حياتــه  وترتبــط  الفروســية،  بشــخصيته  وطيــدة 

البطولية ارتباطاً جلياً، فكانت هذه األلفاظ والرتاكيب 

مفاتيــح نصوصــه الشــعرية، يف جميــع قصائــده، وهــي 

العالمــة البــارزة التــي تــدل املتلقــي إليــه، وتأخــذ بيــده 

ملعرفــة هويتــه.

أثــر  عــىل  يقــف  أن  البحــث  هــذا  أراد  هنــا  ومــن 

مالمــح  ورســم  الشــاعر،  للغــة  وتوجيههــا  الفروســية، 

معجمه، فجاء بعنوان »أثر الفروسية يف اللغة الشعرية 

الزبيــدي أمنوذجــاً. كــرب  بــن معــدي  عمــرو 

وقــد تضمنــت هــذه الدراســة، مقدمــة، ومتهيــد، 

وفصلــني، وخامتــة، مذيلــة بثبــت للمصــادر واملراجــع، 

فيهــا  أذكــر  فهــرس املوضوعــات. فاملقدمــة:  يعقبــه 

التمهيــد، عــن  ســبب اختياراملوضــوع وخطتــه، وجــاء 

ثــم الفصــل األول بعنــوان »التشــكيل  اللغــة الشــعرية، 

اللفظــي للغــة الشــعرية«، وينقســم إىل ثالثــة مباحــث: 

األول: ألفــاظ الخيــل وأوصافهــا. الثــاين: ألفــاظ الحــرب 

والجيش واألسلحة. الثالث: ألفاظ األحداث والرصاع. 

للغــة  الفنــي  »التشــكيل  بعنــوان  الثــاين  الفصــل  وأمــا 

التكــرار. األول:  مبحثــني:  إىل  وينقســم  الشــعرية«، 

الثــاين: التصويــر، الخامتــة: وتتضمــن أهــم النتائــج التــي 

انتهــى إليهــا البحــث. ونأمــل أن يــؤيت هــذا البحث مثاره 

املرجــوة، والحمــد للــه أوالُ وآخــراً.

الرم يد: اللغة الشلررة

الناظــر يف املعاجــم العربيــة، يجــد بعضهــا يربــط بــني 

الفروســية كصفــة، وامتــالك صاحبهــا للفــرس،

»والحقيقة ان امتالك الفرس وحده، ال يكفي ألن 

يكون سبيالً إىل الفروسية؛ ألن هذا الحكم يرتتب عليه 
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أن يكون جميع أفراد العرب فرساناً؛ ألن امتالك الفرس 
غالباً كان من لوازم كل عريب« )1(

الغــزو  عــىل  القامئــة  بطبيعتهــا  العربيــة  والحيــاة 

ملواجهــة  واإلقــدام،  الشــجاعة  تتطلــب  والغــارات، 

يــربد  وال  أوارهــا،  يخبــو  ال  حــرب  فهــم يف  الخطــوب، 

رمادهــا، فقــد يتنافســون عــىل رئاســة أو مــاء أو مرعــى، 

أو يطلبــون ثــأراً، فحياتهــم قتــال، أو تأهــب لقتــال، وكثــرياً 

مــا نشــأت الحــروب بــني القبائــل مــن أجــل بــر رويــة، أو 

بــن معاويــة)2(: يقــول مالــك  أرض مخــرضة، 

قــــــوٍم رض 
أ
�ج الســــــحاُب  ل  ف �ف إذا 

رعينــــــــاُه وإن كنــــــــوا غضــــــــا�ج

ِشــــــواه ــــــٍص عبــــــل 
َّ
 مقل

ِّ
بــــــل

�ج  �ش ــــــــنَّ  عن�ت أ ُوِضعــــــــْت  ا  ذ إ

أحــب املــرأة،  قــد  العــريب  أن  فيــه  مــام الشــك  و 

وعشــقها، ووقــد القصيــد بذكرهــا، وجــزع مــن ظعنهــا 

يف  يستبســلون  الفرســان  كان  هنــا  ومــن  وهجرهــا، 

املعارك حتى ال تسبى نساؤهم، وال يلحقهن الهوان، 

بــن كلثــوم)3(: يقــول عمــرو 

ٌ
حســــــان بيــــــٌض  ر�ف  آ�ش عــــــى 

ــــــــو�ف  ُ أو �ت تقــــــــمَّ ــــــــاذُر أن 
ف

�

مــن مؤثــرات  مــا فيهــا  بــكل  العربيــة  الحيــاة  فهــذه 

ظهــور  يف  أســهمت  وثقافيــة،  واجتامعيــة  طبيعيــة 

الشــعراء الفرســان، الذيــن أخــذوا عــىل عاتقهــم صــون 

االنتصــار، ولعــل  الديــار، وتحقيــق  األعــراض، وحاميــة 

لغتهم الشعرية ارتبطت بتلك املؤثرات، التي أحاطت 

مفاتيــح  عــىل  ودلــت  فنهــم،  مالمــح  وشــكلت  بهــم، 

وتبلــورت  الشــعرية،  هويتهــم  فارتســمت  نصوصهــم، 

لغتهــم، وتحــددت رموزهــا، »فالشــاعر يفتــح أعينــه عــىل 

مختلف األوضاع االجتامعية والفكرية، فيضعها بعملية 

غــري مبــارشة يف منطقــة اهتامماتــه الحياتيــة؛ ألن الفنــان 

إذا احتلــت فكــرة مــا حيــزاً يف منطقــة وعيــه الجــاميل، 

فإنــه يصــدر عنهــا بطريقــة تلقائيــة«)4(.

ولعمــق هــذه العالقــة التــي تربــط الشــاعر مبجتمعــه 

وتأثــره بــه، »فــإن لغــة الشــاعر تختلــف باختــالف تجــارب 

إبــداع  تــؤدي إىل  الشــاعر ذاتهــا، تلــك التجــارب التــي 

قصيــدة لهــا لغتهــا الخاصــة بهــا وال تشــاركها تركيباتهــا 

لغــة الشــاعر يف قصائــده األخــرى«)5(.

ومــن ثــم ولكــرة التجــارب املختلفــة، ينشــأ للشــاعر 

معجــم لغــوي، لــه دالالت ومعــان، تــدل عــىل نفســه، 

»مــن  بــه  الخاصــة  لغتــه  وتصبــح  مبوضوعــه،  وترتبــط 

خيوطهــا ينســج الشــاعر أدميــه، ومــن رشايينهــا تتدفــق 

الحياة يف عروقه، وعىل قدر ثرائها تتوافر حيوية دافقة 

يف قلــب الكيــان الشــعري«)6(.

ولــي يكــون للشــاعر لغــة شــعرية خاصــة يتفــرد بهــا، 

البــد أن تكــون لديــه مهــارة فائقــة يف التعبــري عــن مكنــون 

ذاتــه، وتصويــر تجربتــه الشــعرية وذلــك بــأن »يختــار مــن 

يجــول يف  الــذي  املعنــي  أداء  أدقهــا يف  الكلــامت 

نفسه، فقد تتقارب الكلامت من حيث املعنى، ولكن 

بعضهــا يكــون أدل عــىل إحســاس الشــاعر مــن بعــض، 

والشــاعر املوفــق هــو الــذي يهتــدي إىل الكلمــة التــي 

تكــون شــديدة اإلبانــة عــام يريــد«)7(.

ويــرى بعضهــم، أنــه البــد أن تكــون اللغــة الشــعرية، 

املبــدع،  يطرحهــا  التــي  القضيــة  مــع  التــواؤم  شــديدة 

وتتآلف مع الفنون الشعرية التي يخوض فيها، فيتخري 

عبارات وتراكيب، ذات طابع ينسجم مع ما يريد البوح 

بــه يف تجربتــه الشــعرية.

وقد يشرتك شعراء طبقة من الطبقات، أو فئة من 

الفئــات يف ظــروف واحــدة تحيــط بهــم، وعوامــل بيئيــة 

متشــابهة، ويتقاســمون قضايــا وهمــوم واحــدة، ولكــن 

البــد مــن أن يكــون لــكل واحــد هويتــه الخاصــة يف لغتــه 

املســتخدمة، فخضوع مجموعة من الشــعراء لتأثريات 

إنتــاج معجــم شــعري مشــرتك إذ  مشــرتكة، »ال يعنــي 

يبقــى لــكل منهــم معجمــه الخــاص«)8(.

مــع  التعامــل  »ولــكل شــاعر منهجــه وطرائقــه يف 
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األلفاظ ونظمها، وطريقة الشاعر يف بنائه إىل إحاطته 

اللغويــة، كاالشــتقاق – مثــالً – والــرتادف،  بالظواهــر 

والتضاد، وترجع كذلك إىل تنبهه للخصائص الدقيقة 

ملعجمه الشعري، الذي يجعله قادراً عىل التوحد مع 

الحــدث، إذا اســتطاع أن يختــار ألفاظــه لتكــون قريبــة مــن 
طبيعــة اإلحســاس االنفعــايل املصاحــب للمعانــاة »)9(

وقــد يشــرتك طائفــة مــن الشــعراء يضمهــم منهــج 

يشــرتكون  شــعري  معجــم  واحــد، يف  فــن  أو  واحــد، 

يف ألفاظــه وتعبرياتــه، ولكــن يبقــى لــكل منهــم وجهتــه 

بنفســه، ومعــرباً  اللفــظ مرتبطــاً  اســتعامل  ورؤيتــه يف 

عــن خبيئتــه، ومــن هــذه الطوائــف، الشــعراء الفرســان 

»وأوشــك هــذا الــرضب مــن الشــعراء أن يجمــع معجــامً 

األســاليب، وينســق  مــن  األلفــاظ، ويوحــد رضبــاً  مــن 

ألســنةاملقاتلني،  عــىل  دارت  التــي  التعابــري  وحــدة 

وهــم يجابهــون املعركــة، ويذوقــون حــر اللقــاء بعــد أن 

بــني قنــوات  النفــوس، وعــرف دروبــه  أخــذ طريقــه إىل 

لــدى  نجــده  مــا  األخرى«)10(.وهــذا  الشــعرية  الفنــون 

الفــارس املغــوار، واملقاتــل الصنديــد، عمــرو  شــاعرنا 

لديــه  مبــا  تتأثــر  لديــه  الشــعرية  فاللغــة  الزبيــدي)11(، 

مــن حــس فــرويس، فنحــن حــني نتصفــح ديوانــه، نجــد 

لــه طابــع مختلــف، ومالمــح خاصــة  الشــعر  مــن  رضبــاً 

تجعلنا نعيش معه أجواءه البطولية، ونستشعر مفاخره 

الحربيــة. القتاليــة، ونشــاركه مالمحــه 

وجدناهــا،  الشــعرية  عمــرو  لغــة  يف  بحثنــا  وإذا 

املصاحــب  االنفعــايل  إحساســه  طبيعــة  مــن  قريبــة 

يف  يــدور  ملــا  انعكاســاً  فكانــت  ومعاناتــه،  لهمومــه 

خاطــره مــن انفعــاالت وخلجــات، ومــا يكتــظ يف أعامقــه 

مــن نبضــات، حتــى أصبحــت وعــاًء يحمــل كل معــاين 

فيــه مكنونــات شــاعريته. تنصهــر  وقالــب  الفروســية، 

الرش يل اللفظي للغة الشلررة

أبتً: ألفمظ الايل

القمــم،  يرتقــي  بــه  العــريب أي مفخــرة،  الخيــل مفخــرة 

لقــد  الجاحــظ:«  يقــول  الشــمم،  ســامقات  ويعتــيل 

اســتأثر الخيــل بحــب العــرب منــذ أقــدم العهــود؛ ملــا 

تؤديــه مــن خدمــات يعجــز عــن أدائهــا ســواها، لذلــك 

كانــت عنايتهــم بهــا عنايــة شــديدة، واهتاممهــم برتبيتهــا 

الــرشف واملنافــع،  مــن خصــال  فيهــا  بالغــاً،  اهتاممــاً 

والغناء يف السفر والحرض، ويف الحرب والسلم، ويف 

الزينة والبهاء، ويف العدة والعتاد، ما ليس يف غريها 

الحيــوان«)12(. مــن 

وقــد عشــقوا الخيــل حتــى منتهــى العشــق، وهامــوا 

بهــا كل الهيــام، واعتنــوا بهــا منتهــى العنايــة، واهتمــوا 

برعايتها وتربيتها وتدريبها، وجهدوا يف إعدادها للحروب 

واألهــوال ؛ »وذلــك أن العــرب أربــاب حــروب وغــارات، 

يغــريون أو يغــار عليهــم، فالبــد مــن قــرب الخيــل منهــم؛ 

ألنهــا حصونهــم الحصينــة التــي يلجئــون إليهــا، ومعاقلهم 

التــي يجتمعــون بهــا، فالفــرس عــدة الفــارس يف الحــروب 

والغارات والغزوات، وحصن حصني له من األعداء يف 

الغــارات، لحاميتهــا وغريتهــا عــىل فارســها«)13(.

الخيــل  التاريــخ وتراثــه األديب، أهميــة  وتؤكدكتــب 

يــزال  وال  كان  فهــو  بهــا،  واحتفائــه  العــريب،  حيــاة  يف 

يدنيهــا منــه، ويجعلهــا مشــاركًة لــه، وألبنائــه يف املــأكل 

واملــرشب. وقــد يصــل يف احتفائــه بهــا مبلغــاً عظيــامً، 

يصــل بهــا إىل أعــىل مــن منزلــة األبنــاء واألهــل، فتكــون 

تجــوع،  وال  يجوعــون  عنــده،  واألثــرية  مقدمــة عليهــم، 

وتأكل وال يأكلون، ومكانة الخيل ال تقترص عىل مسألة 

الغنــى والفقــر، يقــول ابــن هذيــل )14(: »مل تــزل العــرب 

وتســتكرمها  األوالد،  عــىل  الخيــل  مــن  الجيــاد  تفضــل 

للزينة والطراد، عىل أنهم يطوون مع شبعها، ويظمئون 

مــع ريهــا، ويؤثرونهــا عــىل أنفســهم وأهليهــم عنــد حلــول 

األزمــة واألدواء«.

وكانــوا يتباهــون باقتنائهــا، ويتســابقون يف الحظــو 

نوعــاً  نســباً، وأجودهــا  وأنقاهــا  بأصفاهــا  والفــوز  بهــا، 

وعتقاً، ودارت أوصافهم لها يف شعرهم ا، فلم يكادوا 

»واشــتهر  إال وصفــوه،  أعضائهــا،  مــن  يرتكــون عضــواً 
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كذلــك جامعــة مــن الفرســان الذيــن أظهــروا بطولــة نــادرة 

يف حربهــم عليهــا لخصومهــم وأقرانهــم وهــم كثــريون، 

فقــد كان لــكل قبيلــة فارســها وفرســانها الذيــن يتدربــون 

عــىل ركــوب الخيــل »)15(.

وعمــرو الزبيــدي شــاعر فــارس، وبطــل مقــدام، ألــف 

ركــوب الخيــل، وافتخــر بخفــة حركتهــا، ومتيزها باملرونة، 

فارســها  تطــاوع  فهــي  القتــال،  فنــون  عــىل  واملــراس 

الكــر والفــر واالنعطــاف، وتســايره عــىل املراوغــة  عــىل 

وااللتفاف، دون خور أو نفور أو تعر أو سقوط، فيذكر 

الفرس الشديدة الرسعة، التي تبدو من رسعتها وكأنها 

تســبح يف الفضــاء، يقــول)16(:

ي ســــــبوٌح
وقــــــد أغــــــدو يداِفعــــــيف

يــــــــُع فْعــــــــٌم � ُه  أْ�ُ  
ٌ

شــــــــديد

إن الفــرس رغــم امتالئــه وعظــم خلقتــه يف أعضائــه 

– التــي تــدل عــىل قوتــه – ال يــكل وال ميــل مــن الجــري 

والعــدو، ومواجهــة األعــداء، وكأنــه يســبح بفارســه يف 

الهــواء، فــال يــكاد يــرى مــن رسعتــه وشــدة عــدوه، وتظهــر 

أثــر رسعتــه يف املعركــة، يقــول)17(: 

ــــــا قــــــد عملــــــْت ســــــى وجار�تُ
أ�ف إل  الفــــــــارَس  ــــــــر 

َّ
ط

َ
ق مــــــــا 

ــــــه َ لــــــرحِم حيــــــا ز�ي كُت �ج
َّ
ــــــك

َ
ش

ــا ــ ــ ــ ــا بينن ــ ــ ــ
َ
ــدو ِز�ي ــ ــ ــ  تع

ُ
ــل ــ ــ ــ ي والف

فالزيــم: التفــرق، فــإذا تفــرق املحاربــون يف ميــدان 

املعركة، يف محاولة لتجنب القتل، ترى خيل الشاعر 

تجــري بفرســانها، لالنقضــاض عــىل أعدائهــا، فريدوهــم 

قتــىل أو مصابــني.

ويحدثنــا عــن أثــر رسعــة فرســه، واألثــر املرتتــب عــىل 

ذلك، حني ترجم األرض بحوافرها يف سريها وعدوها، 

فيصدر عن ذلك االرتطام صوتاً عالياً، يقول)18(:

دي ْ �تَ  
ُ

يــــــل والف  
ً
دعــــــوة ي 

دعــــــا�ف

ي ؟
َنــــــــا�ف

َ
ك أم  مسي  أ�ج أدري  فــــــــا 

امسي  
ُ
يــــــغ ِ

و�تَ ي 
ْنيــــــيت

ُ
ك ْجِلــــــُج 

َ
ُيل

فــــــــاِن �ج  وأ مــــــــرة   
ً ــــــــا�ف

ُ
ف

ي
ِّ �ف أ ه  �ي إ ي 

بــــــيت جا إ  
َ

ن فــــــك

ــــاِن ــ ــ ار العن ــــــوَّ ــ ــــــه خ ــ ــــــُت علي ــ
ْ
عطف

فمــن شــدة رسعــة فــرس عمــرو يف الهجــوم عــىل 

عــدوه، أحــدث صدمــة أذهبــت عقلــه وأطــارت لبــه، فــال 

يــدري مبــا يقــول، أو يهــذي هذيــان املخبــول، فــإذا كان 

عــىل تلــك الحالــة، عطــف عليــه بفرســه الرسيــع وأجهــز 

عليــه.

يكــون  أن  يجــب  التــي  الرسعــة  إىل  وباإلضافــة 

عليهــا الخيــل، فهنــاك صفــات أخــرى يذكرهــا الشــاعر، 

فيقــول)19(: 

ــٌص ــ ــ
َّ
ل
َ
ــاِن َمق ــ ــ اُر العن ــوَّ ــ ــ ــاك خ ــ ــ َّ ج

ف
و�

ب
 معــاِد الصدر مــن خيلك ال�شُّ

ُ
طويــل

مــع  جمعــت  إذا  خصوصــاً  خيلــه،  نجاتــه  فــأداة 

القوائــم، وكنــى عــن  القيــادة، وطــول  الرسعــة، ســهولة 

طــول متنــه »بطويــل الصــدر« فيعــني هــذا الطــول مــع 

فينجــو  الخطــو،  العــدو، التســاع  عــىل شــدة  الرسعــة 

الهــالك. مــن  بنفســه 

ويؤكــد علىالرسعــة، ويضيــف إليهــا سالســة قيــادة 

الوجهــة  يوجههــا  فارســها،  وانصياعهــا ألوامــر  الخيــل، 

يقــول)20(: الحــق، فتطيــع، 

وُرحمي ي 
بــــــد�ف ي 

يت
َّ
ِشــــــك  

ُ
أعــــــاِذل

ــــــــٍص َســــــــِلس القيــــــــاَد
َّ
ل
َ
 مق

ُ
ولك

ومــع الرسعــة يضيــف الشــاعر إىل خيلــه مــا يجعلهــا 

تقــع يف النفــس موقــع الرهبــة، فهــي ضخمــة يف

خلقها، عظيمة الهيئة، يقول)21(:
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ــــــا ع�ف بــــــد 
ِّ
الل  

ُّ
ل ِ

ف �ت  )22( ٌ
ِلــــــَزة ْ وِعج

ــاد ــ ــ ــ ي ــق الج ــ ــ ــ
َ
ــا َحل ــ ــ ــ ــرَّ �ا�تِ ــ ــ ــ َم

َ
أ

يحتــاج الشــاعر هــذه الضخامــة يف الخيــل، لبــث 

عليــه،  والقضــاء  عــدوه،  نفــس  يف  والفــزع  الرعــب 

يقــول)23(:

ـــاُد�ف ـــ  جي
ً
ـــيارا ـــ ــــــت ِش ــــــو كن ـــاٌس ل ـــ أعب

حاِمســــا
أ
ــــَت بعــــدي ال صْب  مــــا �ف

َ
بتثليــــث

ــــــٍب ــــــن لك جان ــــــل م ي لف  �ج
ُ
ك ــــــَنا ْس

ُ
لد

ــــــــدوِر الكرادســــــــا  الق
ُ

ــــــــاخ امك داَس طب

وقد »شار« الفرس: أي سمن وحسن، ومن ثم إذا 

احتــدم القتــال وأوقــع الشــاعر وقومــه أعــداءه مــن عــىل 

ظهور خيلهم، قامت الخيل باإلجهاز عليهم »لدسناكم 

بالخيل من كل جانب«.

عــىل أن الخيــل ال تدهــس رؤوس العــدو فقــط، بــل 

تضعــف أهــم قــوى لديــه، وهــي فرســه، انظــر إليهــا مــاذا 

تفعــل يف ميــدان املعركــة)24(.

ــٍل ــ ــ ْي ف ــا �ج ــ ــ ــُت هل ــ ــ
ْ
ف
َ
ــد َدل ــ ــ ــٍل ق ــ ــ وخي

ٌب وجيــــــــُع ــــــــم �ف  بْي�ف
ُ
يــــــــة

ت
�

الوجيــع،  الــرضب  مــن  النــوع  هــذا  الخيــل  فتحيــة 

تحملــه. التــي  الفــرس  قــوة  يفــل  الــذي 

والبد أن تتوافر يف الخيل صفات أخرى، لعل من 

أهمها، أن يكون عربياً أصيالً، يعرف باملهارة والطاعة، 

وحسن االستعداد للمعركة، يقول)25(:

 ِطراُدهـــــــا
ُ

ت
ْ

د ـــْرٍد عى ُجْرٍد �ش ـُ ومــــ
ْ

ت فَ ذرَّ ــــني ــــمِس أو ح ــــوِع الش
ُ
ل
ُ
 ط

َ
ــــل َبْي

ُ
ق

فالجــرد جمــع أجــرد، وهــو الفــرس القصــري الشــعر، 

وهــذا مــن عالمــات العتــق والكــرم.

العربيــة األصيلــة  وأكــد الشــاعر عــىل صفــة خيلــه 

قولــه)26(: يف 

وك مــــــن فتيــــــٍة أبنــــــاِء حــــــرٍب

ــــداِح ــ ــ ــــَر كلق ــ ــ ــــرٍد ضواِم ــ ــ ــــــى ج ــ ع

ٍد ي ز�ي
ــيف ــ ــ  ب

َ
ــوت ــ ــ ــم بي ــ ــ ــُت �ج ــ ــ صَبْح

ــــاح ــ ــ لرم ُ �ج ُ ــرش ــ ــ ــ ــِل تع ــ ــ ــ ي ــْرُد الف ــ ــ ــ وج

وتنميــة مهاراتهــا،  تدريبهــا،  الشــاعر  وقــد أحســن 

يقــول)27(: ميــدان املعركــة  اســتخدامها يف  وحســن 

الـــــــ مــــــا  ذا  إ كْنــــــُت  وقــــــد 

ــــــــ�ي
ْ
 كرهــــــــوا صل

ً
ـــــــــيُّ يومــــــــا

يــــــِل لف �ج  
َ

يــــــل لف ا  
ُّ

ــــــف
ُ
ل أ

لنبــــــــِح �ج بــــــــَح  لنَّ ا ي 
كــــــــيف وأ

فــإذا مل يكــن مجــاالً للصلــح، حتــى ولــو كان عــىل 

بخيلــه  فيهــا  يســتعني  التــي  املعركــة  كانــت  كراهيــة، 

بهــا. تــراه يعنــى  ثــم  املدربــة املاهــرة، ومــن 

ويهتم بأمورها وشؤونها، يقول )28(:

ــــــا َ َدَهاه ــــــَو�ج معــــــرو عــــــى طــــــوِل ال

ــــــا عــــــى َوجاهــــــا م�ي يــــــِل �ي لف �ج

ــــــا احتواهــــــا  �ج
َّ

حــــــيت إذا حــــــل

يــرق الحافــر)29(، فانظــر  فالوجــى: الخفــا، وهــو أن 

إىل عنايــة الشــاعر بخيلــه، واهتاممــه برتقيــق حافرهــا، 

فيتحقــق لهــا الرسعــة الفائقــة

العربيــة األصيلــة يف  الخيــول  يختــار أحســن  وهــو 

 :)30( يقــول  نســبها، 

الَبعيـــــــ بنــــــت   
ُ

ن ســــــل�ي ــــــن  جِّ َ �يُ

ــــْه ــ ــ لكم  �ج
َ

ــــملان ــ ــ  لس
ً
ــــا ــ ــ ــــِث �ج ــ ــ ـ

ــــــا �ج ي 
مــــــيف أْبــــــَرَ  كن  فــــــإن 

ِبــــــــْه ها ــــــــُه  مُّ
ُ
أ ل  يَ 

مِّ
ُ
فــــــــأ

يــيل  فيعــرف ســلامن، بســلامن الخيــل، ألنــه كان 

عنــه،  هللا  ريض  عمــر  خالفــة  يف  اهتاممــاً  الخيــول 
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والكاملة هي فرس عمرو، وهي بنت البعيث، عرضها 

عــىل ســلامن بــن ربيعــة الباهــيل، فهجنهــا، فقــال عمرو: 

هجــني يعــرف بالهجــني، وأنشــأ البيتــني)31(.

ويفضل عمرو الفرس عىل الزواج باملرأة، وال يجد 

حرجاً يف الترصيح بذلك، يقول)32(: 

ِطــــــْرٍف أِس  �ج جــــــاِم 
ِّ
الل  

ُ
َعــــــة

َ
ْعق

َ
ق
َ
ل

ي
ــيف ــ ــ ــ ْنِكحي

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــن أ ــ ــ ــ َّ م

ــبُّ ِإِلي ــ ــ ــ َح
َ
أ

الفــرس، وصــدر عنهــا صوتــاً  فــإذا أمســك بلجــام 

الفــرس  بعــض، يســتحث  إذا وقــع بعضــه عــىل  عاليــاً 

عــىل العــدو والجــري، فهــذا أحــب إليــه مــن أن يتــزوج.

ومــن ثــم ولحرصــه عليهــا، فهــو حريــص عىل حياتها، 

يقيــم أودهــا، ويحــرص عــىل غذائهــا حتــى إنــه يفضلهــا 

عــىل ســائر طوائــف الحــي باإلطعــام، يقــول)33(:

ــــــا
ف

 عــــــى أعا�
ٌ
طــــــة بَّ  مر

ٌ
خيــــــل

لبــــــــاِن
أَ
ل �ج  ِّ احلي دون  فَ  ْ

ــــــــني
َ
ف

ْ
ُيق

وال ينــى عمــرو أن يرينــا الجانــب اآلخــر مــن الخيل، 

فــإذا كانــت – فيــام ســبق – خيــل املعركــة وتحقيــق 

إليــه يحدثــك عــن خيــل الهزميــة،  االنتصــارات، فانظــر 

يقــول)34(:

َ
ــه ــ ــ ــُح خْي ــ ــ ــُع املصبَّ ــ ــ م ــا رأى الج ــ ــ مل

 ككــــــــواِ�ِ الِعقبــــــــان
ً
مبثوثــــــــة

فامذا يصلك من كوارس العقبان؟ إنها التي تكرس 

جناحها وتضمها إذا أرادت السقوط، فهذا الجمع من 

األعــداء الذيــن صبحوهــم بغــارة، كانــت خيولهــم أثنــاء 

املعركة وبعدها كحالة كوارس العقبان اآليلة للسقوط.

القتــال، وبــرع  فــارس، انصهــر يف فنــون  فشــاعرنا 

مــن  واضحــة  هــا مبســاحة  فخصَّ الخيــل،  يف سياســة 

يرادفهــا،  مــا  أو  الخيــل  ألفــاظ  فــرتددت عنــده  شــعره، 

ودارت عــىل لســانه العديــد مــن صفاتهــا وألوانهــا، وكل 

بقوتهــا وشــدتها، وجــامل خلقتهــا وصالبــة  يتعلــق  مــا 

جسدها، فذكر »الخيل، والخيول، والفرس، والجواد، 

السبوح، والشديدة، والفعم، والرسيع، وخوار العنان، 

واملقلص، وطويل الصدر، وسلس القياد، والعجلزة، 

واملــرد، والجــرد، والضوامــر.

ثمنيمً: ألفمظ الحرب بالويش باألسلحة

كلمــة حــرب رنانــة لهــا وزنهــا يف دواويــن الشــعر العــريب، 

ولهــا تأثريهــا يف تســيري مصائرهــم، تبــدأ الحــروب بفتيــل 

صغــري، ومــا تلبــث أن تلتهــب ألســنتها نريانــاَ مشــتعلة، 

زعافــاً،  مــرارة كأســها، وذاقــوا مــن ورائهــا ســامً  تجرعــوا 

مــن  وعانــوا  واألهــوال،  الويــالت  مــن جرائهــا  وتكبــدوا 

فرســانها  للحــرب  فــكان  واآلالم،  املصائــب  وطأتهــا 

األبطال، الذين مترســوا عىل الفروســية وركوب الخيل، 

يقــول)35(: 

وك مــــــن فتيــــــٍة أبنــــــاِء حــــــرٍب

ــــداِح ــ ــ ــــَر كلق ــ ــ ــــرٍد ضواِم ــ ــ ــــــى ج ــ ع

مبشــاهدها  الحــرب  تكــون  أن  الشــاعر  وينفــي 

يــدل  مــام  وبيــاض شــعره،  ســبباً يف هرمــه  املؤملــة، 

يقــول)36(: فيهــا،  يجــري  مــا  لــكل  اعتيــاده  عــىل 

ي
ــيف ــ ــ ــرِب رك ــ ــ ــراُس ال ــ ــ ــا أوىه م ــ ــ

ف
�

ي
ــــــــا�ف ــــــــن زم ــــــــاَدم م

َ
ق
َ
ــــــــا ت ــــــــن م ولك

فمامرســات الشــاعر يف املعركــة، ومــا يقابلــه فيهــا 

والتعجيــل  هرمــه،  الســبب يف  تكــن  أهــوال، مل  مــن 

ببيــاض شــعره، وإمنــا تقدمــه يف الســن؛ لتــوايل األيــام 

ومــرور الزمــان.

ويحدثنــا عــن رؤيتــه للحــرب، فهــي تغــري النفــوس 

بالخــوض فيهــا، فــإذا خاضوهــا كانــت عواقبهــا التــي ال 

تحمــد، يقــول)37(: 

ٌ
ــة ــ ــ تيَّ

َ
 ف

ُ
ــون ــ ــ ــا تك ــ ــ ل م ــرُب أوَّ ــ ــ ال

ــوِل ــ ــ ــ  �ج
ِّ

ــل ــ ــ ــ ــا ل ــ ــ ــ ين�ت ف ــى �ج ــ ــ ــ تس
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وهنــاك مرادفــات لكلمــة الحــرب، جــاء بهــا الشــاعر 

ليــدل بهــا عــىل معــان جديــدة، ومنهــا قولــه )38(:

ل إ ي  ــــــر ج �ي ٍئ  مــــــر ا لك 

ا
َّ

ــــــــا اســــــــتعد يــــــــوم اهِليــــــــاج �ج

وقــد قــال »الهيــاج« بــدالً عــن الحــرب؛ للداللــة عىل 

الســياق الــذي وردت فيــه لفظــة »الهيــاج« فهــي تــدل 

اللقــاء  عنــد  واالختــالط،  والتدافــع  االضطــراب  عــىل 

ومواجهــة الخصــوم.

وبعــد بيــان حقيقــة فهــم الشــاعر للمعركــة، وبيــان 

هــذا الفهــم املتمثــل يف الفــرار يف موطــن يجــب الفــرار 

منــه، يقــول)39(:

ٌ
ــــــق

ْ
ل

ُ
خ ي 

ِّ مــــــيف ذلــــــك  مــــــا   
ُّ

لك
ُ وع جــــــــد�ي ي الــــــــرَّ

ف
وبــــــــٍل أ�ف �

فهذا من فروسيته التي يتمتع بها الشاعر، فهناك 

تحتــم عليــه  التــي  العقــل  الســيف، وفروســية  فروســية 

الفــرار يف موطنــه يف ميــدان املعركــة، غــري أن الشــاعر 

عــرب عنهــا بالــروع؛ ليــدل بهــا عــىل أنهــا ميــدان الخــوف.

ويقول مشيداً مبا حققه من نرص مع حلفائه)40(:

 رئيُ�ــــــم
َ

ــــــاز
َ
بثــــــأرمه وف لــــــوا  �ف

ــــــــِر
َ

ــــــــد املْنظ ْ ج
ف

ــــــــت �
ت

ــــــــِز � ي اهلزاِه
�ف
أ
�ج

فلامذا الهزاهز وليست الحرب ؟ إنه الفارس يفتح 

ذراعيــه ويهزهــا، وهــو راكــب فرســه، مندفــع إىل ســاحة 

قلــب  الرعــب يف  ليبــث بشــجاعته وجرأتــه،  القتــال؛ 

خصمــه وعــدوه، فيقــى عليــه.

ألفــاظ  إىل  ومرتادفاتهــا،  الحــروب  ألفــاظ  ومــن 

الجيــش، فالحــروب ال تنشــب، ويشــب أوارهــا، إال عــن 

طريق التقاء الجيوش، ولذلك كان اللفظ كثري الدوران 

عــىل لســان الشــعراء الفرســان، فالجيــش أحــد طرفــني، 

طرف مع الشاعر وطرف عليه، يظهر الشاعر مع الطرف 

الخصــم شــجاعته وفروســيته وبطولته.يقــول عمــرو)41(: 

يــــــٍش ج �ج أســــــٍد  ي 
بــــــيف زاروا  ومه 

ِ وغــــــــِد ــــــــٍش غــــــــري ــــــــاِب جي مــــــــع العبَّ

والعبــاب: ربيعــة بــن دهــني، وســمي العبــاب ألن 

اليمــن)42(،  الفــرات حــني جــاءت مــن  خيلــه عبــت مــن 

وهنــا يتهكــم بهــا ألنهــا زيــارة شــؤم، بجيــش ســامته الكــرة 

التــي شــبهها بخيــل العبــاب، فــإن تعــب فهــو دليــل عــىل 

كــرة الخيــول.

ويبــدو أن أبــرز ســامت الجيــش وأهمهــا هــي كرتــه، 

فالشــاعر يؤكــد ذلــك بقولــه)43(:

ــــــا لقن  �ج
َ
ــــــدة  صع

َ
ــــــش ــــــا جي ــــــن هزمن

ف
و�

ــــــــواِر ــــــــوَم ب  ي
َ

ــــــــش ي ــــــــا الج ــــــــن هزْمن
ف

و�

ــــــه
َّ
ن
أ
 ك

ٌ
ــــــد  جن

َّ
ــــــل  حــــــيت ظ

َ
ــــــل جواِف

مــــــــاِر ف  عاصــــــــٌب �ج
ٌ

ــــــــع شــــــــيخ
ْ
مــــــــن النق

فكــم يقــدر عــدد هــذا الجيــش الــذي يتصاعــد مــن 

ميدانــه الغبــار، فــال يســتطيع أن يــرى الفــارس كــف يــده، 

كالشــيخ العاصــب بخــامر، فــال تتبــني معاملــه.

والشــاعر ال يجهــز إال الجيــش العرمــرم، ولكــن قــد 

يثنيــه عــن الخــروج بــه أمــر مــا يقــول)44(:

ــــــىي ِ فاع
ــــــريْ ُع الفِ

َ
ــــــد ْج

َ
ــــــول أ ــــــُرك ل لعم

ً
ــــــــا  عرمرم

ً
ــــــــا  جيش

َ
ــــــــدان  ِإل مْه

ٌ
ت

ْ
ــــــــد لق

فقد احرتز بعدم تجهيزه عىل هذا النحو، شفاعة 

لزوج أخته األجدع بن مالك، فارس همدان وشاعرها.

ومن الدهاء الحريب تقسيم الجيش، عىل حسب 

ما يذكره عمرو، يقول)45(: 

ً
مقبــــــا الكتيفــــــِة  ي 

ف
� ي 

رأو�ف ملــــــا 

ــــِب ــــوِء الكوك ــــل ض ــــِة مث  الكِتيب
َ

ــــط وْس

فمــن حســن اإلعــداد، تقســيم الجيــش , فقــد أشــار 

إىل تقســيم الجيــش إىل فصائــل وكتائــب عــىل النظــام 

الحديث، فالكتيبة ليست الجيش، وإمنا هي جامعة، 
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لــكل منهــا مهمتهــا التــي تؤديهــا.

ويؤكــد عــىل هــذا التقســيم الــذي يــدل عــىل خــربة 

ومهــارة يف إعــداد الجيــوش، يقــول)46(: 

ٌ
ــات ــ ــ ــُب معمل ــ ــ ــعٍد كتائ ــ ــ ــن س ــ ــ وم

ــــــد ــ ـــْرٍب وُبْع ـــ ــ
ُ
ــــــن ق ــ ـــا كن م ـــ ــ ــــــى م عــ

وهنــا أضــاف للتقســيم مزيــة أخــرى، وهــي أن لــكل 

كتيبــة عالمــة متيزهــا يف امليــدان عــن جيــش العــدو، 

فال يحدث خطأ يف قتل أبناء الجيش الواحد. ويدلل 

الشــاعر عــىل تقســيم جيشــه إىل كتائــب بقولــه)47(:

ــرى ــ ــ خ
أُ
ــْت ل ــ ــ

َ
ف
َ
ــٍة َدل ــ ــ  كتيب

ُ
ــْوق ــ ــ وَس

صليــــــــُع رأٌس  ءهــــــــا  زها  
َّ

ن
أ
ك

فالجيــش كتائــب مقســمة، وحــني تنضــم واحــدة 

ألخــرى، يصبــح الجيــش وحــدة واحــدة ال تخلخــل فيهــا، 

كالجبــل األملــس الــذي مل يتفطــر بالنبــات.

جيشــه،  أقســام  عــن  يحدثنــا  الشــاعر  يفتــأ  وال 

مــن دور  بــه  تقــوم  األقســام طليعتــه، ملــا  هــذه  وأهــم 

العــدو، ومــا هــي عدتــه  االســتطالع، عــن عــدد جيــش 

يقــول)48(:  وعتــاده، 

ف
و�

َ
ــــــأ

َ
ف َتنــــــا 

َ
بيئ ر نا 

ْ
رســــــل فأ

ــوع ــ ــ ــ ــس رت ــ ــ ــ ول �ف
ُ
ل أ

َ
ــال: أ ــ ــ ــ فق

ومــن أســامء الجيــش، الخميــس، كــام جــاء يف قــول 

الشاعر)49(:

ُ ــــــميِس فــــــأن�ت ميَس إل الف نصل الف

ــــب ــ ــ
َّ َ
ــٍق َوُمك ــ ــ ــ بَّ ف ُمَر ــني ــ ــ ــ ــر ب ــ ــ ــ ل�ت �ج

فالجيــش مقســم إىل خمــس أقســام حربيــة، كــام 

هــو التقســيم املأخــوذ يف املعــارك الحديثــة، ميمنــة 

لــكل جامعــة دورهــا  وأمــام ومؤخــرة،  وميــرسة ووســط 

ووظيفتهــا يف املعركــة، حتــى ال يكــون الجيــش وحــدة 

واحــدة، فــإذا أصابــه هــدف أصابــه يف مقتــل.

أمــا ألفــاظ األســلحة فتناثــرت بشــكل ال يخفــى عــىل 

مقدمــة  يف  يــأيت  الســيف  ولعــل  الديــوان،  متصفــح 

تفــارق عاتقــه،  هــذه األســلحة، فأصبحــت حاملتــه ال 

رفيــق دربــه يف املفــاوز والفلــوات، وســاعده اليمــني، 

يخــون، فعــرف  الــذي ال  األمــني، واملخلــص  وعضــده 

بأجــوده صناعــة، وخلــع عليــه  أنواعــه وصفاتــه، وفخــر 

الزبيــدي  يقــول عمــرو  ألــوان األوصــاف والتشــبيهات، 

ناجعــة يف حصــد  الســيف وســيلة  أن  كيــف  موضحــاً 

 :)50( األعــداء  رؤوس 

ــــــدي  عن
َ

ــــــان  كنع
ْ

ن
ُ

ــــــد
َ
ــــــن ل  م

ٌ
ــــــيف وس

ــــــــاد ــــــــن هعــــــــِد ع ــــــــُه م ــــــــريِّ نْص
ُ ف �تُ

فالقــدم والعتــق دليــل الحــذق يف الصنعــة، يظــل 

نصلــه يعمــل يف رقــاب األعــداء بالرغــم مــن قدمــه مــن 

عهد عاد.ويضيف لجالل القدم والعتق، حدة القطع، 

يقــول)51(:

ــــــٌص ف ش
 عند أقَصاُهــــــنَّ �

ف
فــــــــأْو�

ــُع ــ ــ ــ  صني
ٌ

ــيف ــ ــ ــ ــه س ــ ــ ــ ن
أ
ــوُح ك ــ ــ ــ يل

فــإذا كان الســيف بهــذا العتــق، وهــذه الحــدة يف 

القطــع، فانظــر إىل آثــار رضباتــه القاتلــة، يقــول )52(: 

ــٍس ــ ــ ْون
َ
ــن ق ــ ــ َ م ي

ــييف ــ ــ  س
َّ

ــط ــ ــ
َ
ــم ق ــ ــ ف

ــِرِق ــ ــ ــ
ْ
ــن َمف ــ ــ ــ ــا وم ــ ــ ــ  التقين

َ
ــداة ــ ــ ــ غ

وقونــس  الحديــد،  بيضــة  أعــىل   :)53 والقونــس)

الفــرس، مــا بــني أذنيــه، فهــي كنايــة عــن جبهتــه ووجهــه، 

فالرضبــة قاتلــة، مصيبــة للهــدف أميــا إصابــة، وال يســلم 

منهــا فــارس أو فــرس.

ويخربنــا مبهــارة هــذا الســيف ورضباتــه يف موضــع 

آخــر، يقــول )54(:

ْ
م نــــــــاَب الِفَرق  ع�فَّ

ُ
إذا الرجــــــــال

ــــــق ــ
َ
 اَلل

َ
ـــاك ـــ ــ ـــيِف هتَّ ـــ لســ ي �ج

ــــــيف ــ
َ
ت

ْ
َوَجد
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ميــدان  يف  الفرســان  عــىل  الخــوف  هجــم  فــإذا 

الثابــت ؟  املعركــة، وزلزلهــم رعبــاً يف أماكنهــم، فمــن 

من الذي ال يداخله خوف ؟ إنه الشاعروســيفه يهتك، 

الــدروع؛ فيقــيض عــىل خصمــه. ويقطــع حلــق 

والتســاع معــارف الشــاعر اللغويــة، ومعرفتــه بأنــواع 

الســيوف، تــراه يذكــر للســيف أســامء أخــرى يقــول )55(:

ــٍد ــ ــ َوْيل
ُ

ف خ  ا�ج
َ

ــك ــ ــ ــو أدركْت ــ ــ ي ل
ــِإ�ف ــ ــ ف

ى بَصْمَصامــــٍة َعْضــــِب  والُعــــزَّ
َ

ــــك
ُ
وت

َ
َعل

والصمصامة من أسامء السيف عند العرب، وهو 

الحــاد القاطــع)56(، فالشــاعر يقســم البــن خويلــد بأنــه لــو 

أدركــه لعــاله بســيفه، يقطعــه إربــا.

ويؤكــد أن مــن يــذق رضبــة ســيفه الصمصــام، فلــن 

يــرد املــاء؛ ملرصعــه يف الحــال، يقــول)57(:

ل ي 
بكــــــــــــــيفِّ  

ً
مــــــــــــــا ومصصا

ُده ِ
�يَ مــــــــن  َء  ملــــــــا ا  

ُ
يــــــــذوق

فاملفارقــة يف االختــالف بــني الورديــن، فــورد املــاء 

مــا يؤكــد مهــارة  الحيــاة، وورد الســيف املــوت، وهــذا 

الشــاعر التعبرييــة. 

ومن أسامء السيف، الحسام، يقول)58(:

ــــــ�ي بعدمــــــا
ت
كــــــُت أ�ج � ولقــــــد �ت

ِ
ــــــــرجَ

ْ
ــــــــه مل ُيق ــــــــاُم جبيَن ــــــــضَّ الس َع

إصابتــه  يــد عمــرو يصيــب، ودامئــاً  فالحســام يف 

قاتلــة، وهنــا عــض جبــني عــدوه، وتركــه مل يقــرب، وإمنــا 

بــني الحيــاة واملــوت. يتــأمل ويتعــذب 

وأجود األنواع تلك التي صنعت يف الهند؛ والتي 

يحــرص الشــاعر عــىل أن تكــون ســيفه، إلتقــان صناعتهــا، 

وحدة شفرتها، وقوة رضبتها، يقول )59(:

ً
ــــــة

َّ
ــــــض رن ي البي

ف
ــــــديَّ � ــــــمُع للهن ونس

ــا ــ ــ ــ ــَن عرائس ــ ــ ــ
ْ
ِفف

ُ
ــكٍر ز ــ ــ ــ ــة أب ــ ــ ــ

َّ
كرن

يــرضب  وهــو  يــرن،  فتيَّكاألبــكا، وصوتــه  فالســيف 

األفــراح. للدفوففــي  الفتيــات  كــرضب  الــدروع، 

ويرتكنــا الشــاعر نتخيــل مــا يفعلــه الســيف الهنــدي 

يف جســم عــدوه، يقــول)60(:

ــــــدْي ــــــك ي ــــــبقْت إلي ــــــَت إن س أَرأْي

ــــــــِم
ْ

لعظ ا ي 
ف

� فُّ  ــــــــرت �ي ــــــــٍد  هنَّ �ج

الفكــر،  للتأمــل وإجالــة  فالفعــل )أرأيــت(، دعــوة 

يــداه مبهنــده يف  لــو ســبقت  فيــام ميكــن أن يحــدث 

عــىل  قــارصة  الصنــع  جــودة  وليســت  جســم خصمــه. 

املهنــد، وإمنــا هنــاك الســيوف املصنوعــة يف اليمــن، 

 :)61( وتنســب إىل قريــة مــن قراهــا، يقــول 

التقينــــــا إذا   
َ

يــــــق كلر ِبطْعــــــن 

ــــــــاِط
َ
ط

َ
الغ ي 

ف
� ــــــــة  فيَّ امل�ش ِب  و�ف

فاملرشيف ســيفه، أداة طعنه يف أجســاد أعدائه، 

انظــر إىل مــا فعلــه بهــم حــني التقــى الفريقــان يف أول 

النــار  تــأكل  كــام  ويــأكل،  يلتهــم  إنــه كالحريــق  الصبــح، 

كل مــا يقابلهــا. ثــم انظــر إليــه يوضــح ســمة مــن ســامت 

ميتــاز  إنــه  العربيــة،  األرض  يف  املصنــوع  املــرشيف 

بإصابــة كل مــكان مــن جســد خصمــه، يقــول )62(: 

ِجَبْيــــــه ا �ج  َّ
ي
ف

� ملــــــ�ش ا ووقــــــُع 

ــزام ــ ــ ــ ــَت ال ــ ــ ــ
ت

ــا � ــ ــ ــ ــِه وم ــ ــ ــ ِت ْ وج�ج

ــا الرمــاح فتــأيت يف منزلــة تاليــة ملنزلــة الســيف،  أمَّ

فالرمــح أداة مــن أدوات الشــاعريف املعركــة، يدفــع بــه 

عــن نفســه، ويقــاوم بهــا األعــداء، يقــول )63(: 

وُرحمي ي 
بــــــد�ف ي 

يت
َّ
ِشــــــك  

ُ
أعــــــاِذل

ــــــــٍص َســــــــِلس القيــــــــاِد
َّ
ل
َ
 ُمق

ُ
ولك

يجــب  لــذي  ا املوضــع  يف  لرمــح  ا يســتخدم 

اســتخدامه فيــه، فــإذا كــرت عليــه الخيــل ومل يســتخدم 

يقــول)64(: ؟  إذاً  يســتخدمه  فمتــى  رمحــه 
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ي
ــــــيت  عات

ُ
ــــــل ِق

ْ
ــــــرحُم ُيث  ال

ُ
ــــــول ــــــاَم تق ع

ت ــــــــرَّ ــــــــل ك ي ــــــــن إذا الف َع
ْ
إذا أ�ف مل أط

إن الرمــح أحــد األســباب التــي تعــني الشــاعر عــىل 

عــدوه يف ميــدان املعركــة، يقــول )65(:

ٍد ي ز�ي
ــيف ــ ــ  ب

َ
ــوت ــ ــ ــم بي ــ ــ ــُت �ج ــ ــ صَبْح

ــــاح ــ ــ م لرِّ ُ �ج ُ ــرش ــ ــ ــ ــِل تْع ــ ــ ــ ي ــْرُد الف ــ ــ ــ وج

فهــي أداة مســاعدة للفــارس يف اإليقــاع بالخصــم، 

عــن طريــق تعــر الخيــل التــي يركبــون عليهــا، لــذا يعنــى 

الشــاعر برمحــه عنايــة فائقــة، فهــو يعــده ويجعلــه جاهــزاً 

يف أي وقــت للدخــول يف املعركــة، يقــول )66(: 

ــــــا ْبــــــُت ف�ي
َّ
هــــــٍل َرك بــــــِة �ف وحر

ــــــــا يَض
فَ

ــــــــعرى �
ِّ

ــــــــِب الش  ككوك
َّ

ــــــد أحــ

حــادة  حربــة  فيــه  ركــب  وقــد  الرمــح،  فالناهــل: 

مصقولة المعة مثل كوكب الشــعرى، وقد رققها حتى 

تكــون طعنتهــا نجالء.ولحســن إعــداد الشــاعر لرمحــه، 

انظــر مــا يفعلــه برمــاح العــدو، يقــول )67(: 

ــــــا �فَّ
أ
العــــــوالي ك ــــــا  ف�ي لت  ف ومــــــرف

ـــُب ـــ ــ ـــا الواِط ـــ ــ �تْ ـــاٍر ك�َّ ـــ ــ ج ُ �شِ ـــ�ي ـــ هشــ

تحطمهــا كهشــيم  بعــد  رماحهــم  يجعــل  رمحــه  إن 

األشــجار.

ويؤكــد الشــاعر عــىل جــودة درعــه، وحســن إعــداده، 

ملواجهــة رمــاح العــدو )68(: 

لـــــــــــــ ا ي 
ــــــــــــيف

َ
مْنث لــــــــــــرحَم  ا دُّ  ُ �ت

ْه
ُ

ــد ــ ــ ــ ــ ــ  ِقَص
ً
ا ــوا�أ ــ ــ ــ ــ ــ ناِن َع ــسِّ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

أجــزاء  عــدوه، وتطايــرت  رمــاح  تثنــت ســنان  فقــد 

منهــا، بفعــل حــدة الــدرع التــي يلبســها، فهــي كالفــوالذ 

ال ينفــذ منهــا يشء.

وليســت املعركــة كــر فقــط عــىل األعداء.وإمنــا مــن 

الفروســية إدراك الفــارس ألوقــات الخطــر التــي ينبغــي 

الطعنــات  مــن  الواقيــة  الــدروع  لنفســه  يتخــذ فيهــا  أن 

وســيوف  رمــاح  عليــه  تتكــرس  كمــربد  فهــي  الغــادرة، 

األعــداء، فــال ينفــذ منهــا إىل الشــاعر يشء، يقــول )69(: 

ً
للحــــــرب فْضفاضــــــة  

ُ
ْدت

َ
وأعــــــد

ُد َ ِمـــــــــــــــرجْ ـــــــــــــــا  مطاو�ي  
َّ

ن
أ
ك

مــام  الغديــر،  كــامء  تــربق  ويصــف ملعانهــا، فهــي 

يــدل عــىل عنايتــه بهــا، وتجديدهــا، لتــؤدي دورهــا يف 

 :)70( يقــول  حاميتــه، 

ي
َّ لــــــيف ك  

ٌ
ضــــــة مفا عــــــىيَّ 

ْه ُد
َ

َجــــــــد ُه  َء مــــــــا ــــــــَص 
َ
ل

ْ
أخ

وهــي تعنــي بحيــاة الشــاعر وتحافــظ عليهــا؛ للمهارة 

واالتقان وجالل القدم يف الصناعة، يقول )71(: 

ً
ــــــة َ كَ ْ مُ ي 

ْ َّ لــــــيف ك  
ُ
َضــــــة ومفا

ْ
َســــــــم ي  أ�ج  داوٍد 

ِ
مــــــــن صنــــــــع

ثم انظر إىل الرتس، وسيلة الدفاع األخرى، لحامية 

الشــاعر، باإلضافــة إىل مهــارة الشــاعر يف الدفــاع عــن 

نفســه، يقــول )72(: 

ي
ق مِعامــــــيت ــــــزَّ

تُ
 مل �

ً
فأبــــــت ســــــل�ي

سي
ــــــــوا �تُ ق ــــــــد خرَّ لطعــــــــِن ق ــــــــم �ج َّ ولك�ف

فبعــد أن وقــع الشــاعر بــني رمــح وســيوف األعــداء، 

اتقاهــا  التــي  مــن طعناتهــم  ينجــو ســليامً  أن  اســتطاع 

بخربتــه، فلــم يصــب إال الــرتس الــذي حــامه، بالرغــم مــن 

إحــداث الخــروق بــه.

تــدور يف شــعر  الحــرب،  ألفــاظ  نجــد  مــام ســبق 

عمرو الزبيدي، إما رصاحة أو مبرتادفاتها أو بأوصافها، 

والهزاهــز« ونجــد  والــروع  والهيجــاء،  فيذكــر »الحــرب، 

مــن تقســيامت  يتبعــه  الجيــش وأوصافــه، ومــا  ألفــاظ 

حربيــة مثــل »الجيــش، والجوافــل، عرمــرم، والكتيبــة أو 

الكتائــب، والربيئــة، والخميس«.كــام تناثــرت يف شــعره 
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ألفــاظ أســلحة الهجــوم أكــر مــن أســلحة الدفــاع، وهــذا 

وإن دل عىل يشء، فإنه يدل عىل فروسية ال نظري لها، 

واستبســال يف ســاعة الوغــى، فــرتاه يذكــر »الســيف، 

والنصل، والصنيع، والصمصام، والعضب، والحسام، 

والحربــة،  والرمــح،  واملــرشيف،  واملهنــد،  والهنــدي، 

ثــم يذكــر »الــدروع الفضفاضــة،  والعــوايل، والســنان« 

بأســامئهاوصفاتها  األلفــاظ  تلــك  فــكل  لــرتس«  وا

ومرتادفاتهــا، شــكلت ملمحــاً رئيســاً يف لغــة الشــاعر، 

لشــخصيته البطوليــة، وهويتــه  ومــا شــعره إال انعكاســاَ 

الفروســية.

ثملثمً: ألفمظ األحداث بالراع

ألفــاظ، ذات دالالت  الزبيــدي  تــدور يف شــعر عمــرو 

فتتواثــب  البطوليــة  شــخصيته  مــع  تتناغــم  فروســية، 

تتــآزر  عنــده أفعــال ومصــادر ذات شــحنات انفعاليــة، 

النفســية للشــاعر وهــو يف ســاحة  األبعــاد  يف تجليــة 

مــا  لغتــه، وكشــف  عــىل  الضــوء  القتــال، وإذا ســلطنا 

حوتــه مــن ألفــاظ األحــداث والــرصاع، فإننــا ســنتناولها 

مــن خــالل ترتيــب أحــداث املعركــة، بــدًء مــن اإلعــداد 

واالســتعداد لهــا، فنجــد للفعــل »أعــد« ومــا يف معنــاه، 

حضوراً بارزاً، فالفارس ال يكون فارساً حقاً، إذا مل يكن 

عــىل أهبــة االســتعداد لحــدوث أي طــارئ أو عــارض، 

فاالستعداد الجيد يخلق فارساً مغواراً وبطالً مقداماً، 

خاضالحروب، وألف مالمحهاوألفته، وأخذ عىل عاتقه 

الدفــاع املســتميت، عــن أهلــه ورشفــه، يقــول )73(: 

ً
للحــــــرب فْضفاضــــــة  

ُ
ْدت

َ
وأعــــــد

ُد َ ِمـــــــــــــــرجْ ـــــــــــــــا  مطاو�ي  
َّ

ن
أ
ك

وحدثنــا عــن اســتعداد املقاتلــني، ومــا يحمــل كل 

منهــم مــن أســلحة مختلفــة، تعينــه عــىل مواجهــة قرينــه، 

يقــول )74(: 

يـــــــ لد ا لبســــــوا  ا  ذ إ قــــــوٌم 

ا
َّ

 وقــــــــد
ً
ـــــــــد تنمــــــــروا حلقــــــــا

ل إ ي  ــــــر ج �ي ئ  مــــــر ا لك 

ا
َّ

ــتعد ــ ــ ــ ــا اس ــ ــ ــ ــاج �ج ــ ــ ــ ــوِم اهلي ــ ــ ــ ي

ويؤكد عىل أهمية اإلعداد للمعركة، يقول )75(: 

ً
للحــــــرب فْضفاضــــــة  

ُ
ْدت

َ
وأعــــــد

ــــش ــ ــ اه ــى الرَّ ــ ــ ــ ــيفَّ ع ــ ــ ــ  تث
ً
ــا ــ ــ ــ دلص

إن الشــاعر يظهر حســن اســتعداده للمعركة بحمل 

كل أدوات الحــرب التــي يحتــاج، عــىل حســب مجريــات 

موهبتــه  بــراز  إ يف  أهميتــه  فلالســتعداد  املعركــة، 

العسكرية، واإلبقاء عىل حياته يف امليدان، يقول )76(: 

ً
ــــــردا

َّ
مط ن  للحــــــد�ش  

ُ
أعــــــددت

ِة غــــــــري ذي وْصِ  اَلهــــــــزَّ
َ

ن
ْ

ــــــــد
َ
ل

ويــأيت اإلعــداد للمعركــة يف صــور أخــرى، وبصيــغ 

مختلفــة، يقــول )77(: 

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن س ــد�ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْدت للح
َ

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ أع

ى ْنــــــــــــــد
َ
َعل ًء ا

َّ
وعد بغــــــــــــــة 

ومــن األفعــال واملصــادر التــي تعكــس طــول مراســه 

للقتالفــي الحــروب، ومنازلــة األقــران واألبطــال، الفعــل 

»قتــل« مبصــادره املتعــددة وأزمانــه املختلفــة، كذلــك 

أفعــال »الطعــن« و »الــرضب«، وهــي توحــي بالطاقــة 

التعبــري  ندركهــا يف مشــاكلة  »التــي  للغــة  الحامســية 

لالنفعــال لفظــاً وإيقاعــاً وإيحــاًء«)78(.

فالشــاعر يفخــر بنفســه، ويباهــي بفروســيته، وقتلــه 

لألعــداء منفــرداً، يقــول)79(: 

ٌ
ْيئــــــة َدِر للرمــــــاح  ي 

ِّ �ف
أ
ك ظللــــــُت 

ِت ـــرَّ ـــ ــ
َ
ـــْرم َوف ـــ ــ ـــاِء َج ـــ ــ ــــــن أبن  عــ

ُ
ــــــل ــ قاِت

ُ
أ

فلــامذا قتالــك يــا عمــرو عــن اآلخريــن؟ هــل إلظهــار 

شــجاعتك وفروســيتك ؟ هــل كنــت تأخــذ مــاالً عــىل 

ذلــك؟ إن فعــل الشــاعر ال يــدل عــىل تلــك التســاؤالت 

التــي قــد تثــار يف الذهــن، عنــد معرفــة أنــه يدافــع عــن 
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جرم ويقاتل عنها يف ميدان املعركةوقد هربت، بينام 

بقــي منتصبــاً يف وجــوه األعــداء والطعــن يأتيــه مــن كل 

جانــب، فلــامذا؟ إنــه يفعــل ذلــك عصبيــة، وغضبــاً لهــم.

ويحدثنــا عــن قتــاله يف ميــدان الحــرب، ومنازلهــم، 

ودرجــات فروســيتهم، يقــول )80(: 

ولكــــــن  ُ َرمهُ ا �ش  
ْ

نقتــــــل فــــــم 

ــاح ــ ــ ــ ف ذوي الس ــني ــ ــ ــ ــا الصال ــ ــ ــ ن
ْ
َتل

َ
ق

ــم ــ ــ ــاِف م�ف ــ ــ ضي
أ
ــَم ال ــ ــ ــا ُمطِع ــ ــ قتلن

ــاح ــ ــ ــ ــة والصب ــ ــ ــ ــاَب الكر�ي ــ ــ ــ وأحص

واألرشار يف رؤية الشاعر من ال يحملون سالحاً يف 

الحــرب، ومــن ثــم فــال حاجــة لــه يف قتالهــم، وإمنــا يقتــل 

املدججني بالسالح؛ لتظهر شجاعته وقوته، كام يقتل 

الســادة الكــرام، مطعمــي األضيــاف، وفرســان الحــروب 

يالقيهــم،  مــن  بيــان صفــات  ويســتمر يف  والغــارات. 

ويقتلهــم أثنــاء املعركــة، يقــول )81(: 

نــــــا
ْ
َتل

َ
وك مــــــن ماجــــــٍد َمِلــــــٍك ق

ّ
ــد ــ ــ ــ ُ ــَزٍب �تُ ــ ــ ــ ــْوقٍة َع ــ ــ ــ ــر ُس ــ ــ ــ وآخ

امللــوك  هــؤالء  كــرة  توضــح  »تكثرييــة«،  فكــم 

األمجاد، والسوقة الشباب، الشديدي الغلظة، الذين 

الشــاعر وقومــه. قتلهــم 

ويف قانــون الشــاعر يــأىب القتــل غــدراً، فــرتاه يعنــف 

ابــن أختــه، قيــس بــن املكشــوح لقتــل غرميــه،

منزلــه، فســقاه  دعــاه إىل  أن  بعــد  وغيلــة،  غــدراَ 

 :)82( يقــول  الخمرفقتلــه، 

 مفيقــــــا
ً
 مستســــــملا

ْ
فــــــم يقتــــــه

َب الُعقــــــــارا
ولكــــــــن بعدمــــــــا �شَ

ومــن األلفــاظ التــي نجدهــا يف شــعر عمــرو كلمــة 

)الطعن( الذي توحي باملواجهة، والشدة يف املبارزة، 

وإزهــاق الــروح، كــام توحــي بالغلبــة للشــاعر، وكــم مــن 

أبطــال طاعنهــم، وكــم مــن فرســان قتلهــم، يقــول )83(:

ي
ــــــيت  عات

ُ
ــــــل ِق

ْ
ــــــرحُم ُيث  ال

ُ
ــــــول ــــــاَم تق ع

ت ــــــــرَّ ــــــــل ك ي ــــــــن إذا الف َع
ْ
إذا أ�ف مل أط

يبــادر إىل  الســالح حتــى  الشــاعر  يحمــل  إن  فــام 

الحــرب والطعــن والقتــال، ولــذا فهــو يســتنكر متعجبــاً: 

بأي حجة أحمل السالح، إذا مل أبُل يف الحرب، طعناً 

ومبــارزة.

ويؤكــد بأنــه اليلقــى العــدو بغتــة عــىل حــني غــرة، بــل 
املســتعد للحــرب والنــزال والطعــن، يقول:)84(

أنــــــه ــــــَن 
َ
وأْيق هما  فســــــوَّ فدعــــــا 

ــــــــاِن ع
َ
ــــــــاُيٍف وط ــــــــوم تَس  ي

َّ
ول شــــــــك

فقــد اســتعد خصمــه لإلغــارة والحــرب عــىل قومــه، 

يــوم  أنــه  ألنــه الشــك  بأســلحته وخيلــه وعتــاده،  فجــاء 

طعان ومبارزة بالسيوف، ولعل لفظة »تسايف« توحي 

باملشــاركة يف مهــارات اســتخدام الســيف واملبــارزة.

وعمــرو ال يتــواىن عــن إنصــاف الخصــم واإلشــادة، 

بتفوقــه عــىل قومــه، وبيــان مهارتــه الحربيــة بحصارهــم 

مــن الجانبــني، واالنهيــال عليهــم طعنــاً وقتــالً، يقــول )85(:

ــادٍق ــ ــ ــا بص ــ ــ ــوا جاِنَبْين ــ ــ ــْو�ف فضمُّ ــ ــ
ُ
ق
َ
ل

ب الَيْبِس
َ
ي اَلط

ف
ار �  النَّ

َ
عن مثل

َّ
من الط

ويصحبنامعــه يف ميــدان املعركــة، ويدخلنــا إىل 

خبيئتــه، ويعرفناعــىل موقفــه مــن الحــرب، يقــول)86(:

ي
ُّ أ�ف  الــــــمش

ُ
لقــــــد َعــــــِم المــــــاة

ــاِن ــ ــ ــ ع
ِّ
ــــُت إل الط ــ ــ  إذا ُدعي

ُّ
ــــــش ــ َه

َ
أ

فكم يسعد قلب الشاعر وتنتيش روحه، إذا دعاه 

أحد خصومه إىل املبارزة والطعن يف ميدان املعركة، 

فهذا ملعبه املحبب إىل نفسه.

ومن الفرح بالطعان واملبارزة، إىل التباهي بقضاء 

الديــن الــذي يلــزم بــه نفســه يف ميــدان املعركــة فيــويف 

بنــذره، يقول )87(:
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ً
إذا مــــــا قلــــــت: إن عــــــىيَّ دينــــــا

ي
ــــيف ــ ــ ــــــت دي ــ ــــارس قضي ــ ــ ــــة ف ــ ــ بطعن

فــإذا حكــم عــىل نفســه بطعــن فــارس، أوجــب عــىل 

نفســه القضــاء، بتحقيــق مــا نــوى عليــه، فــأوىف نــذره.

يلتقــي  حــني  الحــرب،  مهــارات  مــن  والــرضب 

:)88 ( عنهــا  يقــول  الفريقــان، 

ــٍة ــ ــ ب َ ــِش �ف ــ ــ
ف

�
أ
ــه �ج ــ ــ ْي ِر

ْ
ط

ُ
ــَوى لق ــ ــ َ َ �ف

ــــــــِر
ْ
َضنف

َ
ف غ ــــــــر�ي ــــــــاِل الع ب

ْ
 رئ

ِّ
ــــــــف ــــــــن ك م

فحــني يهــوى الخصــم عــىل أحــد جانبيــه، كــم تقــدر 

»أفحــش  إنهــا  مــن ســيف عمــرو؟  نالتــه  التــي  الرضبــة 

األمــور املكروهــة،  التجــاوز يف  رضبــة« والفحــش هــو 

فكــم يكــره الخصــم رضبــة الشــاعر، الــذي يــزأر كاألســد 

يف امليــدان. والشــاعر ينــوع يف مهاراتــه الحربيــة عــىل 

حســب مــن يالقيــه، ومــا يناســبه مــن طعــن، أو رضب 

 :)89( يقــول  باملــرشيف، 

التقينــــــا إذا   
َ

يــــــق كلر ِبطْعــــــن 

ــــــــاِط
َ
ط

ُ
الغ ي 

ف
� ــــــــة  فيَّ امل�ش ِب  و�ف

فــامذا يريــد عمــرو مــن وصــف طعنــه بالحريــق ؟ هــل 

اإليــالم الشــديد قبــل املــوت؟ هــل شــمول القــوم إذا 

أُلقــوا يف النــار فــال مهــرب وال منجــى ؟

وانظر إىل تحية الخصوم يف ميدان املعركة، عىل 
لسان الشاعر:)90(

ــٍل ــ ــ ْي ف ــا �ج ــ ــ ــُت هل ــ ــ
ْ
ف
َ
ــد َدل ــ ــ ــٍل ق ــ ــ وخي

ــــــــُع ــــــــرٌب وجيـــ م ضــ ــــــــ�ف  بْيــ
ُ
ــــــــة يـ

ت
�

فالتحيــة يف ميــدان الحــرب هــي الــرضب املوجــع، 

وإزهــاق النفــس والــروح. ويعــود مــرة أخــرى إىل التنويــع 
يف املهــارات الحربيــة مــن رضب وطعــان، يقــول:)91(

ــذم ــ ــ ــض م ــ ــ  أبي
ِّ

ــل ــ ــ ف ب ــني ــ ــ ب ار الضَّ

ــاِن ــ ــ ــ ضغ
أ
ــع ال ــ ــ ــ ام ف مج ــني ــ ــ ــ والطاعن

يتباهــى مبقارعــة األقــران، ورصاع األبطــال،  وعمــراً 

فهــو ال يواجــه إال بطــالً يشــبهه مهــارة وفروســية، وال ينــازل 
إال كبــش القــوم، يقــول:)92(

ــــــــــــــــــــم ومل ُ َ زلــــــــــــــــــــُت كب�ش �ف

ا
َّ

ِال الكبــــــــِش ُبــــــــد ف أَر مــــــــن �ف

فام الذي جعله يختار كبش الجيش ؟ وملاذا اتجه 

إىل رئيســها ؟ أما كان له أن يختار فارســاً من الفرســان؟ 

إنــه يفعــل ذلــك ملعرفتــه بســيكولوجية املقاتلــني، فهــو 

باقــي  قلــوب  الفــزع يف  ليبــث  الكتيبــة؛  رئيــس  يختــار 

أفــراد الجيــش.

فعمــرو ال يشــارك يف املعركــة إال مبقارعــة فرســان 
أشــداء، ويف ذلــك إشــارة إىل قوتــه، يقــول: )93(

ــيت ــ ــ ــان ُيل ــ ــ  الفرس
ُ
ــة ــ ــ م ــك �جُ ــ ــ هنال

ِّ
ـــد ـــ  جــ

ِّ
ـــن لك ـــ ــ ـــاِظ م ـــ ــ ـــاُب الف ـــ وأحصــ

ويؤكــد املعنــى الســابق يف أنــه ال يلقــى إال هــؤالء 

الخلــق  وهــذا  الســمت،  هــذا  لهــم  الذيــن  الفرســان 
أجســادهم:)94( هيئــة  العظيــم يف 

ً ــــــر�ف ــــــَت ق ــــــَت لقي ــــــو لقي  ل
َ

ــــــك هنال

ــاِم ــ ــ ــ
َ

َ الك ــري ــ ــ ــ ٍ غ
ــ�ش ــ ــ ــ  مع

َ
ــة ــ ــ ــ م و�ج

فالشــاعر ال يلقى إالَّ قرناً بهمًه، وقد أشــار إىل أنها 

نفس سامته بقوله »لقيت قرناً« فهو ال يلقى »الكهام« 

الــذي ال غنــاء عنده)95(.وبالرغــم منتلــك  الكليــل  وهــو 

الصفــات التــي عليهــا قرنــه، انظــر إىل الشــاعر ومــا فعــل 
بــه يف املعركــة:)96(

ــرٍّ ــ ــ
َ
ــدى َمك ــ ــ ــُت ل ــ ــ

ْ
ك ــد �ت ــ ــ ــرٍن ق ــ ــ وق

رجــــــــواِن
أُ
عليــــــــه ســــــــبائُب كل

فقرينــه هــارب مــن امليــدان، أمــام مــن هــو أشــجع 

وأبــرع يف الــرضب والطعــان، حتــى تركــه »عليــه ســبائب 

الطعــن  وقــع  مــن  جســمه  أصبــح  فقــد  كاألرجــوان«، 
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والــرضب كالشــقة الرقيقــة مــن الثيــاب املصبوغــة بــدم 

أحمــر. ونــراه يفخــر مبــا يفعــل أمــام محبوبتــه وجاراتهــا، 
يقــول:)97(

ــــــا قــــــد عملــــــْت ســــــى وجارا�تُ

أ�ف  إل  الفــــــــارُس  ــــــــر 
َّ
ط

َ
ق مــــــــا 

فمــن الــذي يطــرح الفــارس عــىل أحــد جانبيــه، إمــا 

ســلمى  فلتهنــأ  إذن  عمــرو؟  غــري  أو جريحــاً،  رصيعــاً، 

بحبيبهــا عمــرو، وتفخــر بذلــك عــىل جاراتهــا.

النبــي  العــرص اإلســالمي عــىل حاميــة  ويؤكــد يف 

صــىل هللا عليــه وســلم يف الحــروب، وفدائــه بنفســه، 
يقــول:)98(

ي
َّ لنفــــــِس مــــــيف َّ �ج

ي ْيــــــُت النــــــيج
َ
َوق

َ
ل

قــــــــرا�ف
أَ
ال دونــــــــه  ولعانقــــــــُت 

ففــداؤه النبــي صــىل هللا عليــه وســلم بنفســه يكــون 

مبعانقة األبطال يف امليدان، فكأنه يحب لقاء العدو 

القرين يف الفروسية والشجاعة، حتى لو أزهقت روحه 

يف سبيل فداء رسول هللا صىل هللا عليه وسلم.

ويف معجــم الشــاعر اللغــوي تكــرر ذكــر الدمــاء، أو 

مــا يــدل عليــه، نتيجــة الكــر والفــر، والــرضب، والطعــن، 
يقــول:)99(

ٍت ــــــاد�ي ج �ج ف  ْ
ِضــــــنج

ُ
خ بســــــامهٍة 

ــــــــحاِح
ِّ

نَّ كلــــــــدِأ الش ُّ ســــــــواب�تُ

الجــري، ومــا  فالخيــول محمولــة يف كراهيــة عــىل 

بهــا جســدها، مــن  التــي اصطبغــت  ذلــك إال للدمــاء 

الــرضب والطعــن. كــرة 

مناوئيــه،  قلــوب  يف  الرعــب  الشــاعر  ويبــث 

:)100( يقــول  الدمــاء،  وإراقــة  بالهــالك،  ويتوعدهــم 

ً
ا ــــــا�ف ــــــك ح ــــــاٌس هنال ــــــو كن عب ل

فُ بُعصفــــر بــــني ِضــــَب الج
ُ

ــــوى وقــــد خ َ لَ

فعمــرو توعــد، العبــاس بــن مــرداس وقــد غــاب عــن 

املعركــة، ولــو شــارك فيهــا »لهــوى وقــد خضــب الجبــني 

بعصفــر« والعصفــر إشــارة إىل لــون الدمــاء.

وانظــر إىل تلــك الصــورة، التــي يصــف فيهــا الشــاعر 

الخصــم، الــذي انهــال عليــه عمــرو طعنــاً ورضبــاً، حتــى 
ســالت الدمــاء منــه، وصــار يعــر فيهــا:)101(

ٍء دمــــــا ي 
ف

�  
يعــــــرشُ ف  حــــــني اه  �ت

ليــــــــُع الف حــــــــِه 
ُ

قد
أ
�ج ي 

ــــــــيش �ي امك 

الــذي قمــر  إنــه يعــر يف دمائــه كــام يعــر الخليــع 

مالــه، فــإذا بــه ال يقــع إال عــىل الخمــر، فهــو فاقــد وعيــه 

وتركيــزه، وأخــد يتلجلــج يف مشــيه.

ويستخدم الشاعر كلمة األشقر والخضاب للداللة 
عىل لون الدماء، يقول:)102(

ــــــم ــــــت هل ضب
ُ

ـــه خ ـــ ـــن قوم ـــ ـــٍة م ـــ ي فتي
ف

�

ِ
ــــــــٍك متحــــــــريِّ ــــــــ� مــــــــن عات

ِّ
ســــــــواد الل

ــــــت ــازل خفخف ــ ــ ي التن
ف

ــا � ــ ــ ــا وقفن ــ ــ مل

ــــقِر ــ ــ ش
أ
ــِة لا ــ ــ ــ اف ــــة مف ــ ــ ــــــل النعام ــ مث

بالــدم مــن ســيف  فقــد تخضبــت لحاهــم الســود 

عمــرو، ومــن ثــم يصــدرون صوتــاً كصــوت النعــام، لهــذا 

الــدم الــذي علــق بلحاهــم وأجســادهم.

وعمــرو قليــل الغــزل، وإذا تغــزل تغلــب عليــه لغــة 

لــون  يذكــر  تــراه  ثــم  والقتــال؛ ومــن  الفروســية والحــرب 
ثيــاب محبوبتــه مبــا يــراه يف ميــدان املعركــة، يقــول:)103(

ٍن ْعفــــــرا
َ

ز ي 
ف

� ــــــا  �جِ ثيا  
ُ
وِصْبــــــغ

النجيــــــــُع أ�ــــــــرَّ  امك  ــــــــا  د�تَّ ُ ج �ج

فالجدة هي الطريقة يف الثوب تخالف لونه، وقد 

تغــري لــون ثيــاب املحبوبــة، فأصبــح محمــراً زاهيــاً كنجيــع 

للــرضب  نتيجــة حتميــة  الــدم. وتــأيت لفظــة »املــوت« 

والطعــن، فتــرتدد يف لغــة الشــاعر هــذه اللفظــة، التــي 
تؤكــد شــجاعته وفروســيته، يقــول:)104(
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ي
ــيش ــ ــ  �ي

ُ
ــش ــ ــ ــاِح الكب ــ ــ ط َب للنِّ ــرِّ ــ ــ

ُ
َوق

ٍع وِوْرِد ْ َ ــن �ش ــ ــ ــ  م
ُ

ــوت ــ ــ ــ ــاَب امل ــ ــ ــ وط

فاملوت يطيب، وطريقه محبب للفرسان، فالكل 

يذهــب للمــوت بعــد النــزال، كــام يســري العطشــان إىل 

املاء، فاللهفة والشوق لقتل الخصم وإزهاقروحه أهم 

مايحــرص عليــه الشــاعر وقومه.

ويعلــم العــدو أن قــدوم عمــرو يف امليــدان، مــؤرش 
ملوتــه وهالكــه، يقــول:)105(

ً
ليثــــــا قْيــــــَت 

َ
ل
َ
ل  

يِ
ْيتــــــيف

َ
لق ــــــو 

َ
ل
َ
ف

ــــــداِد ــ  ح
ً
ــــبا ــ ــ  وش

ً
ــــا ــ ــ  ذا ظب

ً
ــــــورا هصــ

ٌ
املــــــوت حــــــق أن  ْيقنُت 

َ
ولســــــت

ــــــــن ســــــــواِد ــــــــك ع ــــــــُم قلِب
ش

ح � و�َّ

فــإذا كنــت متيقنــاً مــن املــوت، فــامذا تكــون عليــه 

خبيئتك تجاه قاتلك؟ »رصح شحم قلبك عن سواد« 

رهبــة وخوفــاً ممــن ســتواجهه.

وقد يستخدم الشاعر لفظ »رصعى« الذي يوحي 

مبفارقة الروح للجسد، يقول عن بني سليم، بعد
أن انهالوا عليهم، وأحاطوا بهم من كل جانب:)106(

ــم ــ ــ  رك�ج
َ

ــوق ــ ــ ــوُم ف ــ ــ ــتمرَّ الق ــ ــ �ش اس

ــــــدِر ــ ك
أ
ـــاِج ال ـــ ي العجــ

ف
ىع � ـــل�ي َ�ْ ـــ وســ

فقــد ظــل الشــاعر وقومــه فــوق ركابهــم، ثابتــني ال 

يتزحزحــون عــن خيولهــم، بينــام ســليم »رصعــى« وســط 

الغبــار األســود املتصاعــد مــن أرجــل الخيــل يف ميــدان 

املعركــة. ومــن مهــارات الحــرب والقتــال، الكــر، هجومــاً 

وصــداً، عــىل حســب مــا تقتــيض ظــروف املعركــة، فكل 

فــارس جديــر بهــذا اللقــب، لــه مــن الدرايــة والخــربة، مــا 

يجعلــه عليــامً بأمــور القتــال وفنــون الحــرب، ومتــى يكــر 
ومتــى يفر؟يقــول عمــرو: )107(

ٌ
ــــــة ــــــد عصاب بْي

ُ
 مــــــن ز

ْ
ــــــاءت ج

ف
ــــــُت �

ْ
هَتف

ِت  فكــــــــرَّ
ً
ــــــــا يب ــــــــاءت قر ــــــــَردت ف

َ
إذا ط

يِ
ــــــيت  عات

ُ
ــــــل ــــــرحُم يثق  ال

ُ
ــــــول ــــــاَم تق ع

ِت ــــــــرَّ ــــــــل ك ي ــــــــن إذا الف ع
ْ
ط

َ
إذا أ�ف مل أ

فالشــاعر يتســاءل متعجبــاً مســتنكراً، ملــاذا يحمــل 

السالح إذا مل يبل به يف الحرب، ومل يكر به عىل عدوه 

يف وقته؟! ويؤكد عىل حقيقته يف ميدان الحرب، فهو 

يــأىب الفــرار، ويــرص عــىل الكــر، لحاميــة مــا يجــب عليه أن 
يحميه من آل ومال، يقول: )108(

ً
مســــــتميتا لقادســــــيِة  ا ببــــــاب 

�ج الفــــــــراَرا
أ
ْيكــــــــه �ي لكيــــــــٍث أَر

يِ
مح

َ
وأ هُمــــــري  ــــــم  عل�ي كــــــرُّ  أ

ــارا ــ ــ ــ  والذم
َ

ــق ــ ــ ــ ــوا القائ ــ ــ ــ إذا كره

ويســتمر عمــرو يف إبــراز مهاراتــه الفروســية وقدراتــة 

التعبريية عن ذلك، وقد تتضمن لغته أفعاالً وعبارات 

يغذيــه  للقــوة،  بالعشــق  توحــي  مهــارات،  عــن  تشــف 

رافــد فــرويس ينبــض بحــس التعــايل والتســامي عــىل 

األقــران يف  واصفــاً رصاع  يقــول  واألبطــال،  الخصــوم 
ميــدان املعركــة، مخــرباً عــن مهاراتــه الحربيــة:)109(

ٌ
ــــــــــــــــــــْرن  ق

ْ
 ِإن

َ
ــــــــــــــــــــرن ُيســــــــــــــــــــاِمي الق

ه
ُ

ْمُهفيْعَتِضــــــــــــــــــــــــد تيمَّ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فع ه فري
ُ

ــذ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فيأخ

ه
ُ

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تِص
ْ
ــه فَيق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فيخفض

ــُه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه فيْحِطُم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ُ
َمغ

ْ
فيد

ُه ُد ِر َد فْ ِضُمُهفــــــــــــــــــــــــري
ْ

فيخ

فالشــاعر يصــف مــا يفعــل مــع غرميــه يف ميــدان 

مــن الكلــامت؛ لتعــرب عــن  املعركــة، وقــد ســاق عــدداً 

تحــت  يأخــذه  أي  يعتضــده  فهــو  القتــال،  يف  براعــة 

فيلقيــه  رأســه،  فتــدور  ويخفضــه،  يرفعــه  ثــم  عضــده، 

رصيعــاً عــىل األرض، وهــذه مهــارات يدويــة تشــرتك مــع 

إبــراز فروســيته وقوتــه وبســالته. مهــارات األســلحة يف 

ُه
ُ

ّمْمُهفيْعَتِضــــــد
ت
�
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ثــم انظــر إىل مهارتــه يف تلــك الواقعــة التــي يحــي 

بــه عصبــة  بعــد أن اســتغاثت  بهــوازن،  مــا فعلــه  فيهــا 
يقــول:)110( مذحجيــة، 

ي
ــيف ــ ــ ي فِإن

ــرو�ف ــ ــ ظ
ْ
ن
َ
ــىي أ ــ ــ ي ــُت لف ــ ــ فقل

ُع الفجــــُر
َ

ف ينصــــد ــــم حــــني ــــٌع إلي �ي

ة ــــرَّ ــــت ِغ ف صادف ــــري حــــني ــــُت هُم م
ت

وأ�

ــــف حــــيت قيــــل قــــد ُعِفــــَر اُلهــــر
َّ
عــــى الط

ــــــوازٍن ــــــن ه ٍ م ــــــذحج ْ�ى م
َ
ـــُت أ ـــ ي ج

ف
فأ�

ُ ــــــــم إل الســــــــكينة والصــــــــرج ومل ينِجه

ــا ــ ــ قن ــا ِو�ش ــ ــ  عنَّ
َّ

ــل ــ ــ  ُح
ً
ــا ــ ــ يع دوا �ج و�ف

ــــُر م
أ
ــــه ال

ُ
دث

ُ
ــــر �ي ُم

أ
 ال

َّ
ــــِش إن ــــا البط خ

َ
أ

ــــــم ف قْتله ــــــني �ى مل يكــــــن ب
أ
ــــــْت �ج وأب

ُ ي اليــــوم مــــا دونــــه الفــــرت
عــــا�ف

َ
ف ط وبــــني

الحــي؛ لتظــل قصــة  عمــد الشــاعر إىل أســلوب 

فروســيته يف تلــك املعركــة، تتناقلهــا األلســنة وترويهــا 

األيام، وهي قصة جديرة بالحي والرتديد؛ ألن الفارس 

مل يخــش الهــالك، أو يهــاب املــوت، حــني هجــم عــىل 

بنــي هــوازن مبفــرده مــع بــزوغ الفجــر، وبالصــرب والتحــيل 

بالســكينة اســتطاع تخليــص بنــي مذحــج مــن األرس، ومل 

يكتــف بتخليصهــم، بــل اســتطاع أن يــأرس عــدداً منهــم، 

ومل يكن بينهم وبني قتله إال كام بني الســبابة واإلبهام.

وبعــد هــذا العــرض نلحــظ أن لغــة الشــاعر تزخــم 

بفيــض مــن الفروســية، فنجــد ألفــاظ اإلعــداد للمعركــة، 

والقتــال، والنــزال، والــرضب، واألرس، والكــر والفــر، ومــن 

أكــر املواطــن التــي تتجــىل فيهــا أثــر الفروســية، تباهيــه 

مثــل  ألفــاظ  األبطــال فنلمــح  األقــران، ورصاع  مبقارعــة 

»األقــران، الكبــش، والبهــم، والفــوارس، البطــل…، الــخ، 

هــذا  تحكــم  أخــرى،  ألفــاظ  اســتخدام  إىل  باإلضافــة 

النســيج الفــرويس، وتؤكــد نزعــة صاحبــه إىل التأهــب، 

تــدل عــىل امتالكــه ناصيــة  كــام  اللقــاء،  وجنوحــه إىل 

الكلــم، وتأصيــل قاعدتــه اللغويــة يف هــذا املجــال.

الرش يل الفتي للغة الشلررة

أبتً: الر رار

لعل هوية الشاعر البطولية، جعلته ينحو منحى جلياً، 

بالنزعــة  تصطبــع  شــعرية،  لغــة  اســتخدام  حيــث  مــن 

الحامســية، وتتســم بالــروح االنفعاليــة، فــرناه يســتخدم 

أســلوب التكــرار، مبــا فيهــا منــدالالت، وإيحــاءات تؤثــر 

عــىل وجــدان املتلقــي وعواطفــه.

ت رار األداة:

أو  التعبــريات،  أو  األدوات،  بعــض  الشــاعر  يكــرر  قــد 

الضامئر، زيادة يف معنى التهديد، أو تكثيف الشــعور 

املدحــي، أو الفخــر الجمعــي أو الــذايت، أو الوصــف أو 

غري ذلك من الفنون. ومن األدوات التي كررها، أدوات 
النــداء، وأبرزهــا الهمــزة، يقــول:)111(

ي ورحمي
�ف

َ
َبــــــد ي 

يت
َّ
ِشــــــك أعــــــاِذلي 

ــــــــص ســــــــلس القيــــــــاد
َّ
 مقل

ُّ
ولك

ي شــــــبا�ج ي 
أفــــــيف ــــــا 

ف
إ� أعــــــاِذل 

ــاد ــ ــ ــ ج ــل النِّ ــ ــ ــ َّ ثق ي
ــيت ــ ــ ــ ــرَح عات ــ ــ ــ وأق

فالنداء املتكرر، تنبيه للعذول الغافل عن حقيقة 

الشــاعر، وارتباطه بأهم ســامت الفروســية، فإذا شــمت 

فيــه عذولــه، لهــرم ســنه، وانحنــاء ظهــره، فــإن ذلــك مــن 
آثــار فروســيته. ويكــرر النــداء فيقــول:)112(

حمي وُر ِي  ف �جَ ي 
�ت

َّ
عــــــد  

َ
ذل عــــــا أ

ــــــــص ســــــــلِس القيــــــــاِد
َّ
ولك مقل

ي شــــــبا�ج أفــــــيف  ــــــا 
فَّ
إ�  

َ
أعــــــاذل

ــادي ــ ــ ــ  إل املن
فَ ــر�ي ــ ــ ــ ي ال

ــيت ــ ــ ــ إجاب

فأضــاف أن مــن بــني أســباب فنــاء شــبابه، إجابتــه 

املنــادي للحــرب، أخــذاً بثــأر، أورفعــاً لعــزة وكرامــة، وقــد 
أكــد مــرة ثالثــة عــىل هــذا املعنــى، حيــث يقــول:)113(
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ي ــــــبا�ج
َ

ش ــــــيف 
ْ
أف ــــــا 

ف
إ�  

َ
أعــــــاذل

ــادي ــ ــ ــ  إل املن
ِ
ف �ي ــــرَّ ــ ــ ي ال

ف
ي � ــو�ج ــ ــ ــ رك

ورحمي ي 
بــــــد�ف ي 

عــــــد�ت  
َ

عــــــاذل
َ
أ

ــاِد ــ ــ ــ ــِكس القي ــ ــ ــ
َ

ــٍص ش ــ ــ ــ
َّ
ل
َ
 مق

ُّ
ولك

فأسباب شيبه وذهاب شبابه، خروجه إىل منادي 

الحــرب، حتــى ضعــف جســمه، وانحنــى ظهــره، وتكــرار 

هــذا املعنــى يف شــعره واضحــاً، وعدتــه هنــا، بدنــه، 

ورمحــه، وفرســه الصعــب الــذي يلــني أمــام فروســيته.

ومــن الحــروف املكــررة »لقــد« للتحقيــق والتأكيــد، 

يقــول )114(:

ً
ا ــــــا�ف ــــــك ح ــــــاٌس هنال ــــــو كن عب ل

فُ بُعصفــــــر بــــــني ِضــــــَب الج
ُ

ــــــوى وقــــــد خ َ لَ

ٌ
 غــــــدوة

َ
ــــــارة

ُ
ــــــا مع ــــــُت �ج ــــــد َصَبْح ولق

ِ
ــــ�ش ــ ــ

ْ
مِلن ــه �ج ــ ــ ــ ــو فوق ــ ــ ــ ــــُض تعل ــ ــ والبي

ــــــ�ي بعدمــــــا
ت
كــــــت أ�ج � ولقــــــد �ت

ِ
ــــــــرجَ

ْ
ــــــــه مل ُيق ــــــــضَّ الســــــــاُم جبيَن َع

َ
أ

تكرار التوكيد بـ »لقد« مناسباً لحالة عباس؛ لغيابه 

عن املعركة، فقد أراد عمرو أن يخربه مبصريه لو حرض، 

كــام حــدث لعــامرة وأيب متيــم، والســيوف تعلوهــام، 

وهــام مرضجــان يف دمائهــام.

ت رار الضمر:

ويكــرر الشــاعر اســم الضمــري »هــم« مــرات متتاليــة يف 

قصيــدة، يتحــدث فيهــا عــن شــجاعة قومــه يف ميــدان 

املعركــة، ذاكــراً مــا يفعلــوه بأعدائهــم مــن قتــل وترشيــد 

الرصيــح إىل  االســم  عــن  عــدل  ولكــن ملــاذا  وإذالل، 

الضمــري؟ أليــس مــن األوفــق أن يذكــر االســم الرصيــح؛ 

ليكــون دليــالً عــىل الحــب والتلــذذ بالذكــر ؟

قــد يكــرر الشــاعر اســم مــن يحــب، ســواء امــرأة أو 

وطن، ويكون الذكر لداعي التلذذ والتغني باسميهام، 

ولكــن عمــرو عــدل عــن تلــك املزيــة ألخــرى، حــني ذكــر 

الضمــري بــدالً عــن االســم الرصيــح، ليــدل عــىل أنهــم هــم 

املعروفون، سواء ذكرهم باسمهم الرصيح، أو الضمري، 

إليهــم، وال  ينــرصف الذهــن إال  يقــول »هــم« ال  فحــني 

يــرتدد املتلقــي يف اإلشــارة إليهــم، يقــول)115(:

ْلــــــج َيــــــوَم   
ً
ا ُعــــــز�يْ  

ُ
قتلــــــوا مه 

ــٍد ــ ــ ــ ْ ج
َ ف

ــوَم � ــ ــ ــ ــعد ي ــ ــ ــ ف س  �ج
َ
ــة ــ ــ ــ قم

ْ
وَعل

ً
ــرا ــ ــ ــور �ش ــ ــ م

ْ
ــَع املأ ــ ــ ــاروا َم ــ ــ ْ س

ُ
ومه

ــِد ــ ــ ــ َ قْص ــري ــ ــ ــ  غ
ً
ا ــري ــ ــ ــ ــاَر َس ــ ــ ــ إل تعش

ــذي أراطي ــ ــ ــاء ب ــ ــ س
ِّ
ــموا الن ــ ــ ومه قس

ــــــد ــ
ْ
ـــْرك جل ـــ ـــَب عــ ـــ ــ ئ ـــوا الذ�ف ـــ ــ ومه عرك

ــــــ�ي
ت
� عــــــى  امليــــــاَه  َوَرُدوا  ومه 

ــْرٍد ــ ــ ــ ــٍط وُم ــ ــ ــ ْ ُ ٍ �ش ج
َّ ــدحج ــ ــ ــ ــِف ُم ــ ــ ــ ل

أ
�ج

ــــــاٍت
ف

موحص بكنــــــدة  كــــــوا  �ت ومه 
ِّ

ــد ــ ــ ــ ــاك لناض ــ ــ ــ ــوا هن ــ ــ ــ ــا كن ــ ــ ــ وم

يــــــش ج �ج ســــــد 
َ
أ ي 

بــــــيف وا  زا�أ ومه 

ــــــــد
ْ
ِ وغ ــــــــٍش غــــــــري ــــــــاِب جي مــــــــع العبَّ

لقــــــومه إذ  هــــــوازن  كــــــوا  �ت ومه 

هــــــــد ج �ج رئي�ــــــــم  وأســــــــملهم 

ا ِحبَّ
َ
 ُمْســــــل

َ
ف كبشــــــة كــــــوا ا�ج ومه �ت

ي
ِّ

ــــــد ــ
َ
ب اُلق ْ ــــــــن �شُ ــــــغلوُه ع ــ ومه ش

ً
ــا ــ ــ وِت ألف ــرُّ ــ ــ ــذي امل ــ ــ ــذوا ب ــ ــ ومه أخ

ف هنــــــــد ف ول�ج ُ للُحَصــــــــني ُيقــــــــمِّ

ً
ــا ــ ــ ــار قيس ــ ــ ــذاِت الج ــ ــ ــوا ب ــ ــ ومه قتل

ــــــــِد
ْ
ــــــــري عق ي غ

ف
وا �

ُ
ــــــــل َس

ْ
 َسل

َ
ــــــــَعث

ْ
وأش

ً
ــــــا ــــــا جيوش هن

َّ
ــــــى الد ــــــوا ع ومه �ب

 ويبــــــــدي
ٌ

احيــــــــل يعيــــــــدمه �ش
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ِّ
ــد ــ ــ ــن مع ــ ــ  م

َ
ــل ــ ــ ــوا القبائ ــ ــ ك ومه �ت

ــد ــ ــ ــ  حق
ِّ

ــــل ــ ــ ف ب ــر�ي ــ ــ ــ ح ْ  مج
ً
ــا�ج ــ ــ ــ ضب

فانظــر إىل مــا فعلتــه قبيلــة عمــرو، كأنهــا مل تــرتك 

قبيلــة وال فارســاً، إال أذاقوهــم ألوانــاً مــن املهانــة ورضوبــاً 

وســبي  الجزيــة،  ودفــع  بالقتــل،  فاإلبــادة  الــذل،  مــن 

النســاء.

ت رار الوملة:

ومنها تكرار الجملة االسمية، يقول)116(:

ــــــا لقن  �ج
َ
ــــــدة  صع

َ
ــــــش ــــــا جي ــــــن هزمن

ف
و�

ــــــــواِر ــــــــوَم ب  ي
َ

ــــــــش ي ــــــــا الج ــــــــن هزْمن
ف

و�

فتقديــم ضمــري االختصــاص، يف الجملــة االســمية، 

حتــى ال ينــرصف الذهــن إىل غــري قــوم الشــاعر، فالتكــرار 

بالجملــة االســمية؛يؤكدعىل أن قــوم الشــاعر هــم الذيــن 

أوقعــوا الهزميــة بقــوم امللــك بــوار، أحــد ملــوك اليمــن.

وإذا كان هنا يقدم االختصاص، إعالًء لراية قومه، 

أنهــم وليــس  ليؤكــد  فإنــه يقدمهــم يف جملــة اســمية؛ 

غريهــم مــن يعاتــب، يقــول )117(:

ــا ــ ــ ــوا الرش ــ ــ ــومي أطاع ــ ــ ــو أن ق ــ ــ فل

ظــــــــم أ ومل  ي 
ُيْبعــــــــدو�ف مل  َد 

ولكــــــن قــــــومي أطاعــــــوا الغــــــوا

ــدَم ــ ــ ــ  ال
ُ

ــل ــ ــ ــ ه
َ
 أ

َّ
ــظ ــ ــ ــ

َّ
ــيتَّ تعك ــ ــ ــ  ح

َ
ة

وســمعوا  ونصحــه،  إلرشــاده  يســمعوا  فقومــه مل 

كالم الغــواة الذيــن أضلوهــم، حتــى أن اجتمعــت كلمــة 

عــىل  وتجــرأوا  عنــد مذحــج،  دم  لهــم  الذيــن  القبائــل 

بــه. املطالبــة 

عــدوه،  يقــول منبهــاً  تكــرار الجملــة الفعليــة،  ومــن 

:)118( العســكري  عــىل جهلــه، وغبائــه 

ِخــــــاطي  
ً
ْهــــــا ج

َ ف
� ز ما ــــــْت  نَّ

تَ
�

ــــــــاِط ــــــــم الفِ  طْع
ٌ

ــــــــازن ــــــــْت م فذاق

ً
 فعامــــــا

ً
ــــــُت فراِطــــــم عامــــــا

ْ
أطل

ِط ِفــــــــرا ل  إ  ِّ
ي ِحج

ْ
ُلــــــــذ ْيُنا وَد

ُت فـــــــــراطم حيت إذا مــــــــــــــــــا
ْ
أطل

ــاِط ــ ــ ــ
َ
ط

َ
ــــت ق ــ ــ ــــم كن ــ ــ

َ
ــــُت َ�ات ــ ــ قتل

فمــن جهــل قبيلــة مــازن، متنيهــا مالقــاة املذحجي، 

عمرو بن معد يكرب، فأذاقها ما تتمنى من لقائه، فقد 

أطــال إمهالهــم، ولكــن غباءهــم أدى إىل مقتلهــم عــىل 

يــده، فــكان ذلــك شــفاء نفســه، بتكــرار جملــة »أطلــت 

للعالقــات  وفــاؤه  فروســيته،  ومــن مظاهــر  فراطكــم«. 

اإلنسانية، وهنا تتمثل يف املصاهرة، فهو يتجاوز عام 

ميكــن أن يحــدث مــن قتــال وتدمــري، إكرامــاً لصهــره، زوج 

اختــه األجــدع بــن مالــك، يقــول )119(:

ــــــىي ِ فاع ــــــري ــــــدُع الف ج
َ
ــــــول أ ــــــُرك ل لعم

ــا ــ ــ ــ  َعرْمَرم
ً
ــا ــ ــ ــ يش ج

َ ف
دا� ْ ت إل مهَ

ْ
ــــد ــ ــ

ُ
لق

ــــــرٍة  ِطمَّ
َ

ــــــف ل
َ
ــــــدان أ ْ  إل مهَ

ُ
ت

ْ
ــــــد

ُ
لق

ْدمهــــــــا
َ
ــــــــٍت وأ ي

ُ
ــــــــرَّ مــــــــن ك  طِم

ُ
ــــــــف وأل

فالتأكيــد بالجملــة الفعليــة »لقــدُت إىل همــدان« 

الحــروب  فــارس  فهــو  أخالقيــة،  فروســية  عــىل  يــدل 

إظهــار  يف  شــهوته  يتاملــك  لكنــه  األول،  واملعــارك 

فروسيته الحربية، مبحافظته عىل الوفاء لصهره، أجدع 

بــن مالــك مــن همــدان.

ثمنيمً: الرصورر

يوظــف الشــاعر اللغــة التصويريــة املفعمــة بالطاقــات 

الفروســية، متكئــاً عــىل صــور حســية، برصيــة وســمعية، 

معــه  وينخــرط  تجربتــه،  مــع  يتعايــش  املتلقــي  تجعــل 

مــا فيهــا  بــكل  البطولــة، وعــوامل الحامســة،  أجــواء  يف 

بالتعــايل  مشــحون  نفــي  وفيــض  فنــي،  إيحــاء  مــن 

والتســامي والتفاخــر. فقــد يلجــأ الشــاعر إىل التشــبيه؛ 

ليــدل عــىل خربتــه بأهــم مظاهــر الفروســية وأدواتهــا يف 

:)120( ميــدان املعركــة، فيقــول عــن الســيوف 
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ــــــا �ف
أ
ــــــا ك ــــــِد منَّ  اهلن

ُ
ت ســــــيوف

َّ
ــــــل وُس

ــــــــُب َواِع
َ
 ل

ٌ
ــــــــف ك ــــــــا أ ل�ت ــــــــق �ف ي ار مف

فاملخاريــق، لعبــة يلعــب بهــا األطفــال والصبيــان 

ينتــاب األطفــال،  عــىل عهــده، فحدثنــي عــن الشــعور 

وهم ميسكون ألعابهم يلعبون بها ؟ إن السيف بالنسبة 

الــرسور يف  تبعــث  يــد األطفــال،  لعمــرو كاللعبــة يف 

النفــس، وتــدل عــىل اســتخدامها يف خفــة ورسعــة، إنهــا 

املهــارة والحــذق مبعرفــة اإلمكانــات.

ميــدان  يف  قومــه  وأدوات  أدواتــه  بــني  ويــوازن 

املعركــة، واألدوات نفســها يف يــد عدوهــم، يقــول )121(: 

ــــــا �فَّ
أ
العــــــوالي ك ــــــا  ف�ي لت  ف ومــــــرف

ــــــب ــ ـــا الواِط ـــ ــ �ت ـــاٍر ك�َّ ـــ ــ ج ُ �شِ ـــ�ي ـــ هشــ

لقــد أوضــح البيــت الســابق األثــر الــذي ترتــب عــىل 

مهاراته ومهارة قومه، وما صنعت يف أسلحة أعدائهم، 

لقد حولت رماح العدو إىل ما يشبه األشجار املكرسة.

مــا  بيــان فروســيته، وســامتها، وأهــم  ويســتمر يف 

 :)122( يقــول  مييزهــا، 

ٌ
ْيئــــــة َدِر للرمــــــاح  ي 

ِّ �ف
أ
ك ظللــــــُت 

ِت ـــرَّ ـــ ــ
َ
ـــْرم َوف ـــ ــ ـــاِء َج ـــ ــ ــــــن أبن  عــ

ُ
ــــــل ــ قاِت

ُ
أ

الذيــن  هــؤالء  مــع  الشــاعر  لحــال  تشــبيه  والبيــت 

يهجوهــم وهــم بنــو جــرم، حيــث يشــبه نفســه بالحلقــة 

التــي يصــوب عليهــا الفرســان رماحهــم، حتــى يتعلمــوا 

الطعن، فقد جاءته الرماح من كل جانب بعد أن هرب 

بنــو جــرم وتركــوه يف ميــدان املعركــة، فــأي فــارس هــذا 

الــذي يقاتــل مــع غــري قومــه وقــد فــروا، وهــو ليــس منهــم، 

غــري أنــه يقاتــل عنهــم، عصبيــة لهــم.

وتظهر فروســيته من خالل مصاحبة أدواتها، فيلزم 

نفسه بسامتها، يقول )123(: 

ــــــم ُّ ِح�ج
ُ
أ ف  �ي لــــــذ ا هــــــب  ذ

ــــردا ــ ــ ــيِف ف ــ ــ ــ  الس
َ

ــــل ــ ــ ــــُت مث ــ ــ وبقي

فالشــاعر شــبيه للســيف يف تفرده، فال يجمع معه 

غــريه يف غمــد، كذلــك ال يجتمــع معــه شــبيه وال مثيــل 

يف ميدان املعركة، فقد بقي بعد أحبائهوحيداً وفريداً 

كالســيف. ويحدثنــا عــن أدواتــه الحربيــة وصفاتهــا، ومــا 

هــي عليــه، فيقــول )124(: 

فيــــــه  
ُ

ــــــال ف �ت يُّ  العنــــــرج ورحمي 

ِد �ف ــزَّ ــ ــ ــ ــاِس ال ــ ــ ــ  مقب
َ

ــل ــ ــ ــ  مث
ً ــنا�ف ــ ــ ــ س

ــــــا ع�ف بــــــد 
ِّ
لل ا  

ُّ
ل ف �ي ة  لــــــَز ْ ِعج و

ــاِد ــ ــ ــ ي  الج
ُ

ــق ــ ــ ــ
َ
ــا َحل ــ ــ ــ ــرَّ َ�ا�تَ ــ ــ ــ أم

ً
ا ف بــــــْت �ْعــــــَت هلــــــا أز�ي ِ

ُ إذا �ف

ــاِد ــ ــ ــ ُدم الجِ
أُ
يِ ال

ف
ــر � ــ ــ ــ

ْ
ط

َ
 الق

ِ
ــع ــ ــ ــ

ْ
كوق

فطــول معارشتــه ألدوات الحــرب جعلتــه يعايــن مــا 

هــي عليــه، ويتفــرس أحوالهــا، فتحســب ســنان رمحــه 

كمقبــاس الزنــاد الــذي تشــعل بــه النــار، وأمــا فرســه إذا 

رضبهــا فتســمع لوقــع جريهــا عــىل األرض أزيــزاً كصــوت 

املطرحــني يقــع عــىل األرض الصلبــة.

ولحســن اســتخدام الشــاعر ألدواتــه يف املعركــة، 

نــرى األثــر املرتتــب عليهــا يف قولــه)125(: 

ــــــد نســــــيَت جــــــاَد معــــــرو ــــــَت لق
ْ
ُهِبل

 تلُجالِوجــــــــازا
ٍ

وأنــــــــت كخامــــــــع

فالشــاعر يدعــو عــىل خصمــه ومناوئــه بــأن تفقــده 

أمــه، إذا نــي حســن اســتخدام عمــرو ألدواتــه وجــالده، 

فحــني يــرضب يكــون خصمــه »كخامعتلــج الوجــاز« أي 

مثــل الضــب تلــج جحرهــا، إنــه الفــرار والجــن حتــى ال 

يطالــه الســيف فريديــه قتيــالً.

ويقــول عمــرو يف تلــك املعركــة، التــي تحالــف فيهــا 

بنوعــوف، ضــد بنــي ســليم، قــوم العبــاس بــن مــرداس 
الســلمي:)126(

ــــــم ــــــت هل ضب
ُ

ـــه خ ـــ ـــن قوم ـــ ـــٍة م ـــ ي فتي
ف

�

ِ
ــــــــٍك متحــــــــريِّ ــــــــ� مــــــــن عات

ِّ
ســــــــواد الل
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ــــــت ــازل خفخف ــ ــ ي التن
ف

ــا � ــ ــ ــا وقفن ــ ــ مل

ــــقِر ــ ــ ش
أ
ــِة لا ــ ــ ــ اف ــــة مف ــ ــ ــــــل النعام ــ مث

والرباعــة  القــوة  دليــل  ســليم،  بنــي  مــن  فالفتيــة 

النــزال وحمــي وطيــس  إذا وقــع  مــاذا  والشــدة، ولكــن 

املعركــة »خفخفــت مثــل النعــام« أي أصــدرت صوتــاَ 

خوفــاً أن يحصــد رقابهــا ســيف عمــرو، فيعلــق بهــا الــدم 

نزولــه. لكــرة 

يف  البــرش  عــىل  قــارصاً  املرتتــب  األثــر  وليــس 

يشــمالملكان  وإمنــا  عمــرو،  يخوضهــا  التــي  املعــارك 

:)127( يقــول  أيضــاً، 

ــــــه
َّ
ن
أ
 ك

ٌ
ــــــد  جن

َّ
ــــــل ــــــل حــــــيت ظ جواف

مــــــــاِر ف  عاصــــــــٌب �ج
ٌ

ــــــــع شــــــــيخ
ْ
مــــــــن النق

فالجنــد اســم جبــل)128(. فانظــر إىل مــا أصابــه مــن 

بــني مذحــج وســليم، فقــد شــبهه  تلــك املعركــة  جــراء 

الشــاعر مبــا عــاله مــن غبــار متصاعــد مــن أرجــل الخيــل، 

بالشــيخ املعتــم الــذي عصــب بخــامر.

ويعود مرة أخرى، ليبني أثر أدواته يف املعركة عىل 

عدوه، فيقول )129(:

ـــاُد�ف ـــ  جي
ً
ـــيارا ـــ ــــــت ِش ــــــو كن ـــاٌس ل ـــ أعب

حاِمســـــا
أ
ـــــَت بعـــــدي ال صْب  مـــــا �ف

َ
بتثليـــــث

ــــــٍب ــــــن لك جان ــــــل م ي لف ك �ج ــــــنا ْس
ُ

لد

ــــــــدوِر الكرادســــــــا  الق
ُ

ــــــــاخ امك داَس طب

فاألثــر هنــا للخيــل بعــد الســيف، يف صــورة مفزعــة، 

وأبعــاد مرعبــة، هــي صــورة مهولــة للحرب، ومنظرتقشــعر 

كــام  والعظــام،  الجامجــم  تكســري  األبــدان، منظــر  منــه 

يفعــل الطبــاخ حــني يكــرس عظــام وجامجــم مــا يطهــوه، 

فالخيــل تطــأ جامجــم األعــداء حــني تقــع عــىل األرض.

ثم يتابع الصورة، فيقول )130(:

ً
ــــــة

َّ
ــــــض رن ي البي

ف
ــــــديَّ � ــــــمُع للهن ونس

ــا ــ ــ ــ ــَن عرائس ــ ــ ــ
ْ
ِفف

ُ
ــكٍر ز ــ ــ ــ ــة أب ــ ــ ــ

َّ
كرن

فاملفارقة يف التشبيه تحري العقل وتدهش، فهذا 

منظر جميل ترضب فيه اآلالت املوسيقية وترن صوت 

أدواتهــا، حــني تــزف الفتيــات األبــكار الجميــالت عروســاً 

مثلهــن، وقــد شــبه الشــاعر بهــذا الصــوت، صــوت وقــع 

الســيف الهنــدي يف خــوذة الفرســان. وال يفتــأ الشــاعر 

بأحــوال وأرسار  الحربيــة، ومعرفتــه  عــن خربتــه  يحدثنــا 

املعــارك، فيقــول يف معركــة بينــه وبــني بنــي عبــس )131(:

ــادٍق ــ ــ ــا بص ــ ــ ــوا َجاِنبْين ــ ــ ــو�ف فضمُّ ــ ــ لق

ب الَيْبِس
َ
يِ اَلط

ف
ار � عِن مثل النَّ

َّ
من الط

فالصــورة توضــح قــوة الخصــم، حــني طــوق جانبــي 

كالحطــب  فأصبحــوا  والرمــي،  بالطعــن  عمــرو  جيــش 

النــار رسيعــاً، وتقــيض عليــه. تلتهمــه  الــذي  اليابــس 

ويشــبه نفســه فــوق فرســه باألســد يف قوتــه وزئــريه، 

يقــول )132(: 

سي فــــــر  ُ قيــــــ�تُ ل فلــــــو 

ه
ُ

َســــــــد
َ
أ ِتــــــــه  ا �َ  

َ
وفــــــــوق

وتراه يخاطب ولده بقوله )133(: 

�ج أ ن 
أ
�ج تعــــــــــــــــــــم  مل  أ

ه
ُ

ِلَبــــــــــد فــــــــــوق   
ٌ

ليــــــــــث ك 

 فــــــــــ�ي أْد
ِّ

 الكــــــــــف
ُ

شــــــــــديد

ه
ُ

وَيــــــــــد أظفــــــــــاُره  ــــــــــْت 
َ
َرك

ويؤكــد عــىل هــذا التشــبيه التقليــدي بكونــه أســداً 

ميلك القدرة عىل الترصف يف أدوات الحرب والتحكم 
فيهــا، وحســن إعدادهــا وتوجيههــا، يقول:)134(

ً
ليثــــــا قْيــــــَت 

َ
ل
َ
ل  

يِ
ْيتــــــيف

َ
لق ــــــو 

َ
ل
َ
ف

ــــــداِد ــ  ح
ً
ــــبا ــ ــ  وش

ً
ــــا ــ ــ  ذا ظب

ً
ــــــورا هصــ

ســامت  توضيــح  يف  الكنائيــة  الصــورة  وتتعــاون 
يقــول:)135( فروســيته.  ومــدى  الفــارس 
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ــــــم ــــــول بيو�تِ  َح
ُ

ــــــاف
َّ
ي العط ــــــب �ج تَّ

فُ �ي

ــــــــِب
َّ
ل ِق الف ــــــــرج ــــــــا ك ن

ُ
ليســــــــْت عداوت

ــــــع صــــــادٍق
ْ
واســــــتيقنوا منــــــا بوق

ــــــــَس أوان ســــــــاعِة همــــــــَرِب ــــــــوا ولي ب هر

فالشــاعر يعــرب بالكنايــة، عــن عــدم وفــاء عــدوه مبــا 

قطــع عــىل نفســه قبــل املعركــة »ليســت عداوتنــا كــربق 

الخلــب« فيقــال ملــن يعــد وال ينجــز وعــده »أنــت كــربق 

الخلب«، وأما الشــاعرفيعرب عن وفائه مبا وعدهم من 

قتــل وتدمــري.

براعتــه يف ميــدان املعركــة، وكيــف  ويحدثنــا عــن 

يحتــال وميكــر، حتــى يحقــق النــرص عــىل األعــداء، يقــول 

 :)136(

الـــــــــ مــــــــا  إذا  كْنــــــــت  وقــــــــد 

 كرهــــــــو ُصلــــــــ�ي
ً
ـــــــــيُّ يومــــــــا

َ
يــــــــل لف �ج  

َ
يــــــــل لف ا  

ُّ
ــــــــف

ُ
ل أ

لنبــــــــِح �ج بــــــــَح  لنَّ ا ي 
كــــــــيف وأ

فإذا مل تنفع محاوالت الشــاعر يف الصلح، التقاء 

تــربز مهارتــه يف إدارتــه للمعركةفيقــول، »ألــف  الحــرب 

ميــدان  يف  اختالطهــام  عــن  كنايــة  بالخيــل«  الخيــل 

املعركة، و«أكفي النبح بالنبح« كناية عن اشتباك كل 

جنــدي مــن جيشــه مــع جيــش العــدو.

ثــم انظــر إليــه يوضــح لــك حقيقــة عــدوه، حــني يلقــاه 

يف ميــدان املعركــة، يقــول )137(: 

ي ومــــــىي ســــــا�ي
ولــــــو لقْيتــــــيف

 عــــــــن ســــــــواِد
َ

ــــــــُم قلبــــــــك
ش

ــــــــف �
َّ

تكش

فــإذا أشهرســيفه حــني يالقــي خصمــه، فــام الحــال 

التــي يكــون عليهــا الخصــم ؟ لقــد غــاص الشــاعر إىل 

أعــامق عــدوه، وكشــف لنــا خبيئتــه، فالكنايــة يف قولــه 

»تكشــف شــحم قلبــك عــن ســواد« تعنــي الغــل والحقــد 

الدفــني، فهــو يــدرك أنــه لــن يســتطيع املواجهــة ومــن ثــم 

تغتــم نفســه وتصطبــغ بالســواد. ويشــري إىل األمــور التــي 
تنمــي موهبتــه يف الحــرب:)138(

ي ــــــبا�ج
َ

ش ــــــيف 
ْ
أف ــــــا 

ف
إ�  

َ
أعــــــاذل

ــادي ــ ــ ــ  إل املن
ِ
ف �ي ــــرَّ ــ ــ ي ال

ف
ي � ــو�ج ــ ــ ــ رك

ــ�ي ــ ــ  جس
َّ ُ

ــيت لك ــ ــ ــاِن ح ــ ــ ــع الفتي ــ ــ م

ــاِد ــ ــ ــ ج  النِّ
ُ

ــل ــ ــ ــ ي ْ�
ــيت ــ ــ ــ ــرَح عات ــ ــ ــ

ْ
ق
َ
وأ

التــي حبــاه  الشــاعر مل يعتمــد عــىل شــجاعته  إن 

هللا بهــا، وإمنــا غذاهــا بكــرة مشــاركته يف املعــارك، 

وحملــه الدائــم للســالح، حتــى إنــه »قــرح عاتقــه« كنايــة 

عــىل كــرة حملــه النجــاد، فــام إن يخــرج مــن معركــة حتــى 

يدخــل يف أخــرى. ومــن ثــم تــراه يطبــق عمليــاً مــا اكتســبه 
نظريــاً، يقــول:)139(

ــــــا �ج رجــــــىيَّ  ــــــُع  أ�ج ولقــــــد 

ــــــــُرْوُر
َ
ي لف

حــــــــذر املــــــــوِت وإ�ف

ً
هــــــة ر ك ــــــا 

ْعِط�فُ أ لقــــــد  و
ُ ف للنفــــــــِس مــــــــن املــــــــوِت هــــــــر�ي حــــــــني

ٌ
ــــــق

ُ
ل

ُ
خ ي 

مــــــيف ذلــــــك  مــــــا   
ُّ

لك
ُ ْوع جــــــــِد�ي ي الــــــــرَّ

ف
وبــــــــٍل أ�ف �

إن الكنايــة يف األبيــات »أجمــع رجــيل« و«أعطفهــا 

كارهة« تدل عىل خربة باملعركة، فهو يفر حني ال ينجي 

مــن املــوت إال الفــرار. ويصــور مــدى بــأس مهــره، وقــوة 
تحملــه يف امليــدان، يقــول:)140(

صفحتيــــــه ي 
ف

� ــــــٍة  كر�ي وهمــــــٍر 

وال�ــــــــام ة  ســــــــنَّ
أ
ل �ج  

ُ
نوافــــــــذ

جبْيــــــه ا �ج  َّ
ي
ف

� ملــــــ�ش ا ووقــــــُع 

ــزاِم ــ ــ ــ ــت ال ــ ــ ــ
ت

ــا � ــ ــ ــ ــِه وم ــ ــ ــ ِت وج�ج

عبــــــوٌس ميــــــه  و�ي مــــــه 
ِّ

قد
ُ
أ

ــام ــ ــ ــ
َّ

ــْرُه المل ــ ــ ــ
ُ
ــاِده ك ــ ــ ــ كت ــى أ ــ ــ ــ ع
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فالكنايــات تــدل عــىل مــدى مــا يلقــى الفــرس يف 

مــا  أماكــن متعــددة، ولكنــه  مــن طعنــات يف  املعركــة 

زال يحمــل فارســه بتلــك الحالــة »فيحميــه عبــوس عــىل 

أكتــاده كــره اللــامم« كنايــة عــن إدخالــه بعبوســه الرعــب 

يف قلب أعدائه. وال يكتفي الشاعر بالتشبيه والكناية، 

فقــد جــاءت بعــض الفنــون البديعيــة؛ لتعضــد املعــاين 

الســابقة، يقــول عمــرو)141(:

ــــــِه ِ يوِم
ف ْ
ــــــنج ــــــن ُج ــــــرُء م ــــــاُب امل ــــــَس يع ولي

مــــــــِس
أ
ل  �ج

ُ
ــــــــه الشــــــــجاعة ــــــــْت من

َ
إذا ُعِرف

فــال يفتــأ يحدثنــا عــن خربتــه بأحــوال املعركــة، وال 

يــزال يؤكــد عــىل شــجاعته وفروســيته بالتضــاد »جــن، 

شــجاعة«، و«يــوم، أمــس« وأنــه إذا فــر يــوم يحســن فيــه 

الفــرار، هربــاً مــن املــوت، فــال يعــاب أو يتهــم بالجــن، 

فمن الفروسية معرفة إمكانات عدوه، فليس هو الذي 

يلقــي بنفســه إىل التهلكــة، ادعــاًء للشــجاعة.

وينفــر الشــاعر مــن الحــرب، ومــن آثارهــا الوخيمــة، 

فيصورهــا بقولــه)142(: 

ٌ
ــة ــ ــ تيَّ

َ
 ف

ُ
ــون ــ ــ ــا تك ــ ــ ل م ــرُب أوَّ ــ ــ ال

ــوِل ــ ــ ــ  �ج
ِّ

ــل ــ ــ ــ ــا ل ــ ــ ــ ين�ت ف ــى �ج ــ ــ ــ تس

ــــــا اهم  وشــــــبَّ �فِ
ْ

ــــــتعرت حــــــيت إذا اس
ُ

ــــــــل  غــــــــري ذاِت خلي
ٌ

ــــــــوز  عج
ْ

عــــــــادت

ْ
ــــرت ــ

َّ
ــا وتنك ــ ــ ت را� ــزَّ ــ ــ ــاَء ج ــ ــ ط �ش

ُ
والتقبيــــــــل  ِّ للــــــــمش  

ٌ
مكروهــــــــة

فالشاعر يشبه الحرب باملرأة الفاتنة التي تجذب 

إليهــا الرجــال« الحــرب أول مــا تكــون فتيــة« يتصارعــون 

نفســه  يــرى يف  أمامهــا، وكل  ويــربزون قوتهــم  عليهــا، 

تدفعــه  اإلنســان  كامنــة يف  فتفجــر طاقــات  فارســها، 

– جهــالً – إىل أن يرمــي بنفســه يف أتونهــا؛ طلبــاً ألن 

يكــون موضــع الحديــث واإلعجــاب، ثــم يعــدد صفــات 

متضــادة يحــذر مــن مغبــة االشــرتاك فيهــا »اســتعرت، 

الجميلــة  إذتتحــول  عــادت عجــوز«،  وشــب رضامهــا، 

التــي تزينــت يف أول األمــر، إىل عجــوز شــمطاء، ذات 

صــورة منكــرة، تعــرب عنهــا الصــور »جــزت رأســها، مكروهــة 

للشــم والتقبيــل« فالجميــع ينفــر منهــا ويكــره االقــرتاب 

منهــا لدمامتهــا.

الفــارس  بيــان ســامت  الطبــاق دوراً يف  ويلعــب 

 :)143( يقــول  الفروســية،  وأخــالق 

ِمُهــــــم
ْ

ــــــىي َجــــــرجْ عظ  عظــــــ� ومهِّ
َ

ون ــــــرجْ َي

 مــــــــا ســــــــَبُب
ِّ

ي لك
ف

ان مــــــــا بيننــــــــا � شــــــــتَّ

ــــــا ُ م ــــــرش ك
َ
ــــــدي وأ ُ �جُ

ُ
ــــــاءمه أهــــــوى بق

ِب ي حفــــــــرِة الــــــــرت
ف

 اغتــــــــدى �
ْ

ن
َ
 أ

َ
ــــــــُوْون ْ َ �ي

فغايتــه الحفــاظ عــىل ســالمة قومــه، وهــم ليســوا 

وهــم  أحيــاء،  ليبقــوا  أقــى جهــده،  ويبــذل  كذلــك، 

قــربه، فقــد دل  يتمنــون رؤيتــه يف حفــرة، مدفونــاً يف 

الطبــاق عــىل اختــالف شــخصية الشــاعر وســموها عــن 

اآلخريــن، فــإذا كان مــن أخالقهــم الخســة، فمــن أخالقــه 

التســامي.

وهكــذا كانــت لغــة عمــرو الزبيــدي لغــة متيــزه عــن 

غــريه مــن الشــعراء، مبــا بــث فيهــا مــن روحــه، فأصبــح 

بعــامل  الشــعر »متعلقــة  للكلمــة روحــاً جديــدة، فلغــة 

الشــاعر، والكلمــة عــامل صغــري منضــو يف ظــل العــامل 

األكــرب، الــذي هــو الشــاعر، الــذي يفرِّعهــا مــن معناهــا 

التقليــدي ويشــحنها مبعنــى جديــد، حتــى أصبــح لــكل 

شــاعر قاموســه الخــاص بــه«)144( الــذي يفصــح بــه عــن 

ذاتــه وقضايــاه.

الامتـــــمة

وتشمل الخامتة أبرز النتائج التي انتهى إليها البحث:

فــارس، انصهــر يف فنــون 	  الزبيــدي، شــاعر  عمــرو 

القتال، وبرع يف سياسة الخيل، فخصها مبساحة 

واســعة مــن شــعره، فــرتددت عنــده ألفــاظ الخيــل، 

مــن  العديــد  لســانه  عــىل  يرادفهــا، ودارت  مــا  أو 
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صفاتها وألوانها، كام تناثرت عنده ألفاظ الحرب، 

وما يرادفها من الهياج والهزاهز، ولخربته الفروسية 

وردت عنــده تقســيامت الجيــش، وكــرت مفــردات 

والتــي  الهجــوم،  أســلحة  ســيام  وال  األســلحة، 

شــكلت ملمحاً رئيســاً يف شــعره، وكانت انعكاســاً 

لشــخصيته البطوليــة، وهويتــه الفروســية.

تزخم لغة عمرو الزبيدي بفيض من ألفاظ اإلعداد 	 

للمعركــة والنــزال والقتــال والــرضب، واألرس، والكــر 

والفــر، ومقارعــة األبطــال واألقــران، وكبــش القــوم، 

باإلضافة إىل تناثر ألفاظ، تحكم النسيج الشعري، 

وتؤكــد نزعــة صاحبهــا الفروســية.

أغلــب قصائــد عمــرو الزبيــدي ومقطعاتــه تخلــو مــن 	 

بشــاعر  بالنــا  فــام  والغزليــة،  الطلليــة  املقدمــات 

فــارس، وهــب حياتــه للمعــارك والحــروب؛ فغرامــه 

معــارك  ومغامراتــه يف  ورمحــه،  لســيفه  وعشــقه 

يــأيت بتأثــري مــن حســه  يحقــق فيهــا النــرص، وهــذا 

النــزال،  مهــارات  إال  يعنيــه  يكــن  فلــم  الفــرويس، 

القتــال. ومغامــرات 

ألفاظاًوتراكيــب، 	  الزبيــدي  لغــة عمــرو  مل تتضمــن 

تتضمــن معــاين الحــزن، واألىس، والتبــايك وابتــالع 

غصــات األمل؛ ألن الشــاعر مل يتعــرض ملحطــات 

تحمــل  قلــة،  باســتثناء قصائــد  أليمــة يف حياتــه؛ 

التســاؤالت. الحــرية وإثــارة  دالالت 

تــأيت لغــة الشــاعر وألفاظــه يف صــورة مبــارشة، ال 	 

تحتــاج إىل كــد ذهــن، وشــحذ فكــر، وقــد يضفــي 

عليهــا شــيئاً مــن روحــه الفنيــة، بتكــرار، أو تضــاد، أو 

تصويــر، فنجــد شــعره يتلفــع بوشــاح جديــد يبــدو 

أكــر تأثــرياً وجاذبيــة.
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الدر�س الل�ساين وعالقته بالتعليمية

فوزرة طيب عامرة
باحثة يف الدكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف –الجزائر

مقدمة

تعتــرب اللســانيات العربيــة مــن القضايــا التــي أصبحــت 

فموضــوع  الدارســني،  لــدى  اهتــامم  محــور  تشــكل 

بصفــة  تتميــز  فهــي  اللغــة،  هــو  الوحيــد  اللغــة  علــم 

تعتمــد  للغــة  دراســتها  وعنــد  العلميــة واملوضوعيــة، 

عــىل الشــمولية، واإلنســجام، واالقتصــاد، و مادامــت 

اللسانيات تدرس اللغة فإن اللسانيات التعليمية هي 

ذلــك العلــم الــذي يــدرس كيفيــة تعليــم تلــك اللغــات 

عــىل اختالفهــا، وأشــكال تنظيــم مواقــف التعلــم التــي 

يخضــع لهــا املتعلــم، فالتعليميــة إذا لهــا صلــة وطيــدة 

باللسانيات وكل منهام يكمل اآلخر، إذا ماهي العالقة 

بالتعليميــة؟ تربــط اللســانيات  التــي 

تلررف اللسمنيمع:

عــرف مصطلــح اللســانيات عــًدة تســميات منهــا علــم 

علــم  اللســان،  علــم  اللغويــات،  اللغــة،  فقــه  اللغــة، 

األلسنية، األلسنية، حيث استطاعت منذ ظهورها يف 

مطلــع القــرن العرشيــن، أن تــدرس اللغــة دراســة علميــة 

يف شتى مجاالتها، وتشعبت من مجال إىل آخر حتى 

تلــم بجميــع القضايــا التــي تصلهــا بالــدرس والبحــث.

لطبيعيــة  ا ( للغــة  ا يــدرس  علــم  نيات  للســا ا

الوصــف  عــىل  تقــوم  علميــة  دراســة  واالصطناعيــة( 

ومعاينــة الوقائــع بعيــدا عــن النزعــة التعليميــة واألحــكام 

املعياريــة، ولفظــة علــم الــواردة يف هــذا التعريــف لهــا 

رضورة قصــوى لتمييــز هــذه الدراســة عــن غريهــا، ألن 

أول مــا يطلــب يف الدراســة العلميــة هــو إتبــاع طريقــة 

منهجية، واالنطالق من أسس موضوعية ميكن التحقق 

وإثباتهــا1. منهــا 

يرى دي سوسري أن اللسانيات فرع من السيمياء، 

األنظمــة املختلفــة  يــدرس  الــذي  العالمــات  أي علــم 

لألعــراف، التــي بدورهــا متكــن األعــامل البرشيــة مــن أن 

يكــون لهــا معنــى وتصــري يف عــداد العالمــات، وبهــذا 

للســيمياء  حيــا  منوذجــا  تكــون  أن  للســانيات  ميكــن 

حســب دي سوســري، ألن طبيعــة العالمــات االعتباطيــة 

أي  يعرتيهــا  وال  للغايــة،  واضحــة  اللغــة  والعرفيــة يف 

غمــوض 2.وهنــاك مــن يعرفهــا »بأنهــا الدراســة العلميــة 

للســان«3، إذا نســتطيع القــول بأنهــا رضورة لتمييــز هــذه 

الدراســة عن غريها، فأول ما يطلب يف هذه الدراســة 

املالحظة والتجريب و االنطالق من أسس موضوعية.

العلميــة  الدراســة  بأنهــا:  اللســانيات  –تعــًرف 

األلســنة  خــالل  مــن  البــرشي  للســان  واملوضوعيــة 

الخاصــة بــكل مجتمــع، فهــي دراســة اللســان البــرشي، 

.4« واملوضوعيــة  بالعلميــة  تتميــز 

»علــم  أن  االبراهيمــي  طالــب  خولــة  وتعرفهــا   –

للســان  املوضوعيــة  العلميــة  الدراســة  هــو  اللســان 

البــرشي، أي دراســة تلــك الظاهــرة العامــة واملشــرتكة 

بــني بنــي البــرش والجديــرة باالهتــامم والدراســة، بغــض 

مــن  تعــد  التــي ال  األخــرى  االعتبــارات  عــن كل  النظــر 
اللســانيني«5 اهتــامم  صلــب 

-تسعى اللسانيات إىل بناء نظرية لسانية لها صفة 

العمــوم، إذ ميكــن عــىل أساســها دراســة جميــع اللغــات 
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اإلنســانية ووصفهــا، وتتمثــل أول مهمــة اللســانيات يف 

التــي ميكــن مالحظتهــا،  الخاصــة  الوقائــع  وصــف كل 

عــىل  باالعتــامد  إال  اللســان  علــم  تأســيس  وال ميكــن 

معطيــات ناتجــة عــن مالحظــة متنوعــة وشــاملة حقيقيــة 

قــدر اإلمــكان، ألشــكال اللســان املعروفــة6.

موضــوع  أن  نســتنتج  الســابقة  التعاريــف  مــن   -

الــذي  العلــم  باعتبارهــا  اللســان،  هــو  اللســانيات 

يــدرس اللغــة اإلنســانية، فهــي تقــرتح موضوعــات اللغــة 

املدروســة، وتنظر يف عملية التلقي واكتســاب اللغة، 

تطبيقهــا،  إمكانيــة  إىل  تنظــر  ال  و  حلــوال  تقــرتح  كــام 

واقرتاحــات. توصيــات  تقــدم  بصفتهــا 

2- نشأة اللسمنيمع

أملانيــا  يف  ظهــر  مــا  أول  اللســانيات  مصطلــح  ظهــر 

فرنســا  يف  ســتعمل  ا ثــم   L i n g u i s t i q u e

linguistique، ابتداء من سنة1826، ثم يف انجلرتا 

.1855 ســنة  مــن  ابتــدءا   linguistics

العربيــة  الثقافــة  يف  اللســانيات  مصطلــح  ظهــر 

املعــارصة ابتــدءا مــن 1966 عــىل يــد عــامل اللســانيات 

اقــرتح  الــذي  الحــاج صالــح،  الرحمــن  عبــد  الجزائــري 

صيغة)لســانيات( قياســا عىل صيغة)رياضيات( التي 

العلميــة7. تفيــد 

يؤرخ اللسانيون لعلم اللسانيات بداية من صدور 

العامــة« ســنة1916  اللســانيات  كتــاب« دروس يف 

لفردينانــد دوسوســري، وتعــود البدايــات األوىل النتقــال 

التفكــري  ســاحة  إىل  العــريب  بطابعــه  اللســاين  الفكــر 

بالحضــارات  االتصــال  بدايــة  إىل  العــريب  اللغــوي 

الحديــث8. العــرص  الغربيــة يف  والثقافــات 

3- فربع م

وذلــك  جوانــب  عــدة  مــن  اللغــة  اللســانيون  يــدرس 

حسب أغراضهم واهتامماتهم املختلفة، وقد نتج عن 

ذلــك نشــأة فــروع مختلفــة للســانيات منهــا:

1( اللسمنيمع اللممة باللسمنيمع الوصفية:

باللســانيات  يعــرف عندهــم  مــا  بــني  اللســانيون  يفــرق 

العامــة واللســانيات الوصفيــة، ويعنــى األول بدراســة 

متيــز  برشيــة  ظاهــرة  بوصفهــا  هــي  حيــث  مــن  اللغــة 

األنظمــة  عــن  يتميــز  ونظامــا  الحيــوان.  عــن  اإلنســان 

االبالغيــة األخــرى، يف حــني يتنــاول الثــاين وصــف لغــة 

اتصــاال  يتصــل  التفريــق  أو غريهــا، فهــذا  مــا كالعربيــة 

وثيقــا بالتفريــق بــني اللغــة بوصفهــا ظاهــرة عامــة واللغــة 

.9 املعينــة

فاللســانيات العامــة تقــدم املفاهيــم واملقــوالت 

تقــدم  حــني  يف  املعنيــة،  اللغــات  بهــا  تحلــل  التــي 

تدحــض  أو  تؤيــد  التــي  املــادة  الوصفيــة  اللســانيات 

.10 القضايــا

مكملــة  هــي  الوصفيــة  اللســانيات  أن  نســتنتج 

للســانيات العامــة، وهكــذا فــإن الدراســات الوصفيــة 

للغــات بعينهــا تــؤول إىل صــوغ الخصائــص العامــة التــي 

اللغــات. تشــرتك فيهــا جميــع 

2( اللسمنيمع الرمرراية:

اتســم البحــث اللغــوي يف القــرن التاســع عــرش بالطابــع 

التاريخــي الــذي يتنــاول تطــور اللغــة عــرب العصــور، وقــد 

شــاع بــني اللغويــني آنــذاك النظــر إىل اللغــة عــىل أنهــا 

كان حــي كالنباتــات والحيوانــات، متأثريــن يف ذلــك 

بنظريــة التطــور يف علــم األحيــاء، التــي صاغهــا دارويــن 

يف كتابــه »أصــل األنــواع«، وكان هنــاك خلــط منهجــي 

يف البحــث اللغــوي بــني دراســة اللغــة دراســة تاريخيــة 

ودراستها دراسة آنية، وكان للساين دي سوسري فضل 

وتطــور  اللغــة  تاريــخ  املنهجــني، ألن  بــني  التمييــز  يف 

الكلــامت والرتاكيــب ليــس لــه صلــة بوصفهــا يف فــرتة 

معينــة مــن الزمــن، ومنــذ ذلــك الحــني غلــب االهتــامم 

وانحــرست  التعاقبــي،  نظــريه  عــىل  التزامنــي  باملنهــج 

مــن  قليــل  عــدد  يف  التاريخيــة  بالدراســات  العنايــة 

غــريه  كــام يف  أنــه  أن نوضــح  اللســانيني، ومــن املهــم 
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 Historico أو لغــة معينــة،  يــدرس  أن  للمــرء  ميكــن 

linguistics يف اللســانيات التاريخيــة يــدرس اللغــة 

بحــل  يســمح  التاريخــي  فاملنهــج   ،11 هــي  حيــث  مــن 

مشــكالت معــارصة عــىل ضــوء خــربات املــايض، كــام 

بالنســبة  البيانــات وتقييمهــا  النظــر يف  بإعــادة  يســمح 

لفروض معينة، أو نظريات يف الحارض دون املايض.

3- اللسمنيمع التظررة باللسمنيمع الر بيقية:

ترمــي اللســانيات النظريــة إىل صــوغ نظريــة لبنيــة اللغــة 

ووظائفها بغض النظر عن التطبيقات العملية التي قد 

يتضمنها البحث يف اللغات، أما اللسانيات التطبيقية 

فتهتــم بتطبيــق مفاهيــم اللســانيات ونتائجهــا عــىل عدد 

مــن املهــام العمليــة و ال ســيام تدريــس اللغــة12، وبهــذا 

تســتفيد  إذ  التخصصــني،  بــني  مــا  وتأثــر  تأثــري  يوجــد 

إليهــا  املتوصــل  الحقائــق  مــن  التطبيقيــة  اللســانيات 

عــن اللغــة يف إطــار اللســانيات العامــة، فاللســانيات 

التطبيقية هي تطبيق للســانيات العامة وتعتمد عليها 

يف نظرياتهــا.

4- ممدة اللسمنيمع بم مر م:

إن مادة اللسانيات تشمل كل مظاهر اللسان البرشي، 

ســواء أتعلــق األمــر بالشــعوب البدائيــة أم الحضاريــة، أم 

بالعصور القدمية، أو بعصور االنحطاط، ولخصها دي 

سوسري يف ثالث نقاط هي13:

تقديــم وصــف لجميــع اللغــات وتاريخهــا، باإلضافــة 	 

إىل رسد تاريــخ األرس اللغويــة، وإعــادة بنــاء اللغــة 

األم لــكل منهــا كلــام أمكــن ذلــك.

بطريقــة مســتمرة 	  الكامنــة املؤثــرة  القــوى  تحديــد 

وشــاملة يف كافــة اللغــات، واســتخالص القوانــني 

التاريخيــة  الظواهــر  تتحكــم يف كل  التــي  العامــة 

الخاصــة.

تحديد نفسها والتعريف بنفسها.	 

فاللســانيات تتخــذ مــن اللســان موضوعــا لهــا، و 

تدرس العالقات القامئة بني اللغات املختلفة، أو بني 

مجموعــة مــن هــذه اللغــات، كــام تبحــث يف وظائفهــا.

5- الرلليمية:

تعــد اللســانيات التعليميــة فرعــا مــن فــروع اللســانيات 

التطبيقية، والتي بدورها فرع من فروع اللسانية العامة

 Didqctiaue إن كلمة تعليمية هي ترجمة لكلمة

 Didactikos كلمــة  مــن  بدورهــا  اشــتقت  التــي 

اليونانيــة، والتــي كانــت تطلــق عــىل رضب مــن الشــعر، 

يتنــاول بالــرشح معــارف علميــة أو تقنيــة قصــد تيســريها 
عــىل الدارســني للحفــظ14

6- تلررف الرلليمية:

إن التعليميــة هــي دراســة علميــة ملحتويــات التدريــس 

ومواقــف التعليــم والتعلــم التــي يخضــع لهــا املتعلــم، 

مبعنــى أنهــا تــدرس كل مــا يتعلــق بالتعليــم والتعلــم مــن 

أجــل املتعلــم، فهــي دراســة تصــوغ منــاذج ونظريــات 

تطبيقيــة معياريــة للوصــوال إىل األهــداف املرجــوة.

لقــد تعــددت تعاريــف التعليميــة وذلــك حســب 

كل عامل واملنظور الذي يراه، فهي من منظور«الالند« 

الجــزء  هــذا  يتخــذ  حيــث  البيداغوجيــا،  مــن  »جــزء 

أو  فعــل  كل  بأنهــا  فقــال:  اليــف«  أمــا«  موضوعــات، 

خطوة يكون موضوعها التثقيف بواسطة التعليم »15..

إن معظــم الدارســني املهتمــني بهــذا الحقــل لجئــوا 

إىل التمييز يف التعليمية بني نوعني أساسني يتكامالن 

فيام بينهام بشكل كبري وهام:

الرلليميــة اللممة: تهتــم بــكل ماهو مشــرتك، وعام 

يف تدريس جميع املواد، أي القواعد واألسس العامة 

التــي يتعــني مراعاتهــا مــن غــري أخــذ خصوصيــات هــذه 

املــادة أو تلــك بعــني االعتبــار. -التعليميــة الخاصــة أو 

تعليميــة املــواد: تهتــم بــكل مــا يخــص تدريــس مــادة مــن 

مــواد التكويــن أو الدراســة مــن حيــث الطرائــق والوســائل 

واألســاليب الخاصــة بهــا 16.

البــد  بــل  االختصاصــني،  بــني  تداخــل  يوجــد  إذا 

مــن أن تتكاتــف كل الجهــود يف علــوم الرتبيــة مــن أجــل 

بالتعليــم. النهــوض 
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7- أهمية اللسمنيمع لرلليمية اللغة:

العلميــة  الدراســة  أنهــا  حيــث  مــن  اللســانيات  إن 

تصبــح وســيلة معرفيــة  اللغويــة  للظاهــرة  املوضوعيــة 

ومنهجيــة رضوريــة لتحديــد املجــال اإلجــرايئ للعمليــة 

واألهــداف  الغايــات  بتوضيــح  وذلــك  التعليميــة، 

التعليميــة مــن جهــة، وتذليــل الصعوبــات والعوائــق مــن 

جهة أخرى، ألنه دون لجوء أســتاذ اللغة إىل النظريات 

اللســانية املختلفة، ســوف يعرس عليه إدراك العملية 

التلفظيــة للغــة عنــد املتكلــم املســتمع و يعــرس عليــه 

نظــام  تكــون  التــي  اللســانية  العنــارص  تحديــد  أيضــا 

اللغــة املــراد تعليمهــا، وذلــك باالرتــكاز عــىل إســهامات 

النظرية اللسانية األم يف مجال وصف اللغة اإلنسانية 

وتحليلهــا، و هــو التحليــل الــذي يعمــق معرفتنــا باللغــة 

يشــارك  يجعــل املتعلــم  اللغــة  تعليــم  البرشيــة17.ألن 

ويتفاعــل إيجابيــا مــع املــادة التعليميــة.

8-بظيفة اللسمنيمع ح تحليل اللملية الرلليمية:

إن تطبيق النظرية اللسانية يف مجال تعليم اللغة دون 

االهتامم بتحديد الحاجات البيداغوجية، ييء حتام 

إىل عمليــة التعلــم، ولتفــادي ذلــك البــد مــن الفصــل 

أوال بــني القواعــد اللســانية العلميــة والقواعــد اللســانية 

بالــرضورة  يقتــيض  وهــذا  والتعليميــة،  البيداغوجيــة، 

التمييز بني تعليم مسائل اللغة، وبني كيفية استعامل 

اللغــة18.

إن معلــم اللغــة يســعى دامئــا إىل تقديــم املــادة 

منظمــة،  وقواعــد  صحيحــة  طــرق  وفــق  التعليميــة 

ويستدعي ذلك إىل ما متليه عليه القواعد اللسانية، 

اللغــة ثالثــة رشوط: تتوفــر يف أســتاذ  ولهــذا البــد أن 

ــة: التــي تســمح لــه باســتعامل . 1 ــة اللغور ال فمر

اللغــة التــي يــراد اســتعاملها اســتعامال صحيحــا.

يكــون أســتاذ . 2 بحيــث  اتمــمت مبوــمم بحثــه: 

اللغــة عــىل درايــة بالتطــور الحاصــل يف مجــال 

اللســاين. البحــث 

وال يتحقــق ذلــك إال . 3 اللغــة:  تلليــل  م ــمرة 

باالعتــامد عــىل الرشطــني الســابقني مــن جهــة، 

لتعليميــة  ا للعمليــة  لفعليــة  ا وباملامرســة 

مجــال  يف  الالحقــة  النتائــج  عــىل  واالطــالع 

البحــث اللســاين والرتبــوي مــن جهــة أخــرى19. 

العمليــة  لنجــاح  رضوريــة  الــرشوط  وهــذه 

التعليمية التي ترتكز أساسا عىل ثالثة عنارص 

التعليميــة. املتعلم-املعلم-املــادة  وهــي:  أال 

٩- أطراف اللملية الرلليمية:

واهتاممــات  قــدرات  للمتعلــم  مرللــل:  ا  )1

وعــادات وانشــغاالت، فهــو يهيــأ ســلفا لالنتبــاه 

واالســتيعاب، والكتســاب املهارات والعادات 

اللغوية التي يسعى األستاذ لتعليمها له، ودور 

األســتاذ أن يحــرص كل الحــرص عــىل التدعيــم 

تقدمــه  ليتــم  املســتمر الهتامماتــه، وتعزيزهــا 

الــذي يقتضيــه اســتعداده  وارتقــاؤه الطبيعــي 

للتعلــم20.

و حتى يستفيد املتعلم من الجهد الذي 

يبذله يف تحقيق غاية تعليمه، يجب أن تتوفر 

واالســتعداد،  كالنضــج،  التعلــم،  فيــه رشوط 

والفهــم.

امللــل: إن معلــم اللغــة عليــه أن يكــون ملــام   )2

هــو  وهــذا  يعلمهــا،  التــي  اللغــة  بجوانــب 

األســاس الــذي يجــب أن ينطلــق منــه، ومــن هنــا 

فهــو ملــزم بــأن يتلقــى تكوينــا حتــى يكــون عــىل 

دراية ببعض املعارف التي أخفيت عنه، ويف 

هــذا الصــدد يقــول عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: 

»أن يكــون معلــم اللغــة قــد تــم اكتســابه للملكــة 

اللغويــة األساســية التــي يتكلــف بإيصالهــا إىل 

تالمذتــه، واملفــروض أن يكــون قــد تــم لــه ذلــك 

مــن قبــل دخولــه إىل طــور التخصــص«21.

بــني املتعلــم  الوســيط  يُعتــرب  إذا املعلــم 

واملعرفــة، وهــو الــذي يقــوم بنقــل املعلومــات 
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بغيــة االســتفادة  التــي يكتســبها إىل املتعلــم 

منهــا وتحقيــق أهــداف معينــة، كــام يجــب أن 

يكــون مطلعــا عــىل مــا أقرتــه اللســانيات العامــة. 

ــة: »ينبغــي للمعرفــة أن تتميــز  ــمدة الرلليمي ام  )3

بالتــدرج يف مفاهيمهــا«22، فاملعرفــة إذا هــي 

كل مــا يتعلمــه املتعلــم مــن معــارف ومــا يحملــه 

مــن مكتســبات وخــربات، فالتعليميــة ليســت 

مجــرد تأمــل يف املســائل البيداغوجيــة، وإمنــا 

هــي اســتغالل الواقــع التعليمــي واإلحاطــة بــه، 

و األخــذ بالدراســة وتحليــل وضعيــات التعلــم 

متعلــم  معلــم،  مــن  مكوناتهــا  بــكل  املختلفــة 

ومعرفــة، وهــذا مــن أجــل توفــري فعاليــة أكــرب.

إذا نستطيع القول أن العملية التعليمية هي تلك 

العمليــة التــي يتفاعــل معهــا املعلــم مــع املتعلــم ارتــكازا 

عــىل طرائــق واضحــة و صحيحــة معينــة، حتــى يتعلــم 

املعلــم  ويعتــرب  املؤسســة،  داخــل  املعــارف  بعــض 

واملتعلــم طرفــني أساســني يف هــذه العمليــة.

إن اللسانيات تدرس اللغات اإلنسانية وخصائصها 

وتراكيبها، بينام التعليمية تنظم وضعيات التعلم التي 

يتــدرج فيهــا التلميــذ حتــى يتســنى لــه األخــذ باملعــارف، 

فاللســانيات مرتبطــة بالتعليميــة أشــد االرتبــاط، وبهــذا 

فهــي وســيلة معرفيــة رضوريــة بصفتهــا تحــدد املجــال 

اإلجــرايئ للعمليــة التعليميــة.

و بعــد التعــرف عــىل اللســانيات و مــدى ارتباطهــا 

باللســانيات التعليميــة توصلنــا إىل النتائــج اآلتيــة:

اللغــة 	  يــدرس  الــذي  العلــم  اللســانيات  تعتــرب 

الوصــف  عــىل  تقــوم  علميــة  دراســة  اإلنســانية 

الوقائــع. ومعاينــة 

اللســانيات تقــرتح املوضوعــات وتضــع حلــوال لهــا، 	 

وال تنظــر إىل إمكانيــة تطبيقهــا.

إن اللســانيات التعليمية فرع من فروع اللســانيات 	 

التطبيقية.

تعتــرب التعليميــة جــزء مــن البيداغوجيــا، يف حــني 	 

يتخــذ هــذا الجــزء موضوعــات متعــددة ومختلفــة.

ترتكز العملية التعليمية عىل ثالثة أطراف أساسية 	 

املعلــم واملتعلــم واملــادة التعليميــة، وإذا حــذف 

أي طــرف ال تكتمــل العمليــة التعليميــة.
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موقف ابن كثري من ال�سفات اخلربية من خالل تف�سريه

د. متقذ عدنمن محمد الليثمبي
مدرس مادة العقيدة السابق، كلية العلوم االسالمية، جامعة بغداد

دولة االمارات العربية املتحدة – ديب – ص ب 92107

امللخص

تعــد مســألة الصفــات الخربيــة مــن اكــر املســائل التــي دار حولهــا الخــالف بــني العلــامء يف مختلــف العصــور واالزمنــة 

وبــني مختلــف التوجهــات العقديــة بــل حتــى داخــل املدرســة الواحــدة نجــد الخــالف موجــود ويتارجــح بــني اكــر مــن 

موقــف بــل تعــدى االمــر اي التارجــح حتــى عنــد الشــخصية الواحــدة فنجــد يف بدايــة امــره يجنــح باتجــاه معــني ثــم مــا 

نلبــث ان نالحــظ انــه غــري وســلك مســلكا اخــر وهــذا التغــري امنــا يف حقيقــة االمــر يبنــى عــىل مــا توافــر لــدى ذلــك 

العــامل مــن ادلــة ترجــح هــذا املذهــب عــىل ذلــك املذهــب.

هــذا االختــالف وهــذا التغيــري يف املواقــف يعطينــا صــورة واضحــة عــىل مــدى الحريــة التــي كان ميلكهــا العــامل انــذك 

ويعطينــا اشــارة واضحــة اىل مــدى عمــق وصعوبــة وخطــورة هــذه املســالة ومــن هنــا فانــه مــن املعلــوم لــدى الباحثــني 

ان ابن كثري كان عالمة فارقة يف البحث والتأليف وال تزال كتبه تعد مصادر رئيسية ال ميكن لطلبة العلم والباحثني 

االســتغناء عنهــا ومــن هنــا فــاين وجــدت يف نفــي رغبــة لدراســة راي االمــام ابــن كثــري يف هــذه املســألة مــن خــالل 

تفســريه لعــيل بذلــك اقــدم خدمــة اىل تــراث هــذا االمــام الجليــل ومــن خــالل موقفــه ابــرز حقيقــة هــذه املســألة 

والخــالف الــذي جــرى بــني العلــامء حولهــا مــن خــالل نقــل اقوالهــم وادلتهــم عــىل مــا ذهبــوا اليــه مــن ترجيحاتهــم او 

ردهــم عــىل املخالفــني لهــم.

الكلامت املفتاحية: عقيدة، تأويل، اثبات، تفويض

امقدمة

يعــد االمــام ابــن كثــري رحمــه هللا مــن اشــهر املفرسيــن 

الذيــن انتــرش صيتهــم يف االرجــاء عــىل مــر العصــور ملــا 

متيــز بــه تفســريه مــن ســهولة العبــارة وجزالتهــا ودقتهــا و 

وتوثيــق تفســري الســلف لكتــاب اللهفحظــي تبعــا لذلــك 

بالدراسة والتحميص من لدن طلبة العلم الرشعي ومن 

هنــا احببــت ان ادلــو بدلــوي الغــرف مــن هــذا املفــرس 

الكبريلعــيل اتــاىس بــه فاحببــت ان ابحــث يف موقفــه 

مــن الصفــات الخربيةوهــي مســألة خــاض فيهــا العلــامء 

وبحثوها ملنع االفهاممن االنزالق فيام ال يحمد عقباها 

الن البحــث فيهــا مركــب صعــب قــد يقــع االنســان ان مل 

يعصمــه البــاري ســبحانه يف منزلقــات خطــرة قــد تفــيض 

به اىل امور تخدش العقيدة فحصل يف هذه املسألة 

خــالف كبــري بــني العلــامء وطلبــة العلــم وهــذا مــا دفعنــي 

اىل اماطــة اللثــام عــن راي االمــام ابــن كثــري رحمــه هللا 

الــذي يحظىمكانــة كبــرية عنــد العلــامء مبختلــف  وهــو 

مشــاربهم العقديــة فحظــى بالقبــول عندهــم والتســليم 

لرايه يف املسائل الخالفية لعيل اقلل من الخالف بني 

العلــامء مــن خــالل هــذه الدراســة املتواضعــة عــن هــذا 

الجبــل االشــم وهــذا املفــرس الكبــري رحمــه هللا تعــاىل.
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املكانــة الكبــرية لالمــام بــن كثــري رحمــه هللا كانــت 

الســبب الرئيــي التــي جعلتنــي اكتــب عنــه مــن خــالل 

هــذه املســألة الهامــة والتــي لطاملــا اججــت الخــالف 

بــني العلــامء يف تجليــة حقيقتهــا واثبــات كل طــرف رايــه 

ولعل مثل هذه املسالة والتي ثار حولها خالف طويل 

عــىل مــدى التاريــخ العلمــي لهــذه االمــة املباركــة اقــول 

لعــل تجليــة وبيــان رأي االمــام فيهــا تعطينــا دليــال واضحــا 

عىل مكانته وقوة حجته يف مسائل الخالف و كيف انه 

رحمــه هللا كان يتعامــل مــع مثــل هــذه املســائل والتــي 

اشــتد الخــالف فيهــا بــني علــامء االمــة حتــى وصــل اىل 

مرحلــة ال ابالــغ اذا قلــت انــه كان لهــا االثــر الواضــح يف 

متزيــق االمــة وبــث الفرقــة بــني علامئهــا.

فيهــا  بينــت  عــىل مقدمــة  البحــث  هــذا  اشــتمل 

سبب اختياري للبحث والدافع الذي دفعني الختيار 

هــذه الشــخصية العظيمــة وبيــان موقفهــا مــن الصفــات 

وكيفيــة  الكريــم  للقــران  تفســريها  خــالل  مــن  الخربيــة 

واختتمــت  الهامــة  املســألة  هــذه  مــع  رحمــه  تعاملــه 

البحث هذا مبا توصلت اليه من نتائج تتعلق مبوقفه 

ورايــه رحمــه هللا تعــاىل مــن الصفــات الخربيــة.

مــن  جملــة  والخامتــة  املقدمــة  بــني  وادرجــت 

املطالب والتي كان يف بدايتها متهيد لهذه املطالب 

شــيوخه  وعــن  االمــام  حيــاة  عــن  بــه  تحدثــت  والــذي 

وتالمذتــه وبشــكل مختــرص مــن غــري اخــالل اســتعرضت 

حياتــه  الوقفــات يف  اهــم  بعــض  املطلــب  هــذا  يف 

باملطلبــاالول  التمهيــد  ذلــك  اعقبــت  ثــم  املباركــة 

قدمــت فيــه تعريــف الصفــات الخربيــة ومــاذا يعني هذا 

املصطلح عند العلامء ومن اين جاءت التســمية هذه 

ثــم عرجــت بعــد ذلــك اىل جملــة مــن املطالــب والتــي 

املتعلقــة  الكرميــة  االيــات  تحــت كل مطلــب  انــدرج 

بالصفات الخربية ذاكرا موقف العلامء منها ثم موقف 

امامنــا الجليــل رحمــه هللا تعــاىل مــن هــذه االيــات.

وجعلت يف اخر البحث املصادر التي اعتمدت 

عليها يف بحثي مع ذكر املعلومات كاملة لكل مصدر 

اعتمدت فيه.

وختامــا اقــول مهــام كتــب الكاتــب او بــذل جهــده 

لخدمــة علــم هــذا الجهبــذ والجبــل االشــم فانــه لــن يــويف 

حقــه فــان قــرصت يف بحثــي هــذا فانــه مــن نفــي ومــن 

البــاري  توفيــق  مــن  فانــه  الشــيطان وان اصبــت  عمــل 

ســبحانه وتعــاىل

العاملــني والصــالة  للــه رب  الحمــد  واخــر دعوانــا 

الــه وصحبــه. والســالم عــىل ســيدنا محمــد وعــىل 

مت يد: ترجمة ماررة لاممت ابن كثر رحمه الله

هــو االمــام املفــرس عامديــن ابــو الفــداء اســامعيل بــن 

عمــر بــن كثــري القــريش الدمشــقي الشــافعي املشــهور 

بابــن كثــري ولــد بقريــة »ِمْجــَدل« مــن أعــامل برصى، وهي 

قريــة أمــه، ســنة ســبعامئة للهجــرة أو بعدهــا بقليــل 1.

نشأته

نشــأ الحافــظ ابــن كثــري يف بيــت علــم وديــن، فأبــوه كان 

أو  ثــالث ســنوات  أبــوه وعمــره  وتــوىف  خطيــب قريتــه، 

نحوها 2، وانتقلت األرسة بعد موت والده إىل دمشق 

يف ســنة )707 هـــ(، وخلــف والــده أخــوه عبــد الوهــاب، 

وعنــه يقــول ابــن كثري)وقــد كان لنــا شــقيقا، وبنــا رفيًقــا 

شفوقًا، وقد تأخرت وفاته إىل سنة 750هـ فاشتغلت 

عــىل يديــه يف العلــم فيــرس هللا منــه مــا تيــرس وســهل 
منــه مــا تعــرس(“3

اخــذ العلــم رحمــه اللهمنــذ صغــره عــن  شــيوخه: 

أكابــر العلــامء يف عــرصه رحمهــم هللا مــام ســاهم يف 

صقل موهبته العلمية وتوجيهها التوجيه السليم والتي 

مــن اشــهرهم شــيخ  الكبــري ولعــل  العلــم  انتجــت هــذا 

االســالم ابــن تيميــة4 والحافــظ املــزي والحافــظ االمــام 

الذهبيواالمــام ابــو العبــاس احمــد الحجــار ابــن الشــحنة5 

وغريهــم الكــر ممــن تتلمــذ عــىل يديهــم وصقــل علمــه 

عــىل يديهــم ونهــل منهــم العلــم واملعرفــة.

تاميــذه: تتلمــذ عــىل يديــه جمهــرة مــن طلبــة العلــم 

فنــرشوا العلــم الــذي اخــذوه عــن االمــام ابــن كثــري رحمــه 
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الزركشــيوالحافظ العراقــي  هللا ومــن اشــهرهم: االمــام 

وابنه محمد بن إســامعيل بن كثريو اإلمام ابن أيب العز 

الحنفــي رحمهــم اللــه.

مؤلفمتــه: لألمــام ابن كثري رحمه هللا مؤلفات كثرية 

يف شتىمجاالت العلوم الرشعية ومن اشهرها:

أجــل مؤلفاتــه فقــد  العظيــم، وهــو  القــرآن  تفســري 

تلقتــه األمــة بالقبــول البدايــة والنهايــة، وهــي موســوعة 

ضخمــة تضــم التاريــخ منــذ بــدأ الخلــق إىل القــرن الثامــن 

الهجــري.

الثقــاة  والتعديل ومعرفــة  يف الجــرح  التكميــل 

واملجاهيــل. والضعفــاء 

الباعث الحثيث يف اختصار علوم الحديث وهو 

اختصار ملقدمة ابن صالح.

رسالة يف العقائد.

رشحه للبخاري، وهو مفقود وغري ذلك العرشات 
من املؤلفات املطبوع منها واملفقود 6

بفمته رحمه هللا تلمىل

توفيــن كثــري يف يــوم الخميــس 26 شعبان ســنة 774 

بــرصه  فقــد  قــد  وكان  ســنة   74 هـ يف دمشــق عن 

لــه جنــازة حافلــة  يف آخــر حياتــه، وقــد ذكرأنــه )كانــت 

مشــهودة، ودفن بوصية منه يف تربة شــيخ اإلســالم ابن 
تيمية مبقربة الصوفيــة(7

ام لب اتبم: الصفمع الاربرة:

ســميت بالخربيــة الن طريقــة اثباتهــا الخــرب مــن ايــة كرميــة 

او حديــث رشيــف ورد عــن حــرضة الحبيــب املصطفــى 

صــىل هللا عليــه وســلم و ال دخــل للعقــل يف اثباتهــا 

او نفيهــا يقــول االمــام البيهقــي رحمــه )وامــا الســمعي 

فهــو مــا كان طريــق اثباتــه الكتــاب والســنة فقــط كالوجــه 

واليديــن والعــني( 8.

وبنــاءا عــىل هــذا ملــا كان الخــرب الصــادق الثابــت 

العلــم  اهــل  واتفــق  تعــارف  اثباتهــا  هــو طريــق  الــورود 

الصفــات  وهــذه  الخربيــة  بالصفــات  تســميتها  عــىل 

يشــري ظاهرهــا اىل مشــابهة الخالــق للمخلــوق وتشــعر 

باضافــة النقــص اىل البــاري ســبحانه تنــزه عــن النقائــص 

اال ان العلــامء اتفقــوا مبختلــف مشــاربهم اىل اســتحالة 

ذلك اي استحالة مشابهة الخالق جل وعال للمخلوق 

ونفي الجســمية عنه فانه الميكن تصور ذلك ال عقال و 

ال رشعــا ومــن هنــا فــان للعلــامء عــىل مختلــف مشــاربهم 

اكر من موقف من هذه الصفات فمنهم من مال اىل 

التأويــل صيانــة لجنــاب التوحيــد وابتعــادا عــن مشــابهة 

لــوازم االخــذ بظاهرهــذه  الخالــق للمخلــوق وفــرارا مــن 

النصوص الكرمية وعىل اعتبار ان اللغة العربية تتحمل 

مثــل هــذا الــراي وهــو راي غالــب االشــاعرة واملاتريديــة 

وقــد فصلــوا هــذا الــراي يف كتبهــم واجــدين غــري ملــزم 

بالتفصيــل يف مذهبهــم وذكــر اصولهــم وادلتهــم يف 

صحة ما ذهبوا اليه الن الباحثني اشــبعوا هذا البحث 

بحثا ودرسوه من كل نواحيه وزواياه 9 وذهب فريق اخر 

اىل اثباتهــا وهــؤالء اثبتــوا هــذه الصفــات وامروهــا كــام 

وردت مــن غــري تأويــل واســتندوا مبوقفهــم هــذا عــىل 

بهــا  الذيــن كانــوا يؤمنــون  الســلف  مــن  موقــف جمهــرة 

كــام وردت مــع نفــي املشــابهة مــع املخلــوق فاالميــان 

بهــا واثباتهــا ال يعنــي مطلقــا مشــابهتها للخالــق ســبحانه 

و ال يعنــي ايضــا اثبــات مــا يلــزم مــن اللــوازم اذا مــا اثبتــت 

الذيــن  اخــر ســمي باملفوضــة  التصــوص وفريــق  هــذه 

فوضــوا هــذه النصــوص اىل البــاري ومل يخوضــوا ال يف 

كيقتهــا وال يف تأويلهــا هــذه اهــم ثــالث مــدارس ظهــرت 

بــني املتكلمــني ومــن كتــب يف العقيــدة عــىل مــر تاريــخ 

هــذا العلــم املبــارك 10.

ام لب الثمس: اتحمطة بالسلة:

البــاري ســبحانه  الفــاظ تصــف  الكريــم  القــران  ورد يف 

وتعــاىل بانــه محيــط وواســع ومــن هــذه االيــات الكرميــة 

قولــه تعــاىل )واللــه محيــط بالكافريــن( البقرة /19)وكان 

هللا واســعا حكيــام( النســاء 130قولــه تعــاىل )انــه بــكل 

يشء محيط( فصلت 54)ان ريب مبا تعملون محيط( 

هــود 92 )َهــْل أَتــاَك َحِديــُث الُْجُنــوِد ِفْرَعــْوَن َومَثـُـوَد بـَـِل 
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ُمِحيــٌط( َورائِِهــْم  ِمــْن  ـُه  َواللَـّ تَْكِذيــٍب  كََفــُروا يِف  الَِّذيــَن 

الــربوج 17- 20.

معــاين  اىل  تاويلهــا  اىل  العلــامء  اغلــب  ذهــب 

مــن  عدهــا  وعــدم  وتعــاىل  ســبحانه  بــه  تليــق  اخــرى 

يقــول  عقيدتــه  الطحاويفــي  االمــام  ومنهــم  الصفــات 

رحمــه هللا تعــاىل ﴿وليــس املــراد مــن احاطتــه بخلقــه انه 

كالفلــك وان املخلوقــات داخــل ذاتــه املقدســة تعــاىل 

هللا عــن ذلــك علــوا كبــريا وامنــا املراداحاطــة عظمتــه 

وسعة علمه وقدرته﴾11, بل ان االستاذ الدكتور محسن 

عبد الحميد نقل االجامع من عرص الصحابة ريض هللا 

عنهــم اىل يومنــا هــذا عــىل تاويــل وتفســري هــذه االيــات 

بدليــل القــران الكريــم الــذي يفــرس بعضــه بعضــا والعقــل 

يؤيــد تاويلهــا ويحيــل االحاطــة املاديــة ونقــل تفســريهذه 

االيــات مبعــان تليــق بذاتــه ســبحانه وتعــاىل12.

رأي اتممت ابن كثر رحمه هللا تلمىل

فــرس ابــن كثــري االحاطــة بالقــدرة فــان هللا محيــط بقدرتــه 

والنــاس تحــت مشــيئته وارادتــه بهــذا يكــون رحمــه هللا 

هنا ذهب اىل راي قريب من جمهور املفرسين الذين 

فرسوا واولوا االحاطة بتفاسري وتاويالت كام مر بنا انفا 

, فيقول رحمه هللا ما نصه ﴿َواللَُّه ُمِحيٌط ِبالْكاِفِريَن أَْي 

َواَل يُْجــِدي َعْنُهــْم َحَذرُُهــْم َشــيْئًا أِلَنَّ اللَّــَه محيــط ِبُقْدرَتِــِه 

َوُهْم تَْحَت َمِشيئَِتِه َوإَِراَدتِِه كَاَم قَاَل: َهْل أَتاَك َحِديُث 

الُْجُنوِد ِفْرَعْوَن َومَثُوَد بَِل الَِّذيَن كََفُروا يِف تَْكِذيٍب َواللَُّه 
 13 البقــرة 19  ُمِحيــٌط﴾ ]الــربوج: 17- 20[  َورائِِهــْم  ِمــْن 

ففــرس رحمــه تعــاىل االحاطــة بالقــدرة , وفــرس يف موقــع 

اخــر رحمــه هللا االحاطــة بالعلــم فيقــول رحمــه مــا نصــه 

حينام يفرس قوله تعاىل ﴿ان ريب مبا تعملون محيط﴾ 

هود 92 , وقال رحمه هللا ﴿انَّ َريبِّ مِبا تَْعَملُوَن ُمِحيٌط 
أَْي ُهــَو يَْعلـَـُم َجِميــَع أَْعاَملُِكــْم َوَســيَْجِزيُكْم بهــا.﴾14

وكذا الحال بالنسبة للسعة فانه رحمه تعاىل مال 

اىل راي الجمهور يف تفسريها و تاويلها وخالف بذلك 

مــن اثبتهــا ففــرس رحمــه تعــاىل يف قولــه تعــاىل ﴿وَكاَن 

اللَّــُه واِســعاً َحِكيــامً﴾ النســاء 130 فقــال مــا نصــه رحمــه 

هللا تعــاىل )أَْي َواْســَع الَْفْضــِل َعِظيــَم الَْمــنِّ حكيــام يف 

جميــع أفعالــه وأقــداره ورشعــه.( 15 هنــا ايضــا نــراه جانــب 

موقــف اهــل االثبــات وذهــب اىل التاويــل بــل نجــده يف 

ايــة كرميــة اخــرى فيهــا ذكــر االحاطــة انــه اولهــا وفرسهــا 

بالقهــر فحينــام يصــل بالتفســري اىل قولــه تعــاىل ﴿انــه 

تعــاىل  يقــول رحمــه  بــكل يشء محيــط﴾ فصلــت 54 

الَْمْخلُوقَــاُت  أَِي  ُمِحيــٌط  ٍء  ِبــُكلِّ يَشْ ـُه  إِنَـّ مــا نصــه ﴿أاَل 

كُلَُّهــا تَْحــَت قَْهــرِِه َويِف قَبَْضِتــِه َوتَْحــَت طَــيِّ ِعلِْمــِه َوُهــَو 

الُْمتـَـرَصُِّف ِفيَهــا كُلَِّهــا ِبُحْكِمــِه فـَـاَم َشــاَء كَاَن َوَمــا لـَـْم يََشــأْ 

لَــْم يَُكــْن ال إلــه إال هــو.﴾ 16.

فنجــده يف هــذه املســالة يــايت موقفــه متناســقا 

ومتناغــام مــع راي الجمهــور يف تفســري وتاويــل االحاطــة 

مــر  كــام  ارادتــه  تحــت  العبــاد  او قهــر  بالعلــم  والســعة 

سابقا بنا ولعل هذا مرده اىل ان ابن كثري رحمه مل يكن 

يهتــم باملســائل الخالفيــة يف العقائــد بقــدر اهتاممــه 

بتفســري القران وتاثره مبن ســبقه من املفرسين والذين 

ايضــا كانــوا يذهبــون اىل نفــس مــا ذهــب اليــه ابــن كثــري 

يف تاويــل هــذه االيــات الكرميــة.

ام لب الثملث: التصوص اموهمة انه سبحمنه حمم ح 

السامء

وردت يف القــران الكريــم الفــاظ و نصــوص كثــرية يوهــم 

ظاهرهــا ان البــاري ســبحانه وتعــاىل حــال يف الســامء 

وورد مثل ذلك ايضا يف السنة النبويةاال اين ساتطرق 

اىل النصــوص القرانيــة الكرميــة فقــط لبيــان موقــف ابــن 

كثــري منهــا اال اذا هــو رحمــه هللا تعــاىل ذكــر نصــا نبويــا 

النبــوي الرشيــف واال  النــص  فــاين ســاتطرق اىل هــذا 

فلــن اذكــر النصــوص النبويــة املتعلقــة بهــذه املســالة

وهذه النصوص الكرمية قوله سبحانه وتعاىل

امواِت َويِف اأْلَرِْض يَْعلَُم رِسَّكُْم  ﴿َوُهَو اللَُّه يِف السَّ

َوَجْهرَكُْم َويَْعلَُم َما تَْكِسبُوَن﴾ االنعام 3.

إِلــٌه﴾  اأْلَرِْض  َويِف  إِلــٌه  ــامِء  السَّ ـِذي يِف  الَـّ ﴿َوُهــَو 

الزُّْخرُِف 84 , ﴿ أأمنتم من يف السامء ان يخسف بكم 

االرض﴾ امللــك 17/16.
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نقــل االمــام النــووي رحمــه هللا عــن القــايض عيــاض 

رحمه هللا تعاىل قوله )ال خالف بني املسلمني قاطبة 

فقيههــم ومحدثهــم ومتكلمهــم و نظارهــم ومقلدهــم ان 

الــواردة بذكــر هللا تعــاىل يف الســامء كقولــه  الظواهــر 

تعاىل ﴿أأمنتم من يف السامء ان يخسف بكم االرض﴾ 

ونحــوه ليســت عــىل ظاهرهــا بــل متاولــة عنــد جميعهــم 

فمــن قــال باثبــات جهــة فــوق مــن غــري تحديــد وال تكييــف 

مــن املحدثــني والفقهــاء واملتكلمــني تــأول يف الســامء 

اي عىل السامء ومن قال من دهامء النظار واملتكلمني 

واصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة يف حقه 
ســبحانه وتعاىل تأولوها تأويالت بحســب مقتضاها(17

وذهب اهل االثبات الذين اثبتوا الصفات الخربية 

واثبتــوا صفــة العلــو لــه ســبحانه وانــه مســتو عــىل عرشــه 

ســبحانه ليــس فوقــه يشء ومل يجنحــوا اىل التاويــل اال 

انهــم اولــوا هــذه االيــات الكرميــة مبعنــى عــىل ففــرسوا 

يف مبعنــى عــىل فيقــول االمــام البيهقــي وهــو مــن امئــة 

االثبــات قــال )و معنــى قولــه يف هــذه االخبــار ﴿مــن يف 

السامء﴾ اي فوق السامء عىل العرش( 18 وفصل شيخ 

االســالم ابــن تيميــة هــذا الــكالم يف كتبــه19.

امــا اهــل التأويــل الذيــن فــان اغلبهــم ذهــب اىل ان 

املقصود بالذي يف السامء هو غري ذات هللا سبحانه 

ففــي النصــوص الكرميــة هنــاك حــذف فمنهــم مــن أولها 

او  او ملكوتــه فيالســموات  او ســلطان عرشــه  بالقــدرة 

حكمــه او امــره20.

موقف اتممت ابن كثر رحمه الله

امــا ابــن كثــري رحمــه هللا فانــه قــال مــا نصــه )قولــه تعــاىل: 

كُــْم  رِسَّ يَْعلَــُم  اأْلَْرِض  َويِف  ــامواِت  السَّ يِف  ـُه  اللَـّ َوُهــَو 

ُو هــذه اآليــة  َوَجْهرَكُــْم َويَْعلَــُم َمــا تَْكِســبُوَن اْختَلَــَف ُمَفــرسِّ

قــول الجهميــة  إنــكار  اتفاقهــم عــىل  أقــوال، بعــد  عــىل 

,األول القائلــني، تعــاىل عــن قولهــم علــوا كبــريا، بأنــه يِف 

كُلِّ َمــَكاٍن، َحيْــُث َحَملـُـوا اآْليـَـَة َعــىَل ذلــك، فاألصــح مــن 

َمَواِت َويِف اأْلَرِْض، أَْي  اأْلَقَْواِل: أَنَُّه الَْمْدُعوُّ اللَُّه يِف السَّ

َمَواِت َوَمْن  ُدُه َويُِقرُّ لَُه ِباإْلِلَِهيَِّة َمْن يِف السَّ يَْعبُُدُه َويَُوحِّ

ونَُه اللَّــَه َويَْدُعونـَـُه َرَغبًــا َورََهبًــا، إاِلَّ َمــْن  يِف اأْلَرِْض، َويَُســمُّ

كََفــَر ِمــَن الِْجــنِّ َواإْلِنْــِس، َوَهــِذِه اآْليَــُة َعــىَل َهــَذا الَْقــْوِل، 

ــامِء إِلــٌه َويِف اأْلَرِْض  كََقْولِــِه تََعــاىَل: َوُهــَو الَّــِذي يِف السَّ

ــاَمِء، َوإِلَــُه  إِلــٌه ]الزُّْخــرُِف: 84[ أَْي ُهــَو إِلَــُه َمــْن يِف السَّ

َمــْن يِف اأْلَرِْض، َوَعــىَل َهــَذا فَيَُكــوُن قَْولُــُه يَْعلَــُم رِسَّكُــْم 

ــْم َخــرَبًا أَْو َحــااًل َوالَْقــْوُل الثَّــايِن أَنَّ املــراد أنــه اللَّــَه  َوَجْهرَكُ

ــَمَواِت َوَمــا يِف اأْلَرِْض، ِمــْن رِسٍّ  الَّــِذي يَْعلَــُم َمــا يِف السَّ

امواِت  َوَجْهٍر، فَيَُكوُن قَْولُُه يَْعلَُم، ُمتََعلًِّقا ِبَقْولِِه يِف السَّ

َويِف اأْلَرِْض تَْقِديرُُه، َوُهَو اللَُّه يَْعلَُم رِسَّكُْم َوَجْهرَكُْم، يِف 

َوالَْقــْوُل  تَْكِســبُوَن،  َمــا  َويَْعلَــُم  اأْلَرِْض،  َويِف  ــَمَواِت  السَّ

، ثـُـمَّ  ــامواِت َوقـْـٌف تـَـامٌّ الثَّالـِـُث أَنَّ قَْولـَـُه َوُهــَو اللَّــُه يِف السَّ

اْستَأْنََف الَْخرَبَ، فََقاَل َويِف اأْلَرِْض يَْعلَُم رِسَّكُْم َوَجْهرَكُْم 

َوَهــَذا اْخِتيَــاُر ابْــِن َجِريــٍر، َوقَْولُــُه َويَْعلَــُم َمــا تَْكِســبُوَن أي 

جميــع أعاملكــم خريهــا ورشهــا21.

وقــال عنــد قولــه تعــاىل يف ســورة الزخــرف )َوُهــَو 

امِء إِلٌه َويِف اأْلَرِْض إِلٌه( الزُّْخرُِف 84فقال  الَِّذي يِف السَّ

ــامِء إِلــٌه َويِف  ـِذي يِف السَّ مــا نصــه رحمــه هللا )َوُهــَو الَـّ

مــن يف  َوإِلَــُه  ــاَمِء  السَّ َمــْن يِف  إِلَــُه  ُهــَو  أَْي  إِلــٌه  اأْلَرِْض 

بَــنْيَ  ُء  أَِذالَّ لَــُه  َخاِضُعــوَن  َوكُلُُّهــْم  أهلهــا  يعبــده  األرض 

يََديْــِه َوُهــَو الَْحِكيــُم الَْعلِيــُم وهــذه اآليــة كقولــه ســبحانه 

يَْعلَــُم  اأْلَرِْض  ــامواِت َويِف  ـُه يِف السَّ اللَـّ َوُهــَو  وتعــاىل: 

رِسَّكـُـْم َوَجْهرَكـُـْم َويَْعلـَـُم َمــا تَْكِســبُوَن ]اأْلَنَْعــاِم: 3[ أَْي ُهــَو 

ـِذي لَــُه  ـُه يِف الســموات واألرض َوتَبــارََك الَـّ الَْمْدُعــوُّ اللَـّ

ــامواِت َواأْلَرِْض َومــا بَيَْنُهــام أَْي ُهــَو َخالُِقُهــاَم  ــُك السَّ ُملْ

َوَمالُِكُهــاَم، َوالُْمتَــرَصُِّف ِفيِهــاَم ِبــاَل ُمَدافََعــٍة َواَل ُماَمنََعــٍة، 

لَــُه  اْســتََقرَّ  أَِي  َوتَبَــارََك،  الَْولَــِد  َعــِن  َوتََعــاىَل  فَُســبَْحانَُه 

الَْعــيِلُّ  الــرَّبُّ  ـُه  أِلَنَـّ َوالنََّقائِــِص،  الُْعيُــوِب  ِمــَن  ــاَلَمُة  السَّ

ــُة اأْلُُمــوِر نَْقًضــا  الَْعِظيــُم الاَْملـِـُك لأِْلَْشــيَاِء الَّــِذي ِبيَــِدِه أَزِمَّ

َوإِبْرَاًمــا(22.

فنالحظ ان االمام رحمه هللا مل يخرج عن االجامع 

راي  انكــر  اوال  فهــو  النــووي  االمــام  اليــه  اشــار  الــذي 

الجهميــة القائــل بــان الــرب تبــارك وتعــاىل موجــود يف 

الــراي مــردود رشعــا وعقــال ولضعــف  كل مــكان وهــذا 
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الحجــة فــان االمــام رحمــه هللا مل يتطــرق اليهــم وامنــا جــاء 

رده عليهــم مجمــال وغــري مفصــل عــىل اعتبــار ان رايهــم 

ال ميكــن ان يصمــد امــام االدلــة والرباهــني التــي يســوقها 

مــن انكــر عليهــم قولهــم فأولهــا ان املقصــود مــن االيــات 

مــن يف  بالوحدانيــة  لــه  ويقــر  يعبــده  ان هللا  الكرميــة 

الســموات واالرض او هــو رب مــن يف الســموات ومــن 

يف االرض فجــاء موقفــه هنــا قريبــا مــن موقــف املتأولــة 

الــيشء عــن مذهــب شــيخه واســتاذه  مبتعــدا بعــض 

شــيخ االســالم ابــن تيميــة رحمــه اللــه23.

اتسرواء: بردع لفظة اتسرواء ح اكرث من ارة كرمية

)ان ربكــم هللا الــذي خلــق الســموات واالرض يف ســتة 

ايــام ثــم اســتوى عــىل العــرش( االعــراف 54

)ان ربكــم هللا الــذي خلــق الســموات واالرض يف 

ســتة ايــام ثــم اســتوى عــىل العــرش( يونــس 3

)اللــه الــذي رفــع الســاموات بغــري عمــد ترونهــا ثــم 

اســتوى عــىل العرش(الرعــد 2 , )الرحمــن عــىل العــرش 

اســتوى( طــه 5

بغر ذلك من اترمع ال رمية الري ذكرع اتسرواء

ذهــب اهــل االثبــات اىل اثبــات هــذه الصفــة وعدهــا 

للبــاري ســبحانه وتعــاىل جريــا وتبعــا ملذهبهــم  صفــة 

الــذي يؤمــن بــكل االيــات الكرميــة واالحاديث الصحيحة 

املتعلقة بالصفات الخربية فاثبتوا االستواء الذي يليق 

بالبــاري ســبحانه وتعــاىل مــن غــري تكييــف و ال تشــبيه 

و امنــا امروهــا كــام وردت مــن غــري تأويــل فيقوالالمــام 

الشــوكاين رحمه هللا تعاىل )ان االســتواء و الكون عىل 

مــا نطــق بــه الكتــاب والســنة مــن دون تكييــف و ال تكلــف 

وال قيــل وال قــال وال قصــور يشء مــن املقــال فمــن جــاوز 

هــذا املقــدار بافــراط او تفريــط فهــو غــري مقتــد بالســلف 
و ال واقــف يف طريــق النجــاة( 24

فنفــى اهــل االثبــات ان يكــون معنــى االســتواء هــو 

االســتيالء او القهر او الغلبة بل االســتواء عندهم يعني 

تبــارك وتعــاىل  امنــوا باســتوائه  25فهــم  العلــو واالرتفــاع 

عــىل العــرش كــام اخــرب عــن نفســه ســبحانه ومل يتأولوهــا 

مبا يرصفها عن ظاهرها وبنفس الوقت فانهم نفوا اي 

الزم يلزم من قولهم هذا كاملشابهة او املالمسة وامنا 

اســتوى ســبحانه بــال كيــف وعــىل الوجــه الــذي يليــق بــه 

مــع تنزيهــه ســبحانه عــن مــا ال يجــوز بحقــه مــن اللــوازم الن 

هــذه اللــوازم امنــا تلــزم متــى مــا كان املتصــف باالســتواء 

جســام امــا مــا ليــس بجســم فغــري الزمــة لــه.

تأويــل  اىل  املتكلمــني  مــن  اخــر  فريــق  وذهــب 

االســتواء ورصفــه عــن ظاهــره حيــث ذهبــوا اىل تأويــل 

امللــك  او  الغلبــة  او  القهــر  او  باالســتيالء  االســتواء 

مــن  26فيقــول االمــام الجوينــي رحمــه هللا يف رده عــن 

رفــض التاويــل فيقــول )فــإن قيــل: هــال أجريتــم اآليــة عــىل 

ظاهرهــا مــن غــري تعــرض للتأويــل، مصــريا إىل أنهــا مــن 

املتشابهات التي ال يعلم تأويلها إال هللا، قلنا: إن رام 

الســائل إجــراء االســتواء عــىل مــا ينبــي عنــه يف ظاهــر 

اللســان، و هــو االســتقرار، فهــو التــزام للتجســيم، و إن 

تشــكك يف ذلــك كان يف حكــم املصمــم عــىل اعتقــاد 

التجســيم، و إن قطــع باســتحالة االســتقرار، فقــد زال 

الظاهــر، والــذي دعــا إليــه مــن إجــراء اآليــة عــىل ظاهرهــا 

مل يستقم له، وإذا أزيل الظاهر قطعا فال بد بعده يف 

حمــل اآليــة عــىل محمــل مســتقيم يف العقــول مســتقر 

يف موجــب الــرشع. و اإلعــراض عــن التأويــل حــذرا مــن 

مواقعة محذور يف االعتقاد يجر إىل اللبس واإليهام و 

اســتزالل العــوام، وتطريــق الشــبهات إىل أصــول الديــن، 

وتعريــض بعــض كتــاب هللا تعــاىل لرجــم الظنــون( 27.

درءا  االســتواء  تاويــل  التاويــل اىل  اهــل  فذهــب 

للتشــبيه ومنعــا للتجســيم واولوهــا مبعــاين كثــرية جــدا 

.28 كــام اســلفت ســابقا 

موقف اتممت ابن كثر

رايــه  ابــرز  ابــن كثــري  يف هــذه الصفــة نلحــظ ان االمــام 

يف هــذه الصفــة والــذي يتابــع بــه شــيخ االســالم رحمــه 

ربكــم هللا  فعنــد تفســريه لقولــه ســبحانه وتعــاىل )ان 

الذي خلق السموات واالرض يف ستة ايام ثم استوى 

ــا  عــىل العــرش( االعــراف 54 قــال رحمــه هللا مانصــه )َوأَمَّ
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قَْولـُـُه تََعــاىَل ثـُـمَّ اْســتَوى َعــىَل الَْعــرِْش فَلِلنَّــاِس يِف َهــَذا 

ا ليــس هــذا موضــع بســطها  الَْمَقــاِم َمَقــااَلٌت كَِثــريٌَة ِجــدًّ

الِِح  لَِف الصَّ وإمنا نسلك يِف َهَذا الَْمَقاِم َمْذَهُب السَّ

اِفِعيُّ  َمالٌِك َواأْلَْوزَاِعيُّ َوالثَّْوِريُّ َواللَّيُْث بُْن َسْعٍد َوالشَّ

َوأَْحَمُد َوإِْسَحاُق بُْن َراَهَويِْه َوَغرْيُُهْم ِمْن أمَِئَِّة الُْمْسلِِمنَي 

قَِدميًــا َوَحِديثـًـا َوُهــَو إِْمرَارَُهــا كـَـاَم َجــاَءْت ِمــْن َغــرْيِ تَْكِييــٍف 

أَْذَهــاِن  إِىَل  الُْمتَبَــاَدُر  َوالظَّاِهــُر  تَْعِطيــٍل  َواَل  تَْشــِبيٍه  َواَل 

ـِه ال يشــبهه يشء مــن خلقــه  الُْمَشــبِِّهنَي َمْنِفــيٌّ َعــِن اللَـّ

ــِميُع الْبَِصــرُي بـَـِل اأْلَْمــُر كَــاَم  ٌء َوُهــَو السَّ ولَيْــَس كَِمثْلِــِه يَشْ

قَاَل اأْلمَِئَُّة ِمْنُهْم نَُعيُْم بن حامد الخزاعي شيخ البخاري 

قال من شبه هللا بخلقه كََفَر َوَمْن َجَحَد َما َوَصَف اللَُّه 

ِبــِه نَْفَســُه فََقــْد كََفــَر َولَيْــَس ِفيــاَم َوَصــَف اللَّــُه ِبــِه نَْفَســُه َواَل 

رَُسولَُه تَْشِبيٌه فََمْن أَثْبََت لِلَِّه تََعاىَل َما َورََدْت ِبِه اآْليَاُت 

ـِذي يَلِيــُق  ِحيَحــُة َعــىَل الَْوْجــِه الَـّ يَحــُة َواأْلَْخبَــاُر الصَّ ِ الرصَّ

ِبَجــاَلِل هللا َونََفــى َعــِن اللَّــِه تََعــاىَل النََّقائـِـَص فََقــْد َســلََك 

َســِبيَل الُْهــَدى( 29.

العــرش  عــىل  ﴿الرحمــن  ســبحانه  قولــه  وعنــد 

اســتوى﴾ طــه 5 قــال مــا نصــه ﴿الرَّْحمــُن َعــىَل الَْعــرِْش 

اأْلَْعــرَاِف  ُســورَِة  َذلِــَك يِف  َعــىَل  الْــَكاَلُم  َم  تََقــدَّ اْســتَوى 

مبــا أغنــى عــن إعادتــه أَيًْضــا، َوأَنَّ الَْمْســلََك اأْلَْســلََم يِف 

لَِف إِْمرَاُر َما َجاَء يِف َذلَِك ِمَن الِْكتَاِب  َذلَِك طَِريَقُة السَّ

نَِّة ِمْن َغرْيِ تَْكِييٍف َواَل تَْحِريٍف َواَل تَْشِبيٍه َواَل تَْعِطيٍل  َوالسُّ
مَتِْثيــٍل﴾30 َواَل 

فنجــده واضحــا يف رفضــه تأويــل هــذه الصفــة وامنا 

جاء موقفه متامشيا مع موقف اهل االثبات مع انه مل 

يتكلــم بشــكل وايف عــن هــذه االيــة الكرميــة ومل يفصــل 

فيهــا كــام فعلــه شــيخه شــيخ االســالم ابــن تيميــة رحمــه 

الســلف  عــن  هللا وامنــا ذكرهــا بشــكل مختــرص ونقــل 

امرارهــم لاليــات الكرميــة مــن غــري ان يعتقــد بلوازمهــا او 

مــا يلــزم عنهــا مــن اثبــات االســتواء عــىل اعتبــار ان هــذه 

مــن  تلــزم  بهافــال  ابتــداءا منفيــة وغــري معــرتف  اللــوازم 

اعتقــد برايهــم واخــذ بكالمهــم يف اثبــات هــذه الصفــات 

ومل يجنــح اىل التاويــل.

ام لب الرابع: الصفمع اموهمة للروسيل

الوجه

وردت لفظــة الوجــه يف اكــر مــن موضــع يف القــران 

الكريم

)فأينــام تولــوا فثــم وجــه اللــه( البقــرة 115)ويبقــى 

وجــه ربــك ذو الجــالل واالكــرام( الرحمــن 27

)كل يشء هالك اال وجه( القصص 88

الخــالف  اججــت  التــي  االســباب  اهــم  مــن  لعــل 

بــني العلــامء يف قبــول التاويــل او رفضــه هــو الخــوف 

ومــا  ســبحانه  البــاري  تجســيم  طامــة  الوقــوع يف  مــن 

الكريــم  القــران  مــن مخالفــة رصيــح  الوقــوع  يجــره هــذا 

الشــورى 11 فمــن جنــح اىل  )ليــس كمثلــه يشء...( 

التاويــل جنــح اليــه للفــرار مــن التجســيم ومــا يلــزم عنــه اذا 

اثبتــت هــذه النصــوص والطــرف الثــاين الــذي اثبتهــذه 

الصفــات مــع نفــي املشــابهة عــن الخالــق فامروهــا كــام 

وردت يف النصــوص الكرميــة ولكــن ورد عنهــم التاويــل 

يف بعــض النصــوص الكرميــة وذلــك بنــاءا عــىل ورود 

جــاءت  فقــد  الســلف رحمهــم هللا  عــن  التاويــل  هــذا 

العــرشات مــن النصــوص الكرميــة التــي ظاهرهــا يوهــم 

التشــبيه والتجســيم ومنهــا الوجــه31 فقــد ورد يف غــري 

تولــوا  )فاينــام  وتعــاىل  منهــا قولــه ســبحانه  ايــة كرميــة 

وجوهكــم فثــم وجــه اللــه( البقــرة 115 هنــا نقــل ابــن كثــري 

تفســري بعــض الســلف للوجــه بالقبلــة فاملــراد يف هــذه 

االيــة هــو اينــام تولــوا وجوهكــم فثــم قبلــة هللا 32 ونقــل 

ابــن عــن ابــن جريــر قولــه )َوقـَـاَل ابـْـُن َجِريــٍر: َوقـَـاَل آَخــُروَن: 

إِىَل  ــَه  التََّوجُّ يَْفــرَِض  أَْن  قَبْــَل  اآْليَــَة  َهــِذِه  ـُه  اللَـّ أَنْــزََل  بَــْل 

الَْكْعبَــِة، وإمنــا أنزلهــا لِيُْعلِــَم نَِبيَّــُه َصــىلَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم 

للصــالة حيــث  بوجوههــم  التوجــه  لهــم  أن  َوأَْصَحابَــُه، 

ُهــوَن  شــاؤوا ِمــْن نََواِحــي الَْمــرْشِِق َوالَْمْغــرِِب، أِلَنَُّهــْم اَل يَُوجِّ

ُوُجوَهُهْم َوْجًها ِمْن َذلَِك َونَاِحيًَة، إاِلَّ كَاَن َجلَّ ثََناُؤُه يِف 

الَْمَشــاِرَق  تََعــاىَل  لَــُه  أِلَنَّ  النَّاِحيَــِة،  َوتِلْــَك  الَْوْجــِه  َذلِــَك 

تََعــاىَل: قَــاَل  كَــاَم  َمــَكاٌن  ِمْنــُه  يَْخلُــو  اَل  ـُه  َوأَنَـّ  َوالَْمَغــارَِب 

َوال أَْدىن ِمــْن ذلِــَك َوال أَكْــَرَ إاِلَّ ُهــَو َمَعُهــْم أَيْــَن َمــا كانُــوا 
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]الُْمَجاَدلَــِة: 7[، قَالُــوا: ثُــمَّ نََســَخ َذلِــَك ِبالَْفــرِْض الــِذي 

َه إىَِل الَْمْسِجِد الَْحرَاِم َهَكَذا قَاَل(33.  فَرََض َعلَيِْهُم التََّوجُّ

انهــم  الســلف  عــن  تعــاىل  كثــري رحمــه هللا  ابــن  ونقــل 

بالقبلــة. الوجــه  فــرسوا 

وجــه﴾  اال  هالــك  شــيئ  ﴿كل  تعــاىل  قولــه  يف 

القصــص 88 فيقــول ابــن كثــري يف تفســريه لهــذه االيــة 

ـُه  ٍء هالِــٌك إاِلَّ َوْجَهــُه إِْخبَــاٌر ِبأَنَـّ الكريــم: )َوقَْولُــُه: كُلُّ يَشْ

الَْخاَلئِــُق  مَتُــوُت  ـِذي  الَـّ الَْقيُّــوُم،  الَْحــيُّ  الْبَاِقــي  ائِــُم  الدَّ

َواَل مَيُــوُت، كـَـاَم قـَـاَل تََعــاىَل: كُلُّ َمــْن َعلَيْهــا فــاٍن َويَبْقــى 

 ]27  -26 ]الرَّْحَمــِن:  َواإْلِكْــراِم  الَْجــالِل  ُذو  ـَك  َربِـّ َوْجــُه 

كُلُّ  َهاُهَنــا:  قَْولُــُه  َوَهَكــَذا  اِت،  الــذَّ َعــِن  ِبالَْوْجــِه   َ فََعــربَّ

هنــا  34فــاول  ـاُه.(  يَـّ إِ إِالَّ  أَْي  َوْجَهــُه  إِالَّ  هالِــٌك  ٍء  يَشْ

الوجــه بالــذات مؤيــدا يف تأويلــه لجمهــرة مــن العلــامء 

بــد مــن االشــارة هنــا اىل ان هــذه الصفــة تحديــدا  وال 

ال نجــد ان اهــل االثبــات اتفقــوا عــىل امرارهــا واثباتهــا 

تبعــا ملذهبهــم رحمهــم هللا يف امــرار هــذه الصفــات 

بــه ســبحانه وتعــاىل ومــن  الــذي يليــق  واثباتهــا بالوجــه 

اثبــات هــذه  لــوازم  ونفــي كل  للمخلــوق  غــري مشــابهة 

التجســيم اىل  نســبة  يوهــم ظاهرهــا  والتــي  الصفــات 

الباري ســبحانه فمنهم من اولها ومنهم من اثبتها وكذا 

الحــال بالنســبة للفريــق الثــاين الــذي يذهــب اىل تاويــل 

مــا جــرت  الوجــه مخالفــا  اثبــت  مــن  الصفــات فمنهــم 

العــادة عنــده مــن تاويــل الصفــات الخربيــة وكل صفــة 

يلــزم عنهــا التجســيم 35

العني

وردت لفظــة العــني مفــردة ومجموعــة مضافــة اىل 

القــران  اربــع مواضــع مــن  البــاري ســبحانه فــوردت يف 

الكريــم وهــذه املواضــع

﴿واصنــع الفلــك باعينــا ووحينــا﴾ هــود 37﴿فانــك 

الطــور 48﴿ولتصبــع عــىل عينــي﴾ طــه 39﴿ باعينــا﴾ 

تجــري باعيينــا﴾ القمــر 14

ذهب جمهور العلامء من املتقدمني واملتاخرين 

مــن املفرسيــن وغريهــم مــن العلــامء اىل تأويلهــا وهــذا 

االمرواضح يف مؤلفاتهم ومنهم االمام املفرس ابن جرير 

رحمه هللا يف تفسريه فانه اولها مبرأى منا وايضا اولها 

ونرى عملك ونقل ذلك رحمه هللا عن جمهرة من امئة 

الســلف 36وممــن جنــح اىل التأويــل املفــرس القاســمي 

رحمـــه هللا ففــي قــــوله تعالـــى )واصنــع الفلــك بأعيننــا( 

قــال رحمــه هللا )اي بحفظنــا وكالءتنــا كان معــه مــن هللا 

عزوجل حفاظا وحراسايكلؤونه بأعينهم( 37

قــال  عينــي(  عــىل  لتصنــع  )و  تعــاىل  قولــه  ويف 

رحمــه هللا )اي ولــرتىب بيــد العــدو عــىل نظــري بالحفــظ 

والعناية فعىل اســتعارة متثيلية للحفظ والصون( 38.

اثبــات هــذه  وذهــب فريــق اخــر مــن العلــامء اىل 

الصفــة وامرارهــا كــام وردت مــن غــري تشــبيه و ال متثيــل 

بالبــاري  يليــق  بشــكل  وتثبــت  و ال تجســيم وامنــا متــر 

ســبحانه مــن غــري تكييــف ومنهــم االمــام ابــن خزميــة رحمــه 

فيقــول  رحمــه هللا  البيهقــي  االمــام  اثبتهــا  وايضــا   39

)والــذي يــدل عليــه ظاهــر الكتــاب والســنة مــن اثبــات 

العــني لــه صفــة ال مــن الحدقــة اوىل( 40.

موقف ابن كثر

مل يخالــف املفــرس ابــن كثــري راي جمهــور العلــامء يف 

تاويــل العــني وامنــا جــاء موقفــه رحمــه هللا متناســقا مــع 

راي الجمهــور فــرنى انــه ملــا فــرس قولــه تعــاىل ﴿واصنــع 

الفلــك باعينــا ووحينــا﴾ هــود 37 نجــده قــد أول العــني 

يَْعِنــي  الُْفلْــَك  )َواْصَنــعِ  رحمــه هللا  فقــال  منــا  مبــرأى 

ــِفيَنَة ِبأَْعيُِننــا أي مبــرأى منــا َوَوْحِينــا أي تعليمنــا لــك  السَّ

مــا تَْصَنُعــُه ( 41وعنــد قولــه ســبحانه وتعــاىل ﴿ولتصبــع 

عىل عيني﴾ طه 39 نقل عن بعض ســلف فقال رحمه 

هللا )َولِتُْصَنــَع َعــىل َعيِْنــي قـَـاَل أَبـُـو ِعْمــرَاَن الَْجــْويِنُّ: تَُرىبَّ 

ى َعــىَل َعيِْني.َوقـَـاَل َمْعَمــُر  ِبَعــنْيِ اللَّــِه َوقـَـاَل قَتـَـاَدُة: تَُغــذَّ

َوقَــاَل  أََرى،  ِبَحيْــُث  َعيِْنــي  َعــىل  َولِتُْصَنــَع  الُْمثَنَّــى  بْــُن 

َعبْــُد الرَّْحَمــِن بْــُن َزيْــِد بْــِن أَْســلََميَْعِني أَْجَعلُــُه يِف بَيْــِت 

الَْملِــِك  ِغــَذاُء  ِعْنَدُهــْم  الَْملِــِك ينعــم ويــرتف، وغــذاؤه 
ْنَعــُة(42 فَِتلْــَك الصَّ

وعنــد قولــه تعــاىل ﴿تجــري باعيينــا﴾ القمــر 14 قــال 



128  موقف ابن كثر من الصفمع الاربرة من خام تفسره

رحمه تعاىل )َوقَْولُُه: تَْجِري ِبأَْعيُِننا أَْي ِبأَْمرِنَا مِبَْرأًى ِمنَّا 

َوتَْحــَت ِحْفِظَنــا وَكَاَلَءتَِنــا َجــزاًء لَِمــْن كاَن كُِفــَر أَْي َجــزَاًء 
لَُهــْم َعــىَل كُْفرِِهــْم ِباللَّــِه َوانِْتَصــاًرا لنــوح عليــه الســالم.(43

فــرناه يف هــذه الصفــة الخربيــة خالــف مــن اثبــت 

هــذه الصفــة للبــاري وجنــح اىل التاويــل ولعــل مــرده يف 

هذه انه اتبع راي الجمهور ومل يرد ان يخالفهم يف هذه 

والســيام انــه ال منــاص مــن الذهــاب اىل هــذا التاويــل 

ملوافقــة النقــل والعقــل فالنقــل عــن الســلف انهــم أولــوا 

العــني كــام ورد ســابقا والعقــل ال يحيــل او مينــع تأويلهــا 

بالشــكل الــذي ســبق وذلــك الن اللغــة العربيــة تحتمــل 

مثــل هــذا التأويــل وال متنعــه واللــه اعلــم بالصــواب

اليد

وردت لفظة اليد يف القران الكريم والسنة النبوية 

مفردة و مثنى و جمع وكر الخالف فيها بني من اثبتها 

مــع نفــي املشــابهة عــن البــاري فانهــم اثبتــوا مــا اثبــت 

البــاري لنفســه ومــا اثبتــه الرســول صــىل هللا عليــه لربــه 

او  للبــاري  او فوضهــا  منــا  باللــه  ســبحانه وهــو االعلــم 

ذهب اىل التأويل حامية للعقيدة ولي ال تزل االفكار 

فتقــع يف شــبهة التجســيم وتبعــا لذلــك فــان الخــالف 

القرانيــة  العلــامء 44 والنصــوص  بــني  كبــريا  فيهــا كان 

الكرميةالتــي ورد فيهــا لفظــة اليــد هــي: قولــه ســبحانه 

)يد هللا فوق ايديهم( الفتح 10قوله سبحانه )بل يداه 

مبســوطتان( املائــدة 64 , قولــه ســبحانه )ملــا خلقــت 

بيدي( ص 75قوله سبحانه )انا خلقنا لهم مام عملت 

ايدينــا انعامــا( يــس 77قولــه ســبحانه )والســامء بيناهــا 

بايــد وانــا ملوســعون( الذاريــات 47

ذهــب جمهــرة مــن العلــامء اىل اثبــات اليــد كصفــة 

خربيــة اخــرب بهــا البــاري ســبحانه يف التنزيــل ومل يكــن 

قــارصا هــذا االثبــات عــىل اهــل الحديــث وامنــا تعــدى 

اىل اهل الراي ومنهم االمام االشعري رحمه هللا فيقول 

)وان لــه يديــن بــال كيــف كــام قــال )خلقــت بيــدي( وكــام 

قــال )بــل يــداه مبســوطتان(.....( 45

تيميــة رســالته املدنيــة  ابــن  االســالم  والــف شــيخ 

عــن هــذه  كبــريا منهــا للحديــث  والتــي خصــص جــزءا 

ورايــه  مــع موقفــه  الصفــة وجــاء موقفــه منهــا متناغــام 

بــه  يليــق  الــذي  بالشــكل  فاثبتهــا  الخربيــة  بالصفــات 

سبحانه وتعاىل فاثبتها مع نفي ما يلزم عنها بالذهن46.

موقف ابن كثر رحمه الله:

ذهب ابن كثري رحمه هللا اىل التأويل يف هذه االيات 

املتعلقة بصفة اليد وبذلك يكون قد خالف راي اهل 

االثبــات يف هــذه الصفــة ومل يذهــب اىل رأيهــم فعنــد 

تفســريه لقولــه تعــاىل )بــل يــداه مبســوطتان( املائــدة 

البخــل واالمســاك فقــال )يُْخــرِبُ  اليــد مبعنــى  64 اول 

تََعاىَل َعِن الْيَُهوِد- َعلَيِْهْم لََعائُِن اللَِّه الُْمتَتَاِبَعُة إِىَل يَْوِم 

الِْقيَاَمــِة- ِبأَنَُّهــْم َوَصُفــوا اللَّــَه َعــزَّ َوَجــلَّ َوتََعــاىَل َعــْن قَْولِِهــْم 

ُعلُوًّا كَِبريًا ِبأَنَُّه بَِخيٌل، كَاَم َوَصُفوُه ِبأَنَُّه فَِقرٌي َوُهْم أغنياء 

وعــربوا عــن البخــل بــأن قالــوا يـَـُد اللَّــِه َمْغلُولـَـٌة.( 47

وعند قوله ســبحانه وتعاىل ﴿والســامء بيناها بايد 

وانا ملوسعون( الذاريات 47 قال ما نصه )يَُقوُل تََعاىَل 

ــامَء  ــْفيِلِّ َوالسَّ ُمَنبًِّهــا َعــىَل َخلْــِق الَْعالَــِم الُْعلْــِويِّ َوالسُّ

أَْي  ِبأَيْــٍد  رَِفيًعــا  َمْحُفوظًــا  َســْقًفا  َجَعلَْناَهــا  أَْي  بََنيْناهــا 

ــاَدُة َوالثَّــْوِريُّ َوَغــرْيُ  ــاٍس َوُمَجاِهــٌد وقَتَ ــُه ابْــُن َعبَّ ٍة، قَالَ ِبُقــوَّ

التأويــل وكان  بعيــدا يف  نــراه ذهــب  َواِحــٍد( 48فهنــا 

واضحــا ورصيحــا يف التأويــل ناقــال عــن الســلف تأويلهــم 

لليــد بالقــوة مخالفــا بهــذا الهــل االثبــات الــذي رفــض 

بعضهــم مثــل هــذه التاويــالت.

النفس

ورد يف القران الكريم جملة من النصوص الكرمية 

فيهــا اضافــة النفــس اىل البــاري ســبحانه وتعــاىل ومــن 

هــذه النصــوص قولــه ســبحانه:)ويحذركم هللا نفســه( 

ال عمران 28، )كتب عىل نفسه الرحمة( االنعام 12، 

)تعلــم مــايف نفــي وال اعلــم مــايف نفســك( املائــدة 

116، )اصطنعتــك لنفــي( طــه 41

مــن  توجهاتهــم  مبختلــف  العلــامء  يجمــع  يــكاد 

مــن  املــراد  ان  عــىل  املحدثــني واملفرسيــن وغريهــم 
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النفس هللا سبحانه ذاتا وصفاتا ويرجح بعض الباحثني 

الخــالف فيهــا اىل انــه خــالف لفظــي وليــس غــري ذلــك 

تعــاىل وهــو  تيميــة رحمــه هللا  ابــن  49فشــيخ االســالم 

الســيف املجــرب يف مثــل هــذه املواضيــع واكاد اجــزم 

ان اي كاتب او باحث ان اراد ان يبحث يف علم رشعي 

وباالخــص علــم العقائــد والــرد عــىل الفــرق املخالفــة اال 

واعتمد عىل شيخ االسالم رحمه هللا فيقول رحمه هللا 

)فهذه املواضع املراد فيها بلفظ النفس عند جمهور 

العلــامء هللا نفســه التــي هــي ذاتــه املتصفــة بصفــات 

ليــس املــراد بهــا ذات منفكــة عــن الصفــات وال املــراد 
بهــا صفــة للــذات(50

وهــذا التوجــه يف تفســري النفــس نجــده عنــد حتــى 

مــن تشــدد يف اثبــات الصفــات والــرد عــىل مــن تــأول 

الدارمــي رحمــه هللا  االمــام  الخربيــة ومنهــم  الصفــات 

تعــاىل وموقفــه الرافــض للتأويــل معــروف واشــهر مــن ان 

ينكــر يقــول رحمــه تعــاىل )فنفــس هللا هــو هللا والنفــس 
تجمــع الصفــات كلهــا( 51

املالحــظ ان الخــالف هنــا ضيــق جــدا ال يعــدو ان 

يكــون خالفــا لفظيــا وينحــرص تفســريها بــني مــن فرسهــا 

بانهــا الــذات او الوجــود او غــري ذلــك مــام ســبق بيانــه.

موقف ابن كثر

مل يخرج االمام ابن كثري رحمه هللا راي جمهور العلامء 

يف النفــس تــأول بأكــر مــن معنــى فعنــد قولــه ســبحانه 

)ويحذركــم هللا نفســه( ال عمــران 28 , قــال رحمــه هللا 

أي يحذركــم  نَْفَســُه  ـُه  اللَـّ ُركُــُم  َويَُحذِّ تََعــاىَل:  قَــاَل  )ثُــمَّ 

نقمته يف مخالفته وسطوته وعذابه لَِمْن َواىَل أَْعَداَءُه، 

ــاَءُه.( 52 فتــأول النفــس وفرسهــا بنقمتــه. َوَعــاَدى أَْولِيَ

وعنــد قولــه ســبحانه وتعــاىل )كتــب عــىل نفســه 

أنــه  تعــاىل  قــال رحمــه )يُْخــرِبُ   , الرحمــة( االنعــام /12 

ـُه قَــْد كَتَــَب  مالــك الســموات واألرض ومــن فيهــام، َوأَنَـّ

َســِة الرَّْحَمــَة،( 53 ففــي هــذه االيــة  َعــىَل نَْفِســِه الُْمَقدَّ

الكرمية وان مل يرصح لكن من الواضح انه فرس النفس 

بالــذات.

الاممتة

الســمة البــارزة ملوقــف ابــن كثــري رحمــه هللا تعــاىل مــن 

الصفــات الخربيــة هــو ابتعــاده عــن التاويــل فيهــا والتــزام 

راي مــن مل يــؤول الصفــات ومــرد ذلــك ان تفســريه يعــد 

مــن التفاســري باملأثــور، والتــي مل تتعــرض تعرضــاً ظاهــراً 

للمباحــث الكالميــة التــي شــغل بهــا بعــض املفرسيــن 

كالزمخــرشي، اوالفخــر الــرازي او غريهــم مــن املفرسيــن 

عــىل  وردوا  العقديــة  املباحــث  يف  خاضــوا  الذيــن 

مخالفيهم، بل نجد ان االمام بن كثري رحمه هللا تعاىل 

العقيــدة مثــل  مــن مســائل  الخــوض يف كثــري  تجنــب 

مســائل القضاء والقدر، والخري والرش، ومســالة إعطاء 

الثــواب وهــل يلــزم إعطــاؤه بالعمــل، أم يجــوز إعطــاؤه ولو 

دون عمل أو حجبه عن العبد ولو مع العمل وغري ذلك 

من املباحث الكالمية التي حفلت بها كتب التفسري 

والتــي وردت عنــد تفســري العديــد مــن اآليــات القرآنيــة 

بــل نجــده ينقــل راي مــن ســلف يف هــذه املباحــث مــن 

غــري تعمــق وال رد عــىل املخالفــني جريــا عــىل نهجــه يف 

تفسريه والتزامه التفسري باملاثور ولهذا ال نجده يفصل 

او املؤيديــن يف عــىل  او يحقــق يف راي املخالفــني 

ســبيل املثــال يف التاويــل الصفــات الخربيــة او اثباتهــا 

بل يذكر راي من سلف ويذكر رايه من غريتحقيق وامنا 

يذكره مجمال من غري تفصيل كام عرف عن اهل الكالم 

ومــن يبحــث يف مباحــث العقيــدة الذيــن اعتــادوا ذكــر 

اراء املخالفــني والــرد عليهــم بــل نجــده خــالف ذلــك فــال 

يفصــل هــذه االراء.

املالحــظ عــىل موقفــه مــن الصفــات الخربيــة انــه 

رحمه هللا مل يسلم لراي شيخه شيخ االسالم ابن تيمية 

رحمــه هللا بــل نجــده مــال اىل التاويــل يف بعــض االيــات 

مســتدال مبــا ورد عــن الســلف رحمهــم هللا انهــم اولوهــا 

التــي تحتملهــا هــذه االيــات الكرميــة  ببعــض املعــاين 

وموقفــه هــذا واضــح مــن خــالل االيــات التــي فيهــا ذكــر 

لهذه الصفات الخربية اذ نجده ينقل اقوال اهل العلم 

يف هــذه املســالة مشــفوعة بادلــة كل منهــم اذا وجــد 
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هــذا الدليــل ثــم يرجــح مــن اقــوال اهــل العلــم مــا يــرى ان 

الدليــل يدعمــه او ان الســياق يؤيــده وهــو يف كل ذلــك 

يحــرتم راي مــن يخالفــه فــال يبــدع وال يفســق مــن يخالفــه 

رحمــه هللا تعــاىل واجــزل املثوبــة ونــور قــربه

امصمدر بامراجع

ابن ايب يعىل محمد بن محمد ابو الحسني - تحقيق محمد بن 	 

عبد الرحمن الخميس - 1423 هـ - 2002 - االعتقاد – الطبعة 

االوىل - النارش دار اطلس الخرضاء.

ابــن تيميــة تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن 	 

عبــد الســالم بــن عبــد هللا بــن أيب القاســم الحنبــيل الدمشــقي 

– تحقيــق - الدكتــور محمــد رشــاد ســامل )1411 هـــ - 1991( 

درء تعارض العقل والنقل – الطبعة الثانية – اململكة العربية 

الســعودية - النارش: جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية.

ابن تيمية احمد بن عبد الحليم )1425 هـ 2004 م( - مجموع 	 

فتــاوى شــيخ االســالم احمــد بــن تيميــة - النــارش مجمــع امللــك 

فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف.

ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم أبــو العبــاس 	 

تقــي الديــن - تحقيــق محمــد بــن عــودة الســعودي )1405 هـــ 

1985 م( الرسالة التدمرية تحقيق االثبات لالسامء والصفات 

وحقيقــة الجمــع بــني القــدر والــرشع – الطبعــة االوىل –الريــاض 

- رشكــة العبيــكان.

ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم أبــو العبــاس 	 

تقــي الديــن - تحقيــق محمــد خليــل هــراس )1407 هـــ( رشح 

العقيــدة الواســطية – الريــاض - الرئاســة العامــة الدارة البحــوث 

العلميــة واالفتــاء والدعــوة واالرشــاد.

ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم أبــو العبــاس 	 

تقــي الديــن )1989 م( - الرســالة املدنيــة يف تحقيــق املجــاز و 

الحقيقــة يف صفــات هللا تعــاىل - بغــداد.

ابــن خزميــة محمــد - راجعــه وعلــق عليـــه محمـــد هــراس )1412 	 

هـــ-1992م( - كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز وجــل - 

بــريوت - دار الكتــب العلميــة.

 	 – هللا  هبــة  بــن  الحســن  بــن  عــيل  القاســم  أبــو  عســاكر  ابــن 

تحقيق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي ) 1415 هـــ - 1995 م( تاريــخ 

الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع. النــارش دار  دمشــق – 

ابــن قيــم الجوزية محمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس 	 

الدين – تحقيق عواد عبد هللا محمد املعتق )1408 هـ 1988 

م( - اجتــامع الجيــوش االســالمية عــىل غــزو املعطلــة والجهميــة 

– الطبعــة االوىل – النــارش مطابــع الفــرزدق التجاريــة.

ابــن قيــم الجوزية محمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس 	 

الديــن اختــرصه محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن رضــوان 

البعــيل شــمس الديــن )1405 هـــ 1984 م( مختــرص الصواعــق 

املرســلة عــىل الجهميــة واملعطلــة البــن القيــم – بــريوت – دار 

النــدوة.

ابن كثري ابو الفداء اســامعيل بن عمر – تحقيق محمد حســني 	 

الشــمي - 1419 هـــ ـ تفســري القــران العظيــم – الطبعــة االوىل 

– بــريوت - دار الكتــب العلميــة بــريوت.

ابن كثري اسامعيل بن عمرالقريش الدمشقي الشافعي تحقيق 	 

عمــر عبــد الغنــي الكبيــي - 1406 هـــ - تحفــة الطالــب مبعرفــة 

احاديث مخترص ابن الحاجب - الطبعة االوىل – مكة املكرمة 

- النارش دار حراء.

ابــن كثــري االمــام الحافــظ املــؤرخ ايب الفــداء اســامعيل - تحقيــق 	 

وخــرج احاديثــه وعلــق عليــه: د محيــي الديــن ديــب و د عــيل ابــو 

زيــد – راجعــه: الشــيخ عبــد القــادر االرنــاؤوط و الدكتــور عــواد 

بشــار معــروف -البدايــة والنهايــة مبــدأ الخليقــة وقصــص االتبيــاء 

– بــريوت - النــارش: دار ابــن كثــري.

الديــن عبــد الحميــد 	  ابــو الحســن – تحقيــق محيــي  االشــعري 

)1405 هـــ 1985 م( - مقــاالت االســالميني – الطبعــة الثانيــة 

- دار الحداثــة.

االمدي االمام سيف الدين- تحقيق أ د. أحمد محمد املهدي 	 

)1424 هـ- 2004 م( - أبكار األفكار يف أصول الدين– الطبعة 

الثانية - القاهرة - مطبعة دار الكتب واآلثار القومية.

االمــدي ســيف الديــن – تحقيــق حســن محمــود عبــد اللطيــف 	 

)1382 هـــ 1971 م( غايــة املــرام يف علــم الــكالم – القاهــرة - 

لجنــة احيــاء الــرتاث االســالمي.

البغوي الحســني بن مســعود - تحقيق محمد عبد هللا النمر و 	 

عثــامن جمعــة ضمرييــة و ســليامن مســلم الحــرش – )1409 هـــ 

1989 م( معــامل التنزيــل - النــارش دار طيبــة.

بن صالح د عبدالرحمن )1995( موقف ابن تيمية من االشاعرة 	 

– الطبعة االوىل – الرياض - مكتبة الرشد.
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الجلنيــد محمــد الســيد - ابــن تيميــة وقضيــة التاويــل – الطبعــة 	 

الثالثــة - النــارش االزهريــة للــرتاث.

الجويني امام الحرمني – تحقيق محمد يوســف موىس و عيل 	 

عبــد املنعــم - االرشــاد اىل قواطــع االدلــة يف اصــول االعتقــاد – 

مــرص– مكتبــة الخانجي.

الجوينــي امــام الحرمــني - حققــه وقــدم لــه: عــيل ســامي النشــار 	 

- فيصــل بديــر عــون - شــهيد محمــد مختــار)1969( - الشــامل 

يف اصــول الديــن – الطبعــة االوىل -النــارش: منشــأة املعــارف 

باالســكندرية.

الحنفي يوســف بن تغري بردي بن عبد هللا - نجوم الزاهرة يف 	 

ملــوك مــرص والقاهــرة - مــرص - النــارش: وزارة الثقافــة واإلرشــاد 

القومــي - دار الكتــب.

الدمشــقي عــيل بــن عــيل بــن محمــد بــن ايب العــز تحقيــق: عبــد 	 

هللا بــن عبــد املحســن الــرتيك و شــعيب االرنــاؤوط - 1411 هـــ 

/ 1990-رشح العقيــدة الطحاويــة -النــارش - مؤسســة الرســالة.

الــرازي أبــو عبــد هللا محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســني 	 

الكتــب  بــريوت - دار  الغيــب-  )1421هـــ - 2000 م( مفاتيــح 

العلميــة.

الــرازي أبــو عبــد هللا محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســني 	 

تحقيــق أحمــد حجــازي الســقا )1410هـــ - 1990م( املســائل 

الخمســون يف أصــول الديــن – الطبعــة الثانيــة - بــريوت - دار 

الجيــل.

السخاوي شمس الدين السخاوي - الضوء الالمع ألهل القرن 	 

التاسع - بريوت - طبعة دار الحياة.

الشوكاين اليمني محمد بن عيل بن محمد بن عبد هللا - البدر 	 

الطالع مبحاســن من بعد القرن الســابع – بريوت - النارش: دار 

املعرفة.

اليمنــي 	  عبــد هللا  بــن  بــن محمــد  عــيل  بــن  الشــوكاين محمد 

الفكــر. - دار  القديــر  فتــح  )1403 هـــ 1983 م( 

الشــوكاين محمد بــن عــيل بــن محمــد بــن عبــد هللا اليمنــي علــق 	 

 1415( حــالق  أحاديثه: محمــد صبحــي حســن  وخــرج  عليــه 

هـــ( - التحــف يِف َمَذاِهــب الّســلف - الطبعــة: األوىل – مــرص 

-النارش: مكتبــة ابــن تيميــة.

الطربي محمد بن جرير )1978( جامع البيان يف تفسري القران 	 

– الطبعة الثالثة - بريوت – دار املعرفة.

العســقالين أبــو الفضــل أحمــد بــن عــيل بــن محمــد بــن أحمــد بــن 	 

حجــر 1392 هـــ /1972 م تحقيــق: محمــد عبــد املعيــد ضــان - 

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة - الطبعة: الثانية - حيدر 

اباد/ الهند النارش: مجلس دائرة املعارف العثامنية.

االقتصــاد يف 	  م(   1962 هـــ   1382( االســالم  الغــزايل حجــة 

باالزهــر. واوالده  عــيل صبيــح  محمــد  مطبعــة   – االعتقــاد 

بــن قاســم 	  بــن محمــد ســعيد  الديــن  القاســمي محمــد جــامل 

 - هـــ(   1418( الســود  عيــون  باســل  تحقيق: محمــد  الحــالق 

محاسن التأويل – الطبعة االوىل – بريوت - النارشدار الكتب 

العلميــه.

الكبيــي الدكتــور محمــد عيــاش مطلــك - الصفــات الخربيــة 	 

عنــد اهــل الســنة والجامعــة - الطبعــة االوىل -النــارش املكتــب 

املــرصي.

اليب بكــر البيهقــي - علــق عليــه الشــيخ زاهــد الكوثــري - االســامء 	 

والصفــات – بــريوت - دار احيــاء الــرتاث العــريب.

الاللــكايئ ابــو القاســم هبــة هللا بــن الحســن – تحقيــق احمــد 	 

سعد حمدان )1411 هـ - 1990 م( - رشح أصول اعتقاد أهل 

السنة والجامعة من الكتاب والسنة واجامع الصحابة والتابعني 

ومــن بعدهــم - الطبعــة الثانيــة – دار طيبــة.

املحمــود الدكتــور عبــد الرحمــن بــن صالــح املحمــود )1415 هـــ 	 

1995 م( - موقــف ابــن تيميــة مــن االشــاعرة – الطبعــة االوىل – 

الريــاض - مكتبــة الرشــد.

املقــديس - رشح محمــد 	  بــن قدامــة  االلــه  عبــد  املقــديس 

العثيميني حققه و خرج أحاديثه أرشف عبد املقصود )1415 

هـ –1995( ملعة االعتقاد الهادي إىل سبيل الرشاد – الطبعة 

الثالثــة - مكتبــة دار طربيــة، مكتبــة أضــواء الســلف.

النســفي عبــد هللا بــن احمــد بــن محمــود ابــو الــربكات تحقيــق: 	 

ســيد زكريــا - مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل النــارش: مكتبــة 

نــزار مصطفــى البــاز.

النشار عيل سامي و عامر جمعة الطالبي )1971 م( الرد عىل 	 

املريــي مطبــوع ضمــن مجموعــة عقائــد الســلف - االســكندرية 

– مكتبة االثار السلفية.

نعســان د رضــا - 1995 - عالقــة االثبــات بالتفويــض بصفــات 	 

الهجــرة  -دار  الريــاض   – السادســة  الطبعــة   - العاملــني  رب 

والتوزيــع. للنــرش 

بــن رشف )1392 هـــ( 	  يحيــى  الديــن  زكريــا محيــي  النووي أبــو 

الثانيــة  الطبعــة  الحجــاج –  بــن  املنهــاج رشح صحيــح مســلم 

العــريب. الــرتاث  إحيــاء  النــارش دار  –بــريوت – 
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احمد الحجار املشــهور بابن الشــحنة شــهاب الدين احمد بن   5
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والنهاية 150/14 , الدرر الكامنة 152/1 , شــذرات الذهب 
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ينظر تحفة الطالب 36-35.  6
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املصدر السابق 172/7.  16
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ينظر تفسري النسفي 4/ 276، الشامل 556، الصفات الخربية   20
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تفسري ابن كثري 216/3.  21

املصدر السابق 223/7.  22

_ ملزيد من التفصيل ينظرراي شيخ االسالم يف درء التعارض   23

131/7-132 وينظــر ايضــا: املجمــوع 407/16.

التحــف يف مذهــب الســلف 12 وينظــر فتــح القديــر 211/2 ,   24
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ملزيــد مــن التفصيــل ينظــر مفاتيــح الغيــب للــرازي )7/ 153(   28

وانظــر كالمــه يف املســألة العــارشة:“يف أنــه ســبحانه وتعــاىل 

منزه عن املكان والجهة والحيز“ من كتابه املسائل الخمسون 

يف أصــول الديــن )ص: 38 ومــا بعدهــا( , أبــكار األفــكار يف 

أصــول الديــن لإلمــام ســيف الديــن اآلمــدي463-461/1(.

تفسري ابن كثري 383/3.  29

املصدر السابق 241/5.  30

نظــر ملعــة االعتقــاد الهــادي إىل ســبيل الرشــاد لعبــد االلــه بــن   31

قدامــة املقــديس ص: 48، كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات 
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)413/4 , مختــرص الصواعــق املرســلة 66/1
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امللخص

تقّدم املقالة رؤية نقدية تحليلية لقضية الداللةواملقصدية من خالل البحث يف قصيدة النر اإلماراتية املعارصة 

ممثلــة يف ديــوان الشــاعر خالــد الراشــد )كلــه أزرق(، وهــي قضيــة هامــة توائــم تلــك األهميــة التــي تطرحهــا لغــة قصيــدة 

النر يف غموضها وانفتاحها عىل القراءة والتأويل. انطلقنا يف بحثنا من إشكالية تتعلق بالسؤال عن موقع قصيدة 

النــر يف عــامل الشــعر يف أشــكاله ومضامينــه، كــام تســاءلنا عــن األنســاق الدالليــة التــي ترســم شــبكتها مجموعــُة 

العالمــات والرمــوز املكونــة للغــة الشــعرية، وهــي مــن دون شــك عالمــات لســانية نقرؤهــا يف تشــكيلها ويف معانيهــا، 

وعالمــات غــري لســانية نقرؤهــا يف تحريكهــا لألنســاق الدالليــة للنصــوص.

توّصلنــا اىل أن اللّغــة الشــعرية يف قصيــدة النــر اإلماراتيــة املعــارصة ميكــن أن تكــون منوذجــا جــادا يف تفجــري اللغــة 

الشــعرية إىل تخــوم بعيــدة يف التأويــل املؤّســس عــىل مــا تقدمــه العالمــات اللغويــة، وليــس الغمــوض فيهــا إالّ لغــة 

تقــول مــا ال تقولــه اللغــة اللســانية يف النــص.

الكلامت املفتاحية: قصيدة النر، القراءة، كلّه أزرق.

مقدمة

اإلمــارايت  للشــاعر  أزرق(  ديــوان )كلــه  قــرأت نصــوص 

املتوســط،  الحجــم  مــن  ديــوان  وهــو  الراشــد،  خالــد 

صدر يف طبعته األوىل العام 2007، عن وزارة الثقافة 

والشــباب وتنميــة املجتمــع، وكذلــك عــن اتحــاد وكتـّـاب 

اإلمــارات.

شــعرية  نصــوص  مجموعــة  عــن  عبــارة  والديــوان 

تنتمي إىل قصيدة النر املتحررة يف شــكلها الشــعري 

والحــرة يف انطالقاتهــا وتخــوم لغتهــا، وكثافــة دالالتهــا، 

وألّن الشــاعر خالد الراشــد جعل نصوصه الشــعرية يف 

هــذا الديــوان عصــارة حيــاة عــرب ســنوات طويلــة فلقــد 

كانــت نصوصــه فسيفســاء مكونــة مــن واحــد وأربعــني 

نصــا تتجــول بالقــارئ عــرب لغــة شــاعرية رقيقــة، متداولــة 

تكمــن طاقتهــا التفاعليــة يف قــدرة الشــاعر عــىل ســبك 

تشــكل  أن  اســتطاعت  شــعرية  صــور  ورســم  ورصــف 

نصوصــا متامســكة مــن حيــث توظيــف اللغــة فيهــا؛ أيــن 

الشــعري عنــده- عــىل بســاطة لغتــه- حّقــق الخطــاب 

اتســاقا ليــس فقــط بــني أجــزاء النــص الواحــد لكنــه جعــل 
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الديــوان وحــدات متكاملــة؛ ذلــك  النصــوص يف  مــن 

أّن االتســاق هــو ذلك»التامســك الشــديد بــني األجــزاء 

بالوســائل  فيــه  ويهتــم  مــا،  لنص/خطــاب  املشــّكلة 

اللغوية الشكلية التي تصل بني العنارص املكونة لجزء 

من خطاب أو خطاب برمته«1. ولكن األمر يف نصوص 

)كلـّـه أزرق( ال يتعلــق مبظاهــر االتســاق واالنســجام بــني 

وحداتــه اللغويــة بقــدر مــا يتعلــق بتأثيــث املعنــى الــذي 

يلــزم القــارئ بعمليــة تأويــل مؤسســة عــىل مــا تشــكل مــن 

عالقــات تركيبيــة بنائيــة.

إنّنا يف )كله أزرق( ملزمون بإعادة القراءة وتفكيك 

املعنــى وتجريــده إىل وحداتــه الصغــرى التــي مل تعــد 

لبنــات بقــدر مــا تســاوت قيمتهــا مــع الوحــدات الكــربى، 

فحــرف جــر مثــال أو عطــف يتســاوى يف كثافــة املعنــى 

يف  لغويــة  وحــدة  أقــل  مــن  ويجعــل  تامــة  جملــة  مــع 

املســتوى نفســه والوحــدات اللغويــة الكــربى.

هــي  مــا  مفــاده:  مــن ســؤال  ننطلــق يف دراســتنا 

للنــص  القــراءة األوىل  الظاهــر – يف  عالقــة املعنــى 

الشعري- باملعنى الذي ينشأ من إعادة تركيب اللغة 

يف النــص، أو بلغــة بســيطة مــا عالقــة املعنــى األويل 

يف النص باملعنى الناشئ من إعادة قراءته وتفكيكه؟

)الذي/التــي(  لنــص  تفكيكيــة  بقــراءة  قمنــا  لقــد 

وتوصلنــا إىل فرضيــة مفادهــا أّن خالــد الراشــد تالعــب 

باللغة بطريقة أحكم سبكها، وفرض عىل القارئ إعادة 

للوصــول اىل رســم  تركيبيــة  تحليليــة  القــراءة مبعــارف 

صــورة جديــدة للمعنــى أو رمبــا صــورة كليــة تجمــع إليهــا 

مختلــف دالالت الوحــدات اللغويــة الرتكيبيــة.

إن بحثنــا يف نصــوص خالــد الراشــد تطبيقــي أوال 

والشــعر  القــراءة  عــن  نظيــة  بخلفيــة  لــه  قدمنــا  لكننــا 

أضأنــا بهــا تســمية الشــعر الحــدايث وموقعــه يف األدب 

املعارص وقيمته الفنية والجاملية، وكذلك عن القراءة 

وأهميتهــا يف إنتــاج املعنــى وســرب أغــواره.

1–الشلر الحدا  بالبحث عن ال ورة

إّن نــص القصيــدة العربيــة املعــارصة عــىل غــرار النــص 

األديب الــرسدي، متيّــز بتعــدد مصــادر اإلنتــاج، وعنــارص 

التــدالل الفاعلــة يف تشــكل العالمــات النصيــة، نظــرا 

النفتــاح النصــوص وزحــام الخطابــات النقديــة الفاعلــة 

يف تطويرهــا، وانفتــاح الثقافــة العربيــة عــىل غريهــا مــن 

الثقافــات العامليــة، ودخولهــا رصاع العوملــة مــن بابــه 

اإلبــداع  فلســفة  عــىل  انعكــس  الــذي  األمــر  الواســع، 

بعامــة وعــىل لغــة اإلبــداع بصفــة خاصــة، كونهــا األســاس 

يف قيمــة النــص التواصليــة، حتــى شــهد نــص القصيــدة 

عرصا جديدا من التنويع الشكيل واالنزياحي، قدمت 

من خالله بطاقة هوية جديدة مبعايري العرص الجديدة 

يعمــق  قــوي  وبتوظيــف  الــدالالت  كثيفــة  ثريــة  وبلغــة 

الداللة ويفتحها عىل القراءة وعىل التأويل، وبأسلوب 

أواملبــارَشة  املبــارشة  عــن املقصديــة  يبتعــد  شــعري 

العربيــة  القصيــدة  منــط  ميّــزت  التــي  املوضوعيــة 

التقليديــة، األمــر الــذي أعطــى اإلبــداع الشــعري نفســا 

جديــدا، يف أشــكاله ويف موضوعاتــه تحديــدا عنــد مــا 

اصطلــح عليــه بقصيــدة النــر.

أو  الخــال-  يوســف  يســميه  الحدايث-كــام  الشــعر 

قصيــدة النــر كــام اصطلــح عليــه وجــه مــن أوجــه تفاعــل 

حركــة الشــعر ومفاهيــم الحداثــة والتحــوالت االجتامعيــة 

العــريب  الوطــن  يف  الحديثــة  والثقافيــة  والسياســية 

ظاهــرة  فقد»شــكلت  قويــة  أدبيــة  ثــورة  نتــاج  وكانــت 

قصيــدة النــر إحدىالظاهــرات الحداثيــة التــي وســمت 

الحداثة الشعرية العربية يف الخمسني سنة األخرية«2 

النقــدي،  إثــارة للجــدل  أكــر النصــوص  وأضحــت مــن 

بخاصــة عــرب صفحــات مجلــة شــعر التــي أسســت لبيئــة 

نقديــة جديــدة رافقــت الشــعر الحــدايث تنظــريا وتطبيقــا 

نظرا الرتباطه مبوروث شعري ونقدي راسخ يف األذهان 

للقضايــا  رؤيتهــا  املجلــة  قّدمــت  وقــد  األذواق  ويف 

املتعلقــة باإلبــداع بعامــة وبالشــعر بخاصــة فصاغــت 
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مفاهيمهــا عــىل أســس ميزهــا التحــرر واالنفتــاح.

يعتــرب الشــعر الحــدايث عنــد النقــاد الجــدد لحظــة 

املتناقضــة  الظواهــر  وراء  مــا  إىل  تلــج  ورؤيــا  كاشــفة 

الكــوين  االنســجام  إىل  الوصــول  بغيــة  واملشوشــة 

والحقيقــة، وال يتحقــق ذلــك إال باللغــة، ومهمــة الشــاعر 

ليســت املــدح أو الهجــاء أو الفخــر أو غريهــا مــام عــرف 

بأغــراض الشــعر، ولكنهــا يف رأي يوســف الخال»النفــاذ 

إىل ما رواء واقع الحياة لرؤية مالمح األمل والخالص«3.

الشــعر بنفــاذه إىل وراء الظواهــر يعنــي أنــه فــن أو 

تعبــري جميــل يف لحظــة رؤيــا، يخاطــب العقــل ولكــن ال 

يلتــزم قوانينــه وقواعــده؛ أي إن الشــاعر-عند الشــعراء 

الجدد-متحــرر مــن كل مــا مــن شــأنه أن يحــد مــن حريــة 

تعبريه من قيود الحياة، مع االحتفاظ مبيزة وخصوصية 

القول الشــعري )االنتظام واالنســجام( ما جعل مفهوم 

الحريــة وااللتــزام يعــرف ثــورة نقديــة عارمــة، يقــرر يوســف 

الخــال بــأن »اســتخدام الحريــة أصعــب مــن اســتخدام 

القيــود«4 وتبعــا لدعــوى إطــالق يــد الشــاعر مــن القيــود 

فــإن قضيــة اللغــة شــكلت أكــرب املحــاور النقديــة عنــد 

الشــعراء الجــدد، فقــد اعتــربت لغــة الشــعر أساســا يف 

الشــعر  الكلــامت يف  وبقائهــا حيــة؛ ألن  اللغــة  إغنــاء 

أكــر منهــا معنــى يف النــر والشــاعر يحّمــل األلفــاظ مــن 

املعاين أكر مام تحمله يف األذهان5. والحرية تقتيض 

عــدم االلتــزام لذلــك فــإن للشــاعر الحريــة املطلقــة يف 

إيجــاد »نحــوه الخــاص وإيقاعــه الخــاص«6 ولــه أن ينهــل 

مــن أي مصــدر يــري معجمــه الشــعري ويحقــق أســلوبه 

املميــز ألن الشــاعر ال يخــرتع اللغــة وإمنــا يعيــد إنتــاج 

األســاليب املوروثــة الراســخة يف األذهــان ويف الــذوق 

وإرغامها عىل تحقيق الفردي، والخاص وعىل الشاعر 

أن يتعامــل مــع املــوروث مبنطــق الشــد مــن الوســط؛ 

بحيــث مينــح لنفســه متســعا مــن الحريــة يف التعاطــي 

معــه وأن يطوعــه للتعبــري عــن تجربتــه. وهــو املحــك يف 

ــز والعبقريــة. التميّ

القصيدة الحداثية ال تلغي املوروث ولكن تقر حق 

الحرية يف التعامل معه، ألن الحياة مستمرة ومتجددة 

لذلــك فــإن النقــاد الجــدد رأوا أن التجديــد يكــون عــىل 

املستويني الشكل واملضمون واالزدواجية بني املعنى 

والوجــود الشــعري ملغــى متامــا؛ ألّن القصيــدة وحــدة 

عضويــة ال تتجــزأ 7 وتطويــع األســاليب يف رأي خالــدة 

ســعيد ال يكفــي بــل ال بــد للقصيــدة الحديثــة تعويضهــا 

وإلباســها  الفكــرة  تشــخيص  يعتمــد  حــدايث  بقالــب 

إىل  »يعمــد  املجــّدد  الشــاعر  ألّن  وعواطــف  ســلوكا 

اخــرتاع جــو شــعري تتــرسب عــربه إىل القــارئ ايحــاءات 

تلــك الفكــرة«8 فالقــارئ يف الشــعر الجديــد كــام يف 

الشــعري،  اإلبــداع  الجديــد محــك أســاس يف  النقــد 

والقصيــدة الحداثيــة تعــريه اهتاممــا كبــريا عــىل اعتبــار 

أن الفــن مل يعــد للمتعــة فقــط وال ألداء وظائــف جامليــة 

بــل تعــدى ذلــك ألداء الرســالة اإلنســانية يف رحــالت 

الكشــف والتجــيل، لذلــك فــإن قصيــدة النــر قدمــت 

–بــني حقيقــة اإلبــداع ورســاليته- مفهــوم الغمــوض يف 

ولكنــه  وقوتهــا  ثراءهــا  عَكــس  القصيــدة  لغــة  مســتوى 

غمــوض مــن النــوع الــذي »ال يحــول بني)القــارئ( وبــني 

يقــرأ، فهــو غمــوض يشــف حتــى يغــدو  االســتمتاع مبــا 

القــارئ  الــذي يشــجع  التأثــري  أمــد  جذابــا مؤثــرا يطيــل 

عــىل إعــادة النظــر يف القصيــدة، ليكتشــف يف كل مــرة 

يقرأها شيئا جديدا«9 أي إن يف الشعر غموض جميل 

هو العمق الذي يحفز عىل القراءة والتقرب من النص 

واكتشــافه والدهشــة يف تلقيــه.

النــر  أو القصيــدة  الحــرة  إّن القصيــدة املعــارصة 

أثبتــت وجودهــا عــىل الرغــم مــام قيــل ومــا زال يقــال حول 

الراحــل محمــد عمــران-  -يقــول  النهايــة  تحررهــا، ففــي 

التسمية»ال تهم، ما يهمهو كمية الشعر يف هذه الكتابة 

الجديدة التي نسميها تجاوزاً، قصيدة النر، لقدتسلل 

هــذا الشــكل الكتــايب إىل حياتنــا األدبيــة وصــار جــزءاً مــن 

مشــهد ثقافتناالشــعرية املعــارصة، املعــاىف منــه شــعر 

جميل سوى أنه نادر، وهو غري متوافر سوىلدى الشعراء 

الســحرة وهــم بعــدد أصابــع اليديــن«.10 
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 2–قراءة الشلر الحدا  
)حوار اللغة أت حوار املتى(

الجــدل حــول هويتهــا، وككل  كــر  التــي  النــر  قصيــدة 

تنــوع شــعري يحــاول تأصيــل مجالــه التعريفــي وتحديــد 

مصطلحاتــه ومفاهيمــه عرفــت لغــة خاصــة وجديــدة، 

نهلــت –إىل جانــب الــرتاث العــريب- مــن مصــادر غربيــة 

وبــني  الفكــر والفلســفة  بــني  وعامليــة شــتى، جمعــت 

األســطورة والتاريــخ إىل همــوم اإلنســان وآمالــه، طغــت 

دائــرة  مــن  وّســعت  مشــفرة،  تشــكيلية  بنيــات  عليهــا 

مفاهيمهــا األساســية كموســيقاها الداخليــة والخارجيــة 

وصورهــا وتشــكيلها اللغــوي واالنزياحــي، جعلــت مــن 

قراءتهــا األوىل قــراءة اســتفهامية، تطــرح أســئلة عديــدة 

عن املعنى وعن سريورة إنتاجه وانتقاله، عرب عالماتها 

اللغويــة وااليقونيــة، مــا يطــرح قضيــة غايــة يف التعقيــد، 

أو  القــراءة،  الشــعري عــىل  النــص  انفتــاح  هــي قضيــة 

يعــرف يف  فيــام  القــارئ  مــع  النــر  تواصليــة قصيــدة 

الــدرس اللســاين بحلقــة الــكالم، وتتســاءل عــن كيفيــة 

تجســيد عالقــة التأثــري والتأثــر بــني خــارج النــص وداخلــه 

مــن جهــة، وبــني العالمــات النصيــة املشــفرة، وانفتاحها 

عــىل القــارئ مــن جهــة أخــرى؟

تــرى يف  النصانيــة  الجديــد  النقــد  اتجاهــات  إّن 

النــص األديب نظامــا يتشــكل أساســا مــن اللغــة، وعــىل 

اعتبارهــا ظاهــرة اجتامعيــة؛ فــإّن إشــكالية القــراءة تتصــل 

بخاصيــة التواصــل اللغويــة أوال كمفتــاح ألنــواع التواصــل 

األخرى، وبالتايل إشكالية انفتاح أو انغالق بنية النص 

عــىل أفــق القــراءة، كــام دعــت إليــه الدراســات النقديــة 

املعــارصة؛ حيــث يــرى الناقــد فولفغانــغ إيــزر أن »نظريــة 

الفينومينولوجيــا نبهــت بإلحــاح إىل أن دراســة العمــل 

األديب يجــب أن تهتــم ليــس فقــط بالنــص الفعــيل بــل 

كذلك وبنفس الدرجة باألفعال املرتبطة بالتجاوب مع 

ذلــك النــص فالنــص ذاتــه ال يقــدم إالّ جوانــب مرســومة 

ميكن من خاللها أن ينتج املوضوع الجاميل للنص«11، 

تلــك الجوانــب املرســومة متتــد تأثرياتهــا إىل مــا تشــري 

إليه وتوحي به بواســطة الكتابة كأول شــكل ني مكون 

من عالمات لغوية، واعتربت الدراسات السيميائية أن 

النــص ال يكتمــل إال بفعــل القــراءة، وتعــرتف بــأن فعــل 

القراءة متغري بتغري املعطى املعريف للناقد وللقارئ، 

 )tel quel ويف تحليل الشعر »تؤكد جامعة )تل كل

الفرنســية عــىل أن النــص ليــس نظامــاً لغويــاً مغلقــاً كــام 

تــرى البنيويــة الشــكلية، وإمنــا هــو عدســة مقعــرة ملعــان 

ودالالت معقــدة، ومتغايــرة، ومتباينــة، يف إطــار أنظمــة 

فــإن  ثقافيــة واجتامعيــة وسياســية ســائدة. ومــن هنــا 

النــص، أي نــص، هــو غــري مكتمــل. وعمليــة اســتكامله 

تتــم بوســاطة قراءتــه«12، وهــذا إثبــات مــن جهــة أخــرى 

بعــدم ثبــوت النــص وانفتاحــه عــىل القــراءة مــن خــالل 

تحيــني عالماتــه بالواقــع خــارج النــص.

التلقــي وجامليــات  نظريــات  أن  مــن  الرغــم  عــىل 

الوســط  يف  الحــرب  مــن  الكثــري  أســالت  قــد  القــراءة 

الثقــايف العــريب بعامــة، فــإن أهميتهــا تبقــى يف محــور 

تفاعــل القــارئ مــع البنيــات اللغويــة وغــري اللغويــة يف 

املســتوى الســطحي -كــدوال- وانفتاحــه عــىل البنيــات 

مــع  تواصلــه  تشــكيل حلقــة  وكيفيــة  للنــص،  العميقــة 

النــص شــعريا كان أم نريــا، وقــد اقــرتح الناقــد االيطــايل 

الشهري Umberto Eco يف كتابه القارئ يف الحكاية

بالقــراءة  يســميه  ملــا  تحليــالً   Lector in Fabula

املتعاونة أواملستجيبة، غاية التحليل كام يراها العامل 

اإليطــايل هــي )دراســة كيــف يربمــج النــُص شــكل تلقيــه، 

أن  ينبغــي  مــا  القــارئ وباألحــرى  بــه  يقــوم  مــا  ودراســة 

يقــوم بــه القــارئ الفطــن يك يســتجيب عــىل نحــو حســن 

للنــداء الكامــن يف البنيــة النصيــة(13. ومــا مييّــز النــداء 

الحسن-كام سامه الناقد-هو غنى التشكيل وانفتاحه 

عىل القراءة والتفسري وآفاق التأويل، الذي يجعل من 

سلســلة االتصــال والتواصــل حلقــات متحققــة.

ارتبــاط القــراءة بالتشــكيل اللغــوي للنــص وقضيــة 

تفكيــك نســيج البنيــة الســطحية لــه، قضيــة شــائكة مل 
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يقل فيها الدرس النقدي كلمته األخرية، كام مل يوضع 

عنــارص  أو  الثالثيــة املتالحمــة  قــراءة  بعــد يف  القلــم 

)املؤلف/النــص/ اإلبداعــي  الــكالم  الرســالة وحلقــة 

القــراءة والتأويــل للعنــارص  القــارئ(، ذلــك أن عمليــة 

النــي يف  للنســيج  أو للعالمــات املشــكلة  النصيــة 

منهجيــة  علميــة  ألدوات  لزامــا  تخضــع  النــر  قصيــدة 

مــن  تخــرج  قــد ال  فــوىض عارمــة  القــراءة  وإال صــارت 

حــدود االنطبــاع، وقــد يغــاىل فيهــا حتــى تلــج متاهــات 

الفكــري،  التهويــم  السفســطة والعشــوائية وشــطحات 

الذي يسم النص الشعري بسمة الالمعنى والالجدوي 

ويخــرج القصيــدة عــن رســاليتها وبالتــايل يقطــع حبــل 

اإلبداعــي. التواصــل 

قــراءة النــص الشــعري هــي فعــل زمنــي افــرتايض 

للقــراءة مــرشوط مبدئيــا بَســلك وجهــة يحددهــا النــص، 

الداللــة  تتكاثــف معهــا ســياقات  أيضــا  زمنيــة  ســريورة 

بتكاثــف رشوط اإلنتــاج التــي يغتنــي بهــا النــص، ومتثــل 

السريورة من جهة أخرى، وزمنيا أيضا، تطّور مستويات 

توليد املعنى انطالقا من أول مستوى لغوي حتى آخر 

مســتوى ينفتــح عــىل منــوذج القــراءة والتأويــل؛ فالنــص 

الشــعري كل موّحــد بأجــزاء فاعلــة، تفــرض أي دراســة 

للقصيــدة تحديــد توصيفــي لعنــارص هــذا الــكل.

فهمــه  تســهم يف  ذاتيــة  تجربــة  يكــّون  القــارئ  إّن 

للحيــاة مــن خــالل عمليــة القــراءة التــي تتســم بطابعهــا 

الثانيــة  والقــراءة  )التوقعــات(  أوىل  قــراءة  املرحــيل: 

بالقــراءة  الثالثــة )الوعــي  الحــريف( والقــراءة  )التفســري 

والثانيــة(. األوىل 

إّن هــذه املراحــل الثالثــة تكــّون قارئــا مثاليــا -يــراه 

ميشــيل ريفاتــري- قــادرا عــىل تســجيل انطباعــات دقيقــة 

وواعية مع القدرة عىل تفعيل تلك القراءة يف النص. 

وقــد اختلــف إيــزر عــن ريفاتــري يف اعتقــاده أن التأويــل 

 Determination يفــيض إىل تجربــة أو رأي قاطــع

فــرأى أن عمليــة التلقــي التأويــيل تقــوم عــىل إجــراءات 

تراتبيــة:

قــراءة النــص أو قــراءة أجــزاء النــص مــع اســتخدام   )1

عمليــة  وهــي  الــدالالت  لتوقــع  شــخي  منظــور 

التأويليــة. الفرضيــات  ابتدائيــة ال تكتمــل فيهــا  إدراك 

يعاد قراءة النص ثانية )مع إمكانية القراءة العكسية(   )2

واستحضار األسئلة العالقة من القراءة األوىل ودمج 

الــدالالت الجزئيــة يف معنــى كيل يتحــدد مبقتضــاه 

أفق التوقع املتعلق بالقراءة الثالثة.

يتم يف هذه املرحلة توظيف املعنى املوضوعي   )3

القــراءة األوىل والثانيــة،  اســتيعابه يف  تــم  الــذي 

وهــذا املســتوى هــو فرضيــة أوىل للتأويــل بحيــث 

يأيت الفهم الجاميل رديفا للفهم املوضوعي وهو 

الــيشء الــذي يختــص بــه التأويــل يف اآلداب عــن 

غــريه يف فــروع أخــرى.

إّن بحثنــا عــن القــارئ النمــوذج ملدونتنــا إمنــا ينبــع 

من إرادة جادة يف ولوج النص من دون معارف تتعلق 

منطلقنــا  إمنــا  الشــاعر،  وظــروف  القصيــدة،  بظــروف 

اعتقاد راسخ أن النصوص تقول ما ال يقوله الشاعر عن 

قصيدتــه، إنهــا نصــوص تحيــا يف عاملهــا ويف تفاعلهــا 

مــع القــارئ وتقــّد مضامينهــا ولغتهــا مــن عــامل الشــاعر 

املتحــّول املرتبــك املتمعــن للعــامل.

3–نصوص )كله أزرق( للشمعر خملد الراشد

3-1-نص )الذي/ الري( ثتمئية الراع أت ثاثية األبلمد؟

يف قراءتنــا للنــص الــذي بــني أيدينــا ننطلــق مــن مقاربــة 

العنــوان يف  التــي( وذلــك العتبــار  )الــذي/  للعنــوان 

الــذي  األســاس  املرتكــز  الحديــث  اللســاين  الــدرس 

ينبنــي عليــه فعــل التلقــي فهــو النــص مكثفــا، وهــو أول 

لقــاء حقيقــي بــني الكاتــب واملتلقــي، ألن العنــوان- كــام 

ينبنــي  أن  يجــب  دالليــاً  مرتكــزاً  »يشــكل  مارتينــي  يــراه 

عليــه فعــل التلقــي، بوصفــه أعــىل ســلطة تلــق ممكنــة، 

ولتميزه بأعىل اقتصاد لغوي ممكن، والكتنازه بعالقات 

إحالــة )مقصديــة( حــرّة إىل العــامل، وإىل النــص، وإىل 

يتمثلهــا  التــي  العالقــة  مدخــل  ميثّــل  املرســل«14إنّه 
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ويفرتضها القارئ عن عامل النص، وتغدو القراءة بعده 

تحقيقــا لتلــك الفرضيــات، ورســام لعالقــات التواصــل 

بينهــا وبــني القــارئ عــىل اختــالف شــكل العالقــة.

منظومــة  اللســاين  الــدرس  يف  العنــوان  ميثــل 

يراهــا  بالنص–كــام  تناصيــة إىل عــوامل محيطــة  إحالــة 

»خلفالعنوانواألســطراألولىوال إّن  إذ  فوكــو-  ميشــيل 

وشــكلهالذييض وخلفبنيتهالداخليــة،  كلامتاألخــرية، 

مثةمنظومةمــن   ، لتميّز فيعليهنوعامناالســتقالليةوا

بذلــك عالمــة  فهــو  اإلحاالتإلىكتبونصوصوجمــل«15 

منفتحة التأويل، وهي املرتكز الداليل الذي يدور يف 

التلقــي. فعــل  فلكــه 

إذا كانــت عالمــات النــص وعتباتــه ورمــوزه مفاتيــح 

قــراءة لعــوامل النــص ؛ فــإّن العنــوان يعتــرب مــن أهــم تلــك 

العتبات ومحّدداته، وقراءته من شأنها فتح أفق تأوييل 

يجمــع بــني النــص وبــني العنــوان يف مقاربــة املقصديــة، 

العنــوان  فقــط  تشــمل  ال  املحــددات  تلــك  أن  عــىل 

األســايس لكــن تشــمل ايضــا العناويناألساســيةوالفرعي

ةوالداخليــة، وكل العالمــات اللســانية وغــري اللســانية 

كالفراغــات والفواصــل والنقــاط.

يكتــب النــص -الــذي بــني أيدينــا- رؤيتــه الشــعرية 

ونبوءته وأحالمه من خالل رســم صورة رصاع بني قوتني 

ألحدهــام  يكــون  ال  بينهــام،  التعايــش  مــن  منــاص  ال 

وجــود دون اآلخــر هــام )الــذي والتــي( وهــام- يف أقــرب 

معانيهــام- الرجــل واملــرأة، غــري أّن املفارقــة بينهــام يف 

هــذا النــص مفارقــة جميلــة، اســتطاع الشــاعر أن ينتقــل 

مــن العنــوان إىل النــص بطريقــة مختلفــة؛ حيــث قــّدم 

معروفــني  معنيــني  إىل  إشــارة  التــي(  عنوانه)الــذي، 

-الــذي  املوصولــة  األســامء  بتوظيــف  ظاهرهــام  يف 

والتي- يف طريقة يبدو فيها الخطاب مرويا من الخارج 

منفصــال عــن االســمني املوصولــني أي إن هنــاك ثالثــة 

أقطــاب للخطــاب يقولهــا العنــوان هــي: الــراوي، الــذي، 

التــي. بطريقــة يبــدو فيهــا الــراوي يتحكــم يف رؤيتــه عــن 

الــذي والتــي.

الراوي ←
الذي

التي

نجــد  ومتاهاتــه  النــص  مســارات  كل  يف  لكــن 

الخطــاب يتحــّول إىل خطــاب متجــه مــن األنــا إىل اآلخــر 

أي مــن )الــذي( إىل )التي(بطريقــة يغيــب فيهــا الــراوي 

التــايل: متامــا ويتحــول إىل الشــكل 

الذي ← التي

من مثل:

أراهــا يف وحــديت، وحيــدة كــام النــور الــذي ميــأل 	 

حيــايت.

تذهب وتعود إىل روحي مملوءة بالحنان	 

بالنور الذي ميأل حيايت	 

يطرح هذا املقطع تصويرا للذات الغائبة، للحبيبة 

الغائبــة، مــن أنــا وحيــدة، مــألى بالنــور، والحبيبــة الغائبــة 

وتعــود( يف فضــاء  )تذهــب  رتيبــة  تتصــور يف حركــة 

نــوراين صــويف. يجعــل مــن وجــود األنــا/ اآلخــر وجــودا 

خاصــا، حميميــا يف فضــاء نــوراين رحــب.

نتســاءل هنا-ومــن خــالل تحــول الخطــاب الثــاليث 

يف العنوان إىل الثنايئ يف النص- عن دور الشاعر يف 

كتابــة الــرصاع، وتحــّول الخطــاب، وال يهمنــا تحــول الحوار 

الثاليث إىل الثنايئ، بقدر ما يفاجئنا تحول الرصاع إىل 

)أنا( متكلمة مع )هي( غائبة، وهنا نتساءل عن موقف 

الشــاعر مــن الصــورة: أهــو يف موقــف املتفــرج وبالتــايل 

)أنــا،  مثــال  يكتــب  والتــي( ومل  )الــذي  عنوانــه  كتــب 

أنــت( أو )أنــا وهــي(، أم أن االنتقــال مــن العنــوان إىل 

النص انتقال من املتفرج إىل املتحيّز إىل املتقمص؟ 

أهــو الشــعور بــأّن الشــاعر ال ميلــك الفــكاك مــن قيــد 

الكتابة فال يستطيع الوقوف متأمال رصاعا ميأل كيانه؟ 

وبالتــايل يحــّول الخطــاب إىل )األنــا( مبــارشة مــن غــري 

متهيــد مــن شــأنه أن يوضــح موقفــا مــا مــن الــرصاع.

إن أســئلتنا عــن الخطــاب وتحوالتــه منبعهــا إميــان 
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بقــدرة اللغــة عــىل كشــف اإلشــارات ومقاربــة املعنــى، 

وهــي أســئلة تعكــس غمــوض املعنــى مــن جهــة وانفتاحه 

النــص،  مــا تأملنــا  فــإذا  ثانيــة،  التأويــل مــن جهــة  عــىل 

ألفينــا الشــاعر يتجــّول عــرب فيــايف النــص وأفيائــه راســام، 

متسائال، مقررا حالة رصاع أخرى، حالة استطاع تصويرها 

بامليض قدما يف طريق تحوالت وحاالت باطنية ميألنا 

نورهاالصــويف الــذي يســتمر منــذ بــدء النــص، نحســها 

ثــالث  تــرسي عــرب مســامات رقيقــة، رصدنــا لتحوالتهــا 

حــاالت: مــن تحــوالت األنــا، إىل الخــوف مــن اآلخــر إىل 

االنهزام أمام جربوته يف سريورة خطية رائعة، ترسم نهاية 

لهــا عالقــة كبــرية مــع موقــف الشــاعر مــن الــرصاع الثنــايئ، 

ويف التحوالت رصدنا ثالثة مقاطع متتالية الرتتيبرتسم 

الــذات يف  تحــوالت  تعكــس صــريورة  صــورة مكتملــة 

النــص، وهنــا نرصــد توظيفــا لرمــوز طبيعيــة يشــحن بهــا 

الشــاعر داللــة الحالــة والتحــول يف الخطــاب:

تحوتع األنم:	 

الــذي  )الغائــب(  مــن  الخطــاب  تحــوالت  وهــي 

يســيطر عــىل خطــاب )االنــا/ هــي( الــذي رصدنــاه يف 

مــن )األنــا( إىل  النــص، إىل الخطــاب املتجــه  عنــوان 

مــا يظهــر يف املقطوعــة.  الغائبة)هــي( وهــذا  الــذت 

يقــول:

الــذي ميــأل 	  النــور  أراهــا يف وحــديت وحيــدة كــام 

حيــايت

بالفرح والطيور، التي تحلّق..	 

تذهب وتعود	 

إىل روحي مملوءة بالحنان	 

يرســم املقطــع حالــة فــرح غامــرة مــن )االنــا( بوجــود 

الــذات الغائبــة يف عاملــه النــوراين الرحــب، )أراهــا يف 

الرتيبــة،  النــور( ســعادة بحركتهــا  كــام  وحــديت وحيــدة 

بحركتهــا املتعاليــة يف التحليــق يف ســامئه، إنـّـه مقطــع 

أويل يرســم صورة فرح وســعادة بينه وبينها، بني )األنا( 

نظــر  مــن وجهــة  الغائبــة  للــذات  أو رســم  وبني)هــي(، 

)األنــا( ألنّنــا ال نســمع للــــ)هــي( صوتــا بــل نــرى لهــا حركــة 

يف عامله الفسيح، عامل ال يحتوى إالّهام، عامل فسيح 

رحــب نــوراين لكنــه عــامل لوحدتهــام، أيــن ال يكــون النــور 

إال خدمــة لهــام ال يشــاركهام فيــه كائــن.

تتكاثــف الداللــة يف هــذا املقطــع عــرب شــحن رمــز 

هــام مــن الرمــوز الطبيعبــة وهــو )النــور( يف مقطــع -كــام 

النــور الــذي ميــأل حيــايت- ومــن خاللــه تتكاثــف الداللــة 

لتعكــس الحالــة التــي يتحــرك بهــا الخطــاب مــن الــذات 

الغائبــة، وألّن صــوت  الــذات  أو  الــ)هــي(  )االنــا( إىل 

األخــرية غائــب إال مــن خــالل )االنــا( فقــد اســتطاع رمــز 

التــي  الحــب  حالــة  تقديــم  فضائــه  انفتــاح  يف  النــور 

الــذات املخاطبــة. تعيشــها 

الاوف من األخر	 

يف املقطوعــة التاليــة نرصــد تحــول الخطــاب، مــن 

الـ)هــي( يف املقطوعــة  عــن  مناألنــا  املتجــه  خطــاب 

الســابقة، إىل تحــّول آخــر، خطــاب خــوف مــن )اآلخــر( 

يقــول: املجهــول، 

تأخذين الريح، وأذهب يف هواها	 

يف النور وما بعده	 

الذي ال ينتهي من العطش والجوع	 

للفــرح  ميــدان  مــن  الشــاعر  عنــد  النــور  يتحــول 

والســعادة والحنــان الــذي يغمــره يف وحدتــه معهــا،)يف 

املقطع االول( إىل ميدان للعطش والجوع وهام رمزان 

-ال محالــة- للمــوت، ومــن ميــدان الســعادة والنــور إىل 

ميــدان املــوت، نجــد الريــح- كرمــز طبيعــي- تلعــب دورا 

القــوة  والريــح داللــة  بينهــام،  أساســيا هــو دور املعــرب 

والرسعــة، التــي كان عليهــا -يف النــص- أن تعــرب الحيــاة 

إىل املوت، أن تعرب ما بعد النور)تأخذين الريح.. يف 

النــور ومــا بعــده(.

إن رمز الريح يف )تأخذين الريح..( يجعل من حالة 

مــن صــورة  الحركــة،  الصــورة إىل  مــن  تنتقــل  الخطــاب 

النــور والهــوى والوحــدة  الخطــاب العاشــق يف عــوامل 

والتأمــل، إىل خطــاب الخــوف، إىل مــا وراء النــور؛ إنــه 

انتقــال رسيــع رسعــة الريــح، قــوي قــوة الريــح املرســلة، 
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إىل  متجهــا  آخــر،  الخطــاب إىل مســار  يحــرك صــورة 

نهايتــه.

اتن زات باليأس:	 

أن  نــرى  أيدينــا  بــني  الــذي  املقطــع  خــالل  مــن 

الغائبــة  الــذات  أو  الـــ)هــي(  عــن  األنــا  مــن  الخطــاب 

يتحــّول مــن خطــاب خــوف مــن املجهــول، إىل خطــاب 

وانهــزام. يــأس 

ورأيت يف عينيها الهوى	 

أسري مثلام مرّت	 

متر، ال أراها	 

ال أراها بعد ذلك.	 

التــوازن  يصــّور املقطــع حالــة مــن حــاالت فقــدان 

والتوهان واليأس)اسري مثلام مرّت(، ويف تكراره لعبارة 

الظالميــة. فالصــورة  الصــورة  نــدرك فضــاء  أراهــا(  )ال 

التــي كانــت ضيــاء ونــورا تحولــت إىل ظــالم وتوهــان. 

ويف لحظــة فقــدان النــور وزواله)متُــر، وال أراهــا( يضــع 

نهــايئ يف  انهــزام  )األنــا( يف حالــة  الــذات  الخطــاب 

جولتــه األخــرية )ال أراهــا بعــد ذلــك(.

الثالثــة  الحــاالت  لصــريورة  منثّــل  أن  ميكــن  كــام 

التــايل: بالشــكل 

صربرة تحوتع الا مب ح نص )الذي/الري(

نهاية النص بداية النص  

االنهزام واليأس الخوف من اآلخر   تحوالت االنا  

يف الشــكل الــذي بــني أيدينــا نبحــث عــن العالقــة 

التــي بــني العنــوان والنــص يف محــور تحــول الخطــاب، 

وفيه ننطلق مام نرصده يف العنوان ثاليث األبعاد، إىل 

ثنائيــة الخطــاب يف النــص، وهنــا نجــد أّن النــص يقــدم 

عالقــة تعــارض بــني العنــوان واملــن.

املن تعارض  العنوان 

تحــــــــــــــــــــــــّول  

ثنائية )أنا/ هي( ثالثية )األنا/ الذي/التي( 

يوضــح الرســم البيــاين عالقــة التعــارض التــي بــني 

العنــوان يف إيحائــه لحالــة تصويريــة لخطــاب بــني )هــو/

عــن  )األنــا(  مــن  يقــدم خطابــا  الــذي  واملــن  هــي(، 

الـــ)هــي(، وهــو مــا كان كــرسا ألفــق التوقــع لــدى القارئ، 

الذي يجد تحوالت ثالث للخطاب يف سريورة انحدار، 

ينتظــر تصويــرا  بينــام كان  تصــل إىل االنهــزام واليــأس، 

خارجــا ينطلــق مــن األنــا عــن )الــذي/ التــي( كــام يقّدمهــا 

العنــوان.

3-2- نص م يــــــــــــمر16 أب تحيد الرمررخ:

النــص  هــذا  العنــوان يف  بهــا  قُــّدم  التــي  الصيغــة  إّن 

التاريــخ  عــوامل  نلــج  البدايــة-  -منــذ  تجعلنــا  الشــعري 

مســافات  يختــزل  الــذي  )مهيــار(  االســم  خــالل  مــن 

الزمــن ليطــرح عديــد األســئلة عــن االســتحضار التاريخــي 

لشــخصية معروفــة هــي الشــاعر مهيــار الديلمــي، وكل 

الزخم التاريخي املثار حول شاعريته، األمر الذي يجعل 

التاريخ صدارة داللية للنص، ننطلق يف مقاربتنا القرائية 

له عرب منطلقني، األول عن التشكيل اللغوي والعتبايت 

للنص، وعنوناه )نسق التشكيل الني( والثاين عنوناه 

)اإلحالة التاريخية(عن االحاالت التاريخية ودالالتها من 

خــالل مــا يقدمــه النــص مــن عالمــات تأويليــة.

تقــول  أن  تحــاول  نّصنــا  الشــعرية يف  الكتابــة  إّن 

غــري مــا يقولــه الكاتــب والقــارئ. إننــا نطلــق الحريــة ملــا 

يقولــه ســنن الكتابــة. تلــك األســنان التأويليــة التــي قــال 

بــني مقصديــة  والتــي تصــور رصاعــا  الســيميائيون  بهــا 

الكاتــب ومقصديــة القــارئ، وتجعــل مــن اللغــة تنفتــح 

الكتابــة/  عــن رصاع  البعيــدة  الخاصــة  عــىل عواملهــا 

القــراءة، يقــول روالن بــارث عــن ماهيــة الســنن إنـّـه »وعــد 

نعــرف عنــه إال  إننــا ال  بنيــات مــن رساب،  إنّــه  بإحالــة، 
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نقطــة انطالقــة ونقطــة عــودة.إن الوحــدات الناتجــة عــن 

السنن-تلك التي نقوم بإحصائها-تشكل يف حد ذاتها 

مخــارج للنصــوص، إنّهــا ســمة ونقطــة لالنزيــاح املحتمل 

عــن الســجل، إنّهــا شــظايا لهــذا الــيشء الــذي ُســبق وأن 

قُرئ وُرؤى وعيش. إّن السنن هو اآلثار التي تدل عىل 

يشء ســابق«17. إنّنــا – يف النــص الــذي بــني أيدينــا- 

نرصــد عالقــات شــكلية يؤسســها العنــوان يف صيغتــه 

اللغويــة، ومجمــوع البنيــات اللغويــة التمفصليــة، كــام 

تصورهــا أيضــا اإلحالــة التناصيــة للعنــوان عــىل عــوامل 

ســياقية تحــرك املعنــى يف حركــة مكوكيــة بــني داخــل 

النص وخارجه، بني مستوى لغته السطحي والعميق.

يقّدم لنا العنوان تدل- يف شقه النحوي- دالالت 

االســم )مهيار( وهي دالالت الثبوت والخروج عن إطار 

الزمــن، وهــو اإلطــار الــذي يجعــل مــن االســم يف عــامل 

دميومــة ال نهــايئ، وبالتــايل فإنّنــا نتحــدث نحويــا عــن 

يبقــى  بحيــث  غــري مكتملــة املعــامل،  إســنادية  قضيــة 

املعنــى منفتحــا عــىل التأويــل، فـ)مهيــار( يطــرح ســؤاال 

عن خرب املسند إليه، ونقول إنّه ال يكون غري القصيدة 

كاملة-كوحدة دالة أو بنية مسندة لالسم )مهيار(. كام 

)اســم علــم( ســؤاال وظيفيــا:  العنــوان بصيغتــه  يطــرح 

هــل كان التوظيــف التنــايص )مهيــار( لقصــد االحالــة 

إىل الشــخصية التاريخيــة األدبيــة بــكل الزخــم الــذي أثــري 

حولهــا يف التاريــخ ويف الحداثــة؟

نقرأ يف هذا النص العنوان قراءات مختلفة، رمبا 

املعنــى فيهــا يبقــى مؤجــال، يطــرح نقاطــا وأســئلة عــن 

تشــكيله اللغــوي كــام عــن الداللــة التــي يبنيهــا حينــام 

تنفتــح األســئلة عــىل احتــامالت التأويــل املؤّصلــة.

العنــوان يف شــقه  التــي طرحهــا  األســئلة  أّن  كــام 

اللغــوي، ويف شــقه اإلحــايل التنــايص، يجعلنــا نبحــث 

عــن منهجيــة بحثيــة إىل النــص، مــن شــأنها أن تقــارب 

عالقــات الداللــة التــي ينتجهــا النــص يف االتــكاء عــىل 

رمــوزه وعالماتــه.

الحركــة  البحــث يف  باتجــاه  للتّحــرك  يف محاولــة 

بــدء  نالحــظ  فلكهــا  النــص يف  يــدور  التــي  املحوريــة 

أّن النــص الشــعري يحتــوي عــىل ثالثــة عــرش مقطعــا، 

نحاول االنتقال من خاللها عرب محور جمل تعبريية من 

كل مقطــع، نعتربهــا عالمــات لســانية دالــة عــىل معــان 

تتمحــور حــول فكــرة )الســري يف متاهــات الحيــاة(، ســري 

ال ينتهــي بانتهــاء النــص، ولكنــه حركــة ترســم مــع دالالت 

التشــكيل اللغــوي للعنــوان )الثبــوت(، نســقا منتظــام 

للداللــة نقــرؤه جاملياتــه مــن شــقني:

3-2-1 نسق الرش يل التيص:

يف قراءتنــا للنــص نالحــظ أن هنــاك ثالثــة عــرش مقطعــا 

تحــوم يف فلــك النــص، بحيــث إنهــا تــدور حــول محــور 

كثيف الداللة هو العنوان )مهيار(، وإذا اعتربنا العنوان 

كمحــور، واملقاطــع تــدور - دالليــا- حــول محــوره، فإننــا 

نعتربهــا كــام نعتــربه عالمــة عتباتيــة، نقــرؤه ســيميائيا يف 

عالقته باملقاطع ونطرح السؤال التايل: إذا كان االسم 

يقــدم داللــة الثبــوت، فهــل يف املقاطــع داللــة مشــرتكة 

لحالــة االســم)الثبوت والحركــة(؟.

إّن العالقــة التــي يرســمها العنــوان )مهيــار( -كبنيــة 

مــن  -مــع كل مقطــع  بنــى مفصليــة  إليهــا  تجمــع  دالــة 

مقاطــع النــص- تشــّكل لنــا نســق الحركة)املقاطــع( مــع 

الثبوت)العنــوان( ونرســمها كاآليت:

مهيار

كل يف 

طريق1  طيور تطري 

من أجل 

الحب2

الرقص الذي 

تنتمي إليه3

 اتركني 

 أخطو 

خطوة4

تلطف الهواء 

بالرقص5

نسقط عىل 
األرض بعد 

الرقص6
تكلم عن 

الحب7

 ال تهرب 

منا8

لن أمر 

عليك9

ككل يشء 

يف الحياة 

يجري10

مل تنزل 

عىل سلم 

الطائرة11

يك يواري 

السامء12

ماء روحي 

ويطلع من 

حصاي13
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يف قراءتنــا للمقاطــع الثالثــة عــرش نــرى أنّهــا تقــدم 

تطــري،  طيــور  طريــق،  مثــل)كل يف  مــن  صــورا حركيــة 

تسقط عىل األرض بعد الرقص...( وهي صور تعتمد 

عــىل الحركــة يف مقابــل مــا اعتمــد عليــه العنــوان مــن 

الثبــوت، فهــل هــو النســق الــداليل متشــكال يف النــص، 

يتســق فيــه العنــوان مــع املــن؟. هنــا ميكــن أن نلخــص 

تلك العالقة بني العنوان واملن يف داللتهام بالشكل 

التــايل:

املن العنوان 

الحركة الثبوت 
النسق الداليل

نالحظ يف الشكل أّن داللة الثبوت والحركة تشكل 

ثنائيــة متضــادة، لكنهــا متثــل نســقا دالليــا مكتمــال بــني 

الحركــة والثبــوت، يرســم حالــة النــص، أيــن يكــون للحــب 

معنى التوهان يف عوامل ومتاهات الوجود، اين يخرج 

مفعام بالحنان والحب كالنهر الجار، اين يكون الثبوت 

منبعــا للحركــة يف آخــر جملــة شــعرية يف النــص:

كله أزرق وليس له حد	 

سميته مهيار	 

ماء روحي، ويطله	 

من حصاي	 

3-2-2 اإلحملة الرمرراية:

إّن ثنائيــة )الحركــة والثبــوت( التــي أنتجهــا التشــكيل 

العالمــي اللســاين للنــص، تطــرح بدورهــا- يف مســتوى 

البنيــة العميقــة للنــص أســئلة عــن اإلحالــة التــي يقدمهــا 

املعروفــة  التاريخيــة  للشــخصية  )مهيــار(  العنــوان 

وعالقتهــا مــع مضامــني املقاطــع، وهــي إحالــة واضحــة 

ألن معنى االسم فاريس يف أصله هو باللغة الفارسية 

أو )الجميــل( ويــرشك مــع املعنــى  القمــر(  )صاحــب 

التاريخي يف شخصية الشاعر مهيار الديلمي الفاريس 

الذي تشيع واتصل بالرشيف الريض وكان من الشعراء 

والــذي  للهجــرة.  تــويف 428  املتقدمــني يف عــرصه، 

يقــول فيــام اشــتهر عنــه:

إن كان عنــدك يــا زمــان بقيــة مــام يضــاُم بهــا الكــرام 	 

فهاتِهــا.

إّن النــص الشــعري م يــمر يرســم صورة صــورة قامتة 	 

للحــب منذ البدء

لن نتحدث عن بعضنا	 

كل يف طريق	 

////

أي حزن ينتابه ليلة العيد	 

والدخان يصاعد	 

من كل شيئ	 

ككل شيئ يف الحياة يجري	 

////

ولعله يتناص مع شخصيته التاريخية يف قوله	 

مهيار	 

ايها الولد الجميل	 

اتركني أخطو خطوة أخرى	 

أللقاك غدا.	 

إنــه التنبــؤ والخــوف واليــأس ممــزوج بالحــب الــذي 

قالــه الشــاعر الديلمــي يف غــزارة شــعره وتفوقــه اذ يعتــرب 

مــن بــني الشــعراء املكريــن غزيــري اإلنتــاج الشــعري.

خممتة

إّن ديــوان كلّــه أزرق للشــاعر خالــد الراشــد ينفتــح عــىل 

قراءات متعددة تحمل إمكانيات منهجية، علمية قادرة 

عــىل مقاربــة النصــوص وتأويلهــا، لكــن تبقــى مقاربــات 

ألّن لغــة نصــوص كلــه أزرق الشــعرية، بصيغــة قصيــدة 

النــر تعتمــد عــىل لغــة شــعرية غامضــة، لكنهــا جميلــة 

فالغمــوض صفــة إيجابيــة فيهــا يفّعــل القــراءة، ويدخــل 

املتلقــي يف خضــم اللغــة الشــعرية الشــاعرية.
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م�سطلح الَعلمانية وخيانة الرتجمة- قراء داللية نقدية

د. عمر بوقمرة
أستاذ محارض، حسيبة بن بوعيل، الشلف، الجزائر

امللخص

ســنتعرض يف هــذه الدراســة ملصطلــح الَعلامنيــة، وهــو مصطلــح غــريب وفــد عــىل املعاجــم العربيــة حديثــا عــرب 

الرتجمــة، وقــد وقــع اختيارنــا لــه ألهميتــه يف حيــاة املســلمني، وملــا وقــع فيــه مــن الخيانــة يف الرتجمــة، والتلبيــس يف 

الداللة، وذلك يجايف روح األمانة العلمية واملوضوعيةالتي يقتضيها البحث العلمي يف شــتى املجاالت؛ وعليه 

فهــدف البحــث هــو كشــف زيــغ هــذه الرتجمــة وخيانتهــا مــن حيــث املصطلــح والداللــة معــا، وقــد جمعــت فيهــا بــني 

بضعــة مناهــج اقتضاهــا البحــث، وهــي: املنهــج التاريخــي، واملنهــج الوصفــي، واملنهــج املقــارن؛ فبــاألول نتتبــع 

الداللــة وتطورهــا، واملصطلــح وتغــريه؛ وبالثــاين نقــف عــىل الداللــة واملصطلــح يف الحضــارة الغربيــة مهدهــام األول، 

ويف الحضــارة العربيــة اإلســالميةمهجرها؛ وبالثالــث نقــف عــىل مــدى التطابــق بــني الداللــة األصليــة الغربيــة، والداللــة 

العربيــة الرتجميــة؛ ومــن ثــم صحــة الرتجمــة مــن خطئهــا؛ لتكــون أهــم نتائــج البحــث هــي ســوء الرتجمــة عــي املســتويني 

اللفظــي والــداليل؛ وســبب ذلــك خيانــة املرتجــم وســوء نيتــه؛ وذلــك ملــا علمــوا أن معنــى العلامنيــة متّجــه الحضــارة 

العربيــة اإلســالمية عمــدوا إىل تحريفــه علّــه يــروج عــىل عــوام النــاس.

مقدمة

فيــه املســافات؛ حتــى  تقاربــت  زمــن  إننــا نعيــش يف 

صــار العــامل قريــة كونيــة كبــرية؛ بفضــل مــا تقدمــة الثــورة 

التكنولوجية الحديثة من وسائل التواصل املختلفة؛ ما 

أعطــى حريــة مطلقــة للمصطلحــات تســبح أىّن شــاءت، 

مــن  هائــل  كــم  وكرهــا-  علينــا – طوعــا  يتوافــد  وصــار 

املصطلحــات الغربيــة الحديثــة، وكــر اســتعاملها حتــى 

ظــن كثــري مــن املســلمني أنهــا عربيــة املنشــأ إســالمية 

مصطلــح  ومنهــا  كذلــك،  ليســت  وهــي  املفهــوم، 

الَعلامنية الذي ظهر يف أوروبا منذ القرن السابع عرش 

امليــالدي، ثــم انتقــل إىل الــرشق بدايــة القــرن التاســع 

أورويب  فهــو مصطلــح  الرتجمــة؛  عــرب  عــرش امليــالدي 

النشــأة والفكــرة، وهــذا البحــث يجتهــد يف ضبــط أصــل 

معنــاه الــذي اشــتق منــه يف اللغــة اإلنجليزيــة، ومفهومــه 

الــذي درجــت عليــه املعاجــم الغربيــة، ثــم نعــرج عــىل 

املعنيــني اللغــوي واالصطالحــي يف املعاجــم العربيــة 

الحديثــة؛ لنقــف عــىل مــدى صحــة الرتجمــة وســالمة 

الفهــم، أو ســوء الرتجمــة وضاللــة الداللــة.

لامنية ح اللممل الغريب 1( الل:

لكلمــة  ترجمــة  »َعلامنيــة«  »كلمــة  لغــة:   )1 1ـ

يف  ئــر  نظا لهــا  لتــي  ا اإلنجليزيــة   SECULARISM

اللغــات األوروبيــة، وهــي مشــتقة مــن الكلمــة الالتينيــة 

أو  »الجيــل«،  أو  »العــرص«،  وتعنــي   ،SAECULUM

أمــا يف التينيــة العصــور الوســطي فــإن الكلمــة  »القرن«. 

تعني »العامل«، أو »الدنيا«)مقابل الكنيسة(، ويوجد 

لفــظ التينــي آخــر لإلشــارةإىل العــامل، وهــو )مونــدوس 
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للكلمــة  مرادفــة  »ســيكولوم«  ولفظــة   ،)MUNDUS

أمــا  تعنــي »العــرص«.  التــي   »AEON أيــون« اليونانيــة 

»مونــدوس« فهــي مرادفــة للكلمــة اليونانيــة »كوزمــوس 

COSMOS« التــي تعنــي الكــون، ومــن هنــا فــإن كلمــة 

أمــا »مونــدوس«  الزمــاين،  البعــد  تؤكــد  »ســيكولوم« 

اســتعمل املصطلــح  وقــد  املــكاين«1،  البعــد  فتؤكــد 

عــام  الثالثــني2  نهايــة حــرب  مــع  مــرة  SECULAR ألول 

1648م، عندما تم توقيع صلح وستفاليا، وبداية ظهور 

التاريــخ  الَعلامنيــة، وهــو  الدولــة  القوميــة، أي  الدولــة 

الــذي يعتمــده معظــم املؤرخــني بديــة لنشــوء ظاهــرة 

الغــرب3. العلامنيــة يف 

ورد يف املعجــم الــدويل الثالــث الجديــد مــا يــيل: 

»العلامنية: الدنيوية هي وجهة النظرـ  يف الحياة أو أي 

قضيــة خاصــة _ املرتكــزة عــىل أن الديــن أو االعتبــارات 

الدينيــة يجــب أن تهمــل أو تســتثنى عــن قصــد، أو هــي 

نظــام مــن التقاليــد االجتامعيــة يعتمــد عــىل أســاس أن 

القواعــد األخالقيــة والســلوك يجــب أال تحــدد بشــكل 

كامــل بالرجــوع إىل الديــن، والعلــامين: الدنيــوي: هــو 

الشــخص الــذي يتبــع الدنيويــة ويدعــو إليهــا...«4.

وجــاء يف معجــم أوكســفورد رشحــا للــامدة نفســها 

مــا يــيل:

دنيــوي، أو مــادي، ليــس دينيــا وال روحيــا: مثــل   )1

الرتبية الالدينية، الفن أو املوسيقى الالدينية، 

الحكومــة املناقضــة للكنيســة.

الــرأي الــذي يقــول أنــه ال ينبغــي أن يكــون الديــن   )2

أساســا لألخــالق والرتبيــة«5.

تعنــي:   SECULARISM لفظــة  أن  يتبــني  وهكــذا 

العامل والدنيا يف مقابل الكنيسة، وهذا التقابل ليس 

بريئــا إذ إنــه يتخــذ عالقــة تناقضيــة بــني الديــن والدنيــا 

عمومــا، وبــني املســيحية والدنيــا خصوصــا، فهــي تعنــي 

كل مــا ليــس دينيــا وال روحيــا، وبعبــارة أوضــح تعنــي قيــام 

حيــاة الفــرد واملجتمــع عــىل أســاس غــري دينــي ويف كل 

مناحيهــا، وهــذا يعنــي إقصــاء الكنيســة مــن أي تدخــل 

يف شــؤون املجتمــع.

1-2( اص احــم: لقــد أفصحــت الداللــة املعجميــة 

القرابــة  وشــائج  أن  ذلــك  االصطالحــي؛  املعنــى  عــن 

الدالليــة بينهــام ال تــكاد تخفــى عــىل بصــري، ومــع ذلــك 

ســنورد بعــض التعريفــات االصطالحيــة الغربيــة ملفهــوم 

العلامنيــة متاشــيا مــع حــدود العنــوان، وتجنبــا للخلــط 

بــني مــا هــو غــريب ومــا هــو عــريب6، وقــد جــاء يف دائــرة 

املعارف الربيطانية: »بأنها حركة اجتامعية تهدف إىل 

رصف النــاس مــن االهتــامم باآلخــرة إىل االهتــامم بهــذه 

الدنيــا وحدهــا... ثــم تطــورت باســتمرار كحركــة مضــادة 

للتديــن والديــن املســيحي عــىل وجــه الخصــوص«7.

وعرفهــا املعجــم الــدويل الثالــث الجديــد: »بأنهــا 

اتجاه يف الحياة يقوم عىل مبدأ أن الدين واالعتبارات 

الدينيــة يجــب أال تتدخــل يف الحكومــة... والعلامنيــة 

فكــرة  عــىل  مؤســس  األخــالق؛  يف  اجتامعــي  نظــام 

وجوب قيام القيم السلوكية واألخالقية عىل اعتبارات 

الحياة املعارصة والتضامن االجتامعي دون النظر إىل 

الديــن«8.

الفرنــي »أربــري« يف كتابــه  ويقــول املســترشق 

»الديــن يف الــرشق األوســط«: »إن املاديــة العلامنيــة، 

كلهــا  والوضعيــة،  الطبيعــي،  واإلنســانية، واملذهــب 

أشــكال الدينيــة، والالدينيــة صفــة مميــزة ألوروبــا وأمــريكا، 

ومــع أن مظاهــره موجــودة يف الــرشق األوســط فإنهــا مل 

تتخــذ أي صبغــة فلســفية أو أدبيــة محــددة، والنمــوذج 

الرئيي لها هو فضل الدين عن الدولة يف الجمهورية 

الرتكيــة«9.

وجاء يف معجم علم االجتامع املعارص: »علامين: 

دنيوي، غري روحي، غري ديني، والعلامين هو العقالين، 

أو النفعــي... والعلامنيــة: هــي منظومــة كاملــة واضحــة، 

ورؤية شاملة للكون ترفض اإلميان باآلخرة والغيبيات... 

ولها أخالقياتها املبنية عىل العقالنية والنفعية10.

إن املتأمل لهذه التعريفات يســتنتج أن العلامنية 

حركــة اجتامعيــة تهــدف إىل رصف اهتــامم النــاس عــن 
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اآلخــرة إىل متــاع الدنيــا، ذلــك أنــه كان لــدى النــاس يف 

العصور الوسطى رغبة جامحة يف العزوف عن الدنيا، 

واإلقبــال عــىل اآلخــرة والتأمــل فيهــا، وقــد نجحــت يف 

ذلــك وظهــرت نتائجهــا يف عــرص النهضــة؛ ســاعد عــىل 

ذلــك طغيــان الكنيســة وإشــعالها لحــروب دينيــة طائفيــة 

ارتكبت فيها مجازر فظيعة آخرها حرب الثالثني عاما، 

الحكــم، ومحاربتهــا  يضــاف إىل ذلــك ســيطرتها عــىل 

للعلم؛ ولذلك عندما قامت الثورة الفرنسية )1789-

1799م( ضد امللكية واإلقطاعية كان شعارها: »اشنق 

آخــر ملــك بأمعــاء آخــر قســيس«11.

حركــة  إىل  تحولــت  أنهــا  نقــول  أن  ميكــن  وهنــا 

اجتامعية سياسية ألنها صارت تنادي بنمط معني من 

نظــام الحكــم الحــّظ فيــه لالعتبــارات الدينيــة، وهــذا مــا 

اشار إليه التعريف الثاين بعبارة »أن الدين واالعتبارات 

بــل ينبغــي  الدينيــة يجــب أال تتدخــل يف الحكومــة«، 

التــي ترفــض  النفعيــة  أن تقــوم الحيــاة عــىل العقالنيــة 

أخالقــي  نظــام  اعتــامد  إىل  وتدعــو  باآلخــرة،  اإلميــان 

اجتامعــي يرتكــز عــىل قانــون يقــول: »بــأن املســتويات 

تحــدد  أن  يجــب  والســلوكيات االجتامعيــة  األخالقيــة 

والرفاهيــة  الحيــاة املعاشــة،  الرجــوع إىل  خــالل  مــن 

االجتامعيــة، دون الرجــوع إىل الديــن«12، كــام نالحــظ 

أن كل التعريفــات تجمــع عــىل رفــض الديــن ومعاداتــه، 

وإن كانــت العبــارات مختلفــة لفظــا فهــي متفقــة داللــة، 

»فــرصف النــاس عــن االهتــامم باآلخرة«13رفــض وعــداوة 

»عــىل  واألخالقيــة  الســلوكية  القيــم  وبنــاء  للديــن، 

اعتبــارات الحيــاة املعــارصة والتضامــن االجتامعــي دون 

النظــر إىل الديــن«14 معــاداة ورفــض لــه، و«الالدينيــة«15 

عبارة تناقض الدين جملة وتفصيال.إذن هي »منظومة 

تســتبعد  الحيــاة  أو  للكــون«16  شــاملة  ورؤيــة  كاملــة، 

وتتجاهــل كل مــا هــو دينــي مــن كل مجــاالت الحيــاة، 

مــن سياســة، واجتــامع، واقتصــاد، وإدارة، وغريهــا، ال 

تســتثني شــيئا؛ وعليــه ميكــن القــول: إن العلامنيــة يف 

الحيــاة«  عــن  الديــن  تعنــي »فصــل  الغــريب  املفهــوم 

كــام  كلــه، ال  الفــرد واملجتمــع  بــني  ذلــك  فــرق يف  ال 

يشــاع بأنــه »فصــل الديــن عــن الدولــة« الــذي هــو بعــض 

العلامنيــة ال كلهــا.

2( الللامنية ح اللممل اللريب:

2-1( لغــة: مل يوجــد لفــظ العلامنيــة يف معاجــم 

اللغة العربية القدمية ألنه تعبري محدث، وقد ورد هذا 

املصطلح ألول مرة يف معجم ثنايئ اللغة، )فرني – 

عريب( من تأليف أحد تراجمة الحملة الفرنسية واسمه 

»لويــس بقــرص املــرصي«، وقــد طبــع الجــزء األول منــه 

يف شــهر مــارس مــن عــام 1828م، ثــم دخــل بعــد ذلــك 

إىل اللغــة العربيــة، وكان املعجــم الوســط الصــادر عــن 

مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة أول معجــم عــريب يــورد 

الَعلْــم  نســبة إىل  العلامنيــة  قائــال:  هــذا املصطلــح17 

مبعنــى العــامل. وهــو خــالف »الدينــي أو الكهنــويت«18. 

ولــن أقــررت آنفــا بخلــو املعاجــم العربيــة القدميــة مــن 

مصطلــح العلامنيــة فــإن ذلــك ال يعنــي خلــو بعضهــا مــن 

جــذور مــادة هــذا املصطلــح، فقــد ورد يف القامــوس 

املحيــط للفريوزآبــادي تحــت فصــل العــني بــاب امليــم 

يف مــادة )ع، ل، م(: والَعلْــم والعــامل، الخلــق كلــه، أو 

مــا حــواه بطــن الفلــك«19.

2-1-1( اليجمــة امضللة: يبدو مصطلــح العلامنية 

ألول وهلــة أنــه كلمــة عربيــة اشــتقت مــن كلمــة الِعلــم، 

فهــي اســم منســوب، و إذا كان االســم املنســوب صفــة 

»ففــي النســبة إليــه معنــى املبالغــة يف الصفــة، وذلــك 

أن العــرب إذا أرادت املبالغــة يف وصــف يشء ألحقــوا 

بصفته ياء النسب، فإذا أرادوا وصف اليشء بالحمرة 

قالوا: »أحمر«، فإذا أرادوا املبالغة يف وصفه بالحمرة، 

قالوا:«أحمــري«20؛ وبنــاء عــىل هــذه القاعــدة فــإن كلمــة 

»علامنية« هي اسم منسوب وهو صفة تفيد املبالغة 

يف االهتــامم بالعلــم والعــامء، وال اعــرتاض عــىل هــذا 

املعنى – لو كان صحيحا- من وجهة رشعية إسالمية، 

التعلــم،  الكريــم يحــث عــىل  القــرآن  مــن  نــزل  مــا  فــأول 

ù&t ø%$#ÉOó™$$Î/y7În/« :تعــاىل قــال 
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u‘“Ï%©!$#t,n=y}»21؛ ثــم إن زيــادة األلــف والنــون 

يف االســم املنســوب غــري قياســية يف اللغــة العربيــة، 

ثــم كــرت يف كالم املتأخريــن  »وإمنــا جــاءت ســامعا 

ين، ولِحيــاين«  مثــل قولهــم: »رُقْبــاين، وَشــعراين، وٌجــامَّ

22. فهو إذن  للعظيم الرقبة، والشعر، والُجّمة، واللحية«َ

مــن شــواذ النســب، ومــع ذلــك ميكــن أن نتســامح لغويــا 

ونقــول: إن ذلــك يســوغ يف عــرف طائفــة مــن اللغويــني 

املحدثــني دعــاة التيســري اللغــوي، ومنهــم أحمــد مختــار 

عمر إذ يقول يف معجمه »الصواب اللغوي«: هو رجل 

َعلــامين ]فصيحــة[ قاعــدة النســب تقتــيض زيــادة اليــاء 

املشــددة عــىل املنســوب إليــه دون تغيــريات أخــرى، 

إليهــا  العــرب  نســبت  كثــرية  كلــامت  وجــدت  ولكــن 

بزيــادة األلــف والنــون، مثــل: »شــعراين«، وعــىل هــذا 

فــال مانــع مــن اســتعامل كلــامت أخــرى اســتخدمت يف 

العرص الحديث بزيادة األلف والنون مثل: »َعلامين«، 

و«َعقــالين«23.

ولن كان بإمكاننا أن نتسامح مع االنحراف اللغوي 

الطــرف  نغــض  أن  ميكننــا  فــال  )الشــذوذ(  الشــكيل 

عــن االنحــراف الــداليل، ففــرق جــيل بــني النســبة إىل 

»الِعلــم« بالكــرس وبــني »الَعلْــم« بالفتــح، فعــىل الرغــم 

مــن اشــتهار النطــق بكــرس العــني فــإن ذلــك ال يغــري مــن 

الحقيقة اللغوية شيئا، فام دام أن املصطلح وافد عىل 

معاجمنا العربية فإن 24مدلولها سواء أكرست عينها أم 

فتحــت يبقــى عصيــا عــىل التضليــل والتبديــل، فحينــام 

»ينتقــل مصطلــح مثــل »علامنيــة« مــن معجــم حضــاري 

إىل معجم حضاري آخر وتتم »ترجمة« املصطلح، فإنه 

يظــل يحمــل آثــارا قويــة مــن ســياقه الحضــاري الســابق 

الذي يظل مرجعية صامتة له«25؛ ومن هنا كان ينبغي 

الرتجــامت  أحســن  مناقشــة  البحــث يف  يتمحــور  أن 

العربيــة لكلمــة »SECULARISM« وأقربهــا إىل املعجــم 

والزمنيــة،  الدنيويــة،  الغــريب وأكرهــا دقــة«26، وهــي: 

واملادية، واملدنية، والالتينية، والالروحية، والوضعية، 

والالئكيــة27، وغريهــا مــن العبــارات، وهــي كلهــا تجتمــع 

عــىل مناقضــة الديــن واســتبعادة مــن الحيــاة كلهــا. »فال 

شك أن الربط بني العلامنية وبني معنى »العامل« أدق 

مــن الربــط بينهــا وبــني العلــم«28.

وقطعــا لدابــر هــذا التداخــل الــداليل ســأورد هذيــن 

األصلــني »الِعلــم« و«الَعلـْـم« ومشــتقاتهام يف اللغتــني 

اإلنجليزية والفرنســية.

فقد برد ح ملول اللغمع مم ريل:

SECULAR دنيوي، زمني، عاملي، قرين، غري ديني 

SECULARISM دنيوية َعلامنية 

SECULARIST دنيوي: متعلق بالدنيوية 

SECULARITY دنيوية، َعلامنية، عاملية 

SECULARIZATION دنوية، علمنة 

SECULARIZE علمن، َدنَْوَي29 

ببرد فيه أرضم:

SCIENCE علم الثقافة، معرفة، دراية 

SCIENTIFIC ِعلمي: مدروس علميا، مبحوث علميا

دقيق علميا، منسوب إىل العلم
30SIENTIST علمي، رجل علم، عامل 

بحرى امقمبل الفرنيس رحمل الدتلة نفس م:

LAIQUE زمني، دنيوي، علامين 

LAICISER علمن: استبدل الطابع الديني 

بالطابع العلامين يف مؤسســة أو مستشــفى، ألغي ما 

يتعلــق بالطابــع الديني.

LAICISME علامنية: دنيوية ال دينية31 

ف ل ترى ل ام من عاقة؟!

)بالكــرس(  الِعلامنيــة  مصطلــح  أن  اتضــح  لقــد 

مصطلــح مخــادع وال يعكــس الداللــة الحقيقيــة الثاويــة 

خلفه فال صلة بينه وبني العلم ألبتة »كام يحاول بعض 

املراوغني أن يلبس عىل الناس، بأن املراد بالعلامنية: 

هــو الحــرص عــىل العلــم التجريبــي، واالهتــامم بــه، فقــد 

تبــني كــذب هــذا الزعــم وتلبيســه، مبــا ذكــر مــن معــاين 

فيهــا«32، ويف  نشــأت  التــي  البيئــة  الكلمــة يف  هــذه 

هــذه  وراء  مــن  والهــدف  بهــا،  التــي رصحــت  لغاتهــا 
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املغالطــة ســواء عنــد املفكريــن الغربيــني املناهضــني 

مــن دعــاة  بهــم  عنــد املتأثريــن  أو  للكنيســة ورجالهــا، 

الالدينيــة يف العــامل اإلســالمي ســواء أكانــوا أفــرادا أو 

منظــامت أو دوال هــو جلــب تأييــد النــاس عمومــا إىل 

الحركــة، لعلمهــم أن اإلنســان مهــام كان توجهــه  هــذه 

الفكــري ال ميكــن أن يعــارض الدعــوة إىل العلــم33.

الرتجمــة:  هــذه  ســبب  مبينــا  القرضــاوي  قــال 

معنــى  بلفظــة »الدينيــة« ألن  ترتجــم  أن  »وكان ميكــن 

الكلمــة األجنبيــة مــا ليــس بدينــي، وكل مــا ليــس بدينــي 

أو »مــدين«  هــو ال دينــي، ولكــن اختــريت »علــامين« 

ألنهــا أقــل إثــارة مــن كلمــة ال دينــي«34. وهكــذا اســتطاع 

هــذا املصطلــح أن يدخــل دائــرة الَقبــول عنــد كثــري مــن 

مثقفــي املســلمني ناهيــك عــن عامتهــم، ورصنــا نســمع 

والتشدق به يف كثري من املناسبات، وعىل شاشات 

معظم الفضائيات ظنا منهم أنه أمارة التقدم والتمدن 

القائم عىل الِعلم الصحيح الذي ال ينكره دين صحيح، 

بل ما زال العلم الصحيح يفرت كل يوم عن لطائف أرسار 

القرآن الكريم، فليتهم يعلمون أن العلامنية تنكر الدين 

وتحاربــه لعلهــم يرجعــون.

عــدة يف  تعريفــات  للعلامنيــة  اص احــم:   )2-2

منهــا: االصطالحــي  املعنــى 

الديــن عــن  »عــزل  بأن ــم:  القرضــمبي  1( عرف ــم 

الدولة وحياة املجتمع، وإبقائه حبيسا يف ضمري الفرد 

ال يتجــاوز العالقــة الخاصــة بينــه وبــني ربــه، فــإن ســمح لــه 

بالتعبــري عــن نفســه ففــي الشــعائر التعبديــة واملراســيم 

املتعلقــة بالــزواج والوفــاة ونحوهــا«35.

ــمم: »إقامــة الحيــاة  ــد ق ــب فق ــم محم 2( بعرف 

الديــن  بــني  الكامــل  الفصــل  أو  الديــن،  عــن  بعيــدا 
والحيــاة«.36

ــم: »ذلــك اللفــظ  ــة الاــويل بأن  ــم جمل 3( بعرف 

الخادع الذي اســتخدم بدال من عبارة الالدينية، والتي 

تعتــرب أصــل الحركــة التــي ظهــرت يف أوروبــا يف القــرن 

التاســع عــرش امليــالدي لتعــرب عــن وجهــة نظــر املنكريــن 

لوجــود هللا أو الذيــن يفصلــون بــني وجــود هللا وتأثــريه 

يف الحيــاة«37.

4( بعرف ــم محمد إبراهيل مرببك بأن م: »االقتصار 

الحقائــق  إدراك  يف  وخرباتــه  البــرشي  العقــل  عــىل 

الــذي يعنــي يف  الحيــاة، وهــو األمــر  وترصيــف شــئون 

الوجه املقابل له إقصاء أي مصادر أخرى وعىل رأسها 

الوحــي املقــدس يف إدراك حقائــق الوجــود، والطريقــة 

التــي يجــب انتهاجهــا فيالحيــاة التــي نعيشــها«38.

5( بحّدهــم حســد ســلد بقولــه: »هــي منحــى يف 

التفكــري ينطلــق مــن أن للعــامل بذاتــه وجــودا مســتقال 

مغايــرا عــن وجــود خالقــه، وبالتــايل فــإن تنظيــم املجتمع 

العــامل  مــن صميــم  تكــون  أن  والدولــة والثقافــة يجــب 

مــن ســلطات  تحريــره  تلقائيــا إىل  يــؤدي  مــام  نفســه، 

إنــكارا  املؤسســات الدينيــة، مــن دون أن يعنــي ذلــك 

للخالــق، أو نفيــا للديــن، والعلمنــة بهــذا املعنــى هــي 

تنظيــم املجتمعــات وفــق القوانــني التــي يضعهــا العقــل 

والعلــم اإلنســانيني، عــىل مســتوى الســلطة، واإلدارة، 

ونظــام العمــل، واالقتصــاد، والرتبيــة والــزواج، وكل أوجــه 

النشــاط اإلنســاين«39.

تلــك مجموعــة مــن التعريفــات أوردتهــا ملجموعــة 

مــن املفكريــن املســلمني أظنهــا كافيــة لكشــف وبيــان 

حقيقــة العلامنيــة مــن وجهــة نظــر صحيحــة عــىل األقــل 

عنــد ذوي التوجهــات اإلســالمية، أمــا النصــارى العــرب 

واملســلمون املفتونــون بــكل مــا هــو غــريب، فقــد حاولــوا 

جاهديــن تحســني صورتهــا عــن طريــق الرتجمــة املضللــة 

–كــام رأينــا- ولكــن هيهــات فــإن نــن الداللــة بنوعيهــا: 

ــها األول  اللغويــة واالصطالحيــة مــا زال ينبعــث مــن ُحشِّ

هاتــكا كل أســتار الزيــف والتحريــف.

إن العلامنيــة ظاهــرة أوروبيــة كنســية رصفــة، أوروبيــة 

املنشأ واملحضن، مازالت تحمل نكهة بيئتها األوىل، 

حتى يف بالد املســلمني، وكان ينبغي عىل دعاتها أن 

ينظــروا إليهــا نظرتهــم إىل البضاعــة املســتوردة فيميــزوا 

بــني الغــث والســمني منهــا، ثــم يقــع االختيــار واالســترياد 
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إن دعت الحاجة -هذا يف حاجة األبدان فكيف بحاجة 

األذهان- ولو أنهم هّذبوا وشّذبوا هذه املصطلحات40 

مبــا يبــدو لهــم 41 أنــه يتــالءم مــن البيئــة اإلســالمية لرمبــا 

أبنــاء املســلمني  مــن جهــة  لقبولهــا  أدعــى  ذلــك  كان 

وعوامهم، ولكن الواقع أنهم يتحدثون عنها عىل طريقة 

وكوندروســية  ولــوك  فولتــري  أمثــال:  الغــرب  فالســفة 

وغريهم.42 فسقط القناع، وظهر الخداع؛ وبنظرة مقارنة 

وعجــىل بــني هــذه التعريفــات وبــني تعريفــات الغربيــني 

املســوقة ســابقا يــدرك ذلــك التطابــق الــداليل بينهــام؛ 

ويف ذلــك إشــارة قويــة عــىل موضوعيــة وصــدق هــؤالء 

والنقــل،  الرتجمــة  وأمانتهــم يف  الباحثــني املســلمني 

فالعلامنية عندهم هي الالدينية، وهي عزل الدين عن 

حيــاة املجتمــع وقــرصه يف أحســن األحــوال عــىل عالقــة 

الفرد بربه، وإن تجاوز ذلك فإىل الشعائر التعبدية من 

صــالة، وصــوم، و زكاة، وغريهــا.

3( أقســمت الللامنيــة: ال تتحــّدد صــور العلامنيــة 

وأقســامها إال بتتبــع املراحــل واألشــواط التــي قطعتهــا 

عــرب تاريخهــا الطويــل وذلــك يشء متعــرس يف بحــث 

كهذا، ولكن ميكن تلخيص هذه املراحل يف مرحلتني 

أثرهــام تشــكلت صورتــان للعلامنيــة  أساســيتني عــىل 

وهــام:

املعتدلــة،  العلامنيــة  مرحلــة  األبىل:  امرحلــة 

وسادت يف القرنيني السابع عرش والثامن عرش، وقد 

»اعتــرب فيهــا الديــن أمــرا شــخصيا ال شــأن للدولــة فيــه، 

فإن عىل الدولة مع ذلك أن تحمي الكنيسة، وباألخص 

يف جبايــة رضائبهــا، وإن طالــب التفكــري العلــامين يف 

هــذه املرحلــة بتأكيــد الفصــل بــني الدولــة والكنيســة، 

لهــا،  مــن كل قيمــة  فإنــه ال يســلب املســيحية كديــن 

وإن كان ينكــر فيهــا بعــض تعاليمهــا، ويطالــب بإخضــاع 

تعاليــم املســيحية للعقــل، وإىل مبــادئ الطبيعــة؛ مــام 

DEISM :نشــأ عنــه ذلــك املذهــب املعــروف باســم

وهــو مذهــب يعــرتف بوجــود هللا كأصــل للعــامل، ولكنــه 

ينكــر: اإلعجــاز والوحــي، وتدخــل هللا يف العــامل«43.

وميكــن أن نســتخلص مــن هــذا النقــل أهــم مميــزات 

هــذه املرحلــة وهي:

1 – الدين مسألة شخصية ال عالقة للدولة بها.

2 – عــىل الدولــة أن تحمــي الكنيســة خاصــة يف جبايــة 

الرضائــب.

3 – علامنيو هذه املرحلة ال يجردون املسيحية من كل 

قيمــة لهــا مــع إنكارهــم لبعــض تعاليمهــا، ويطالبــون 

بإخضاعها للعقل ومبادئ الطبيعة؛ ونتيجة لذلك 

الــذي   DEISM بـــ:  املعــروف  املذهــب  ظهــر 

يعــرتف بوجــود هللا 44كأصــل للطبيعــة، ومــع ذلــك 

ينكر اإلعجاز والوحي، وتدخل هللا يف العامل ومن 

رواد هــذه املرحلــة نجــد:

فولتري )ت1778م( يف فرنسا.	 

شيفستريي )ت1713م( يف إنجلرتا.	 

ليسنج )ت1872م( يف أملانيا.	 

لوك )ت1704م( يف إنجلرتا.	 

هوبز )ت1679م( يف إنجلرتا.	 

»لقد عرفت العلامنية األوروبية –غري التيار املادي 

امللحــد- تيــارا مؤمنــا باللــه اســتطاع فالســفته التوفيــق 

بــني اإلميــان بوجــود إلــه خالــق للعــامل، وبــني العلامنيــة 

التــي تــرى العــامل مكتفيــا بذاتــه... وكان هــذا التوفيــق 

مؤسســا عــىل التصــور األرســطي لنطــاق عمــل الــذات 

التصــور األرســطي واحــد مفــارق  اإللهيــة... فاللــه يف 

للعــامل وخالــق لــه... لكنــه قــد أودع يف العــامل والطبيعــة 

األســباب التــي تدبرهــام تدبــريا ذاتيــا دومنــا حاجــة إىل 

تدخل إلهي، أو رعاية إلهية فيام بعد مرحلة الخلق«45، 

فالعــامل إذن مكتــف بذاتــه عــن الــذات اإللهيــة باألســباب 

املودعة فيه، وهو وحده مصدر املعرفة القابلة للربهنة 

العقليــة والتجريبيــة، مثلــه مثــل الســاعة التــي أودع فيهــا 

صانعها أسباب عملها، دون حاجة لوجوده وهي تؤدي 

وظيفتهــا؛ تعــاىل هللا عــام يقــول أرســطو علــوا كبــريا46.

املرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة العلامنيــة املتطرفــة 

أو امللحــدة وهــي مرحلــة العهــد املــادي، أو مــا يســمى 
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بـ »الثورة العلامنية«، وفيها اســتقرت يف القرن التاســع 

عــرش عــىل اإللحــاد الرصيــح واملجاهــرة بعــداء الديــن 

فيشــتة  جوتليــش  »جوهــان  ذهــب  لقــد  تحفــظ.  بــال 

)1814هـ( خطوة أبعد يف العلامنية، لقد نادى بسيادة 

العقــل، وغــاىل يف النزعــة القوميــة األملانيــة، ودعــا إىل 

تصــور يكــون فيــه اإلنســان رب نفســه... ليمهــد بأفــكاره 

كلها إىل خطوة جديدة مييض بها هيجل وكأنه أضاف 

تقــوم عــىل  إلهــا جديــدا هــو »اإلنســان«47.إنها مرحلــة 

إلغــاء الديــن -أي ديــن- إلغــاء كليــا والكفــر بالغيبيــات، 

وليــس فصــال بــني الكنيســة والدولــة كــام كان عليــه األمــر 

يف املرحلة األوىل، ثم اختلف فالســفتها يف املعبود 

الــذي يحــل محــل هللا فجعلــه »فريبــاج« اإلنســان العــام 

و »ليــس اإلنســان الفــرد؛ ألن اإلنســان الفــرد يظــل دامئــا 

إنسانا أرضيا مفتقرا، ولذا يجب أن تكون جامعة العمل 

هــي املعبــود ويف مــكان العبــادة«48.

مقدمــة  املســيحية  هــدم  أن  »ماركــس«  ويــرى 

يكــون اإلنســان فيــه ســيد نفســه،  لبنــاء عــامل  رضوريــة 

بــل معهــا يرفــض  ولكــن ال يرفــض املســيحية وحدهــا، 

كل ديــن كذلــك، لتنتهــي ســيادته إىل ســيادة املجتمــع 

والدولــة؛ ووضعهــا بالنســبة لألفــراد هــو وضــع املعبــود 

الخالــق مــع املخلوقني.أمــا علامنيــة »لينــني« فتفــيض 

إىل إلغــاء املســيحية وإحــالل البلشــفية محلهــا كديــن 

جديــد، وهــذا الديــن يجــب أن يكــون يف خدمــة الواقــع 

الــذي هــو »الحــزب« الــذي ســيتأثر بالعبــادة عوضــا عــن 
هللا وبالقداســة عوضــا عــن الكنيســة.49

اليســاري املتطــرف  الجنــاح  أفــراخ  أوغــل  وهكــذا 

التــي  املتطرفــة  علامنياتهــم  يف  »هيجــل«  ملدرســة 

أجمعــت كلهــا عــىل إلغــاء الديــن وهدمــه، وتفرقــت يف 

بدله بني اإلنسان العام، واملجتمع والدولة، والحزب، 

لتأخــذ مــكان العبــادة عــوض عــن هللا والقداســة بــدال 

وعــىل إثــر هــذه املتتاليــة تشــكلت  عن املسيحية؛ 

عليهــا  اصطلــح  علامنيــة  أولهــام  للعلامنيــة:  صورتــان 

 )NON RELYIOUS املعتدلــة،) بالعلامنيــة 

العلامنيــة  وثنتاهــام  امللحــددة،  وغــري  واملؤمنــة، 

.)ANTI RELIOUS(وامللحــدة املتطرفــة، 

ويف تقديرنا أن هذه القسمة تنطوي عىل مغالطة 

كبرية أشبه ما تكون بتلك التي بسطنا فيها القول حول 

ترجمــة مصطلــح العلامنيــة، فكالهــام ملحــدة ومتطرفــة، 

التطــرف واإللحــاد،  وإن كانــت بدرجــات متفاوتــة يف 

فبََدهــي »أنــه بالنســبة لإلســالم ال فــرق بــني املســلمني، 

فــكل مــا ليــس دينيــا مــن املبــادئ والتطبيقــات فهــو يف 

حقيقتــه مضــاد للديــن، فاإلســالم والالدينيــة نقيضــان ال 

يجتمعــان وال واســطة بينهــام«50.

الاممتة

أن  هــو  الدراســة  هــذه  مــن  يســتخلص  أن  وماميكــن 

الحضــارات  مــن  الوافــدة  املصطلحــات  مــن  كثــريا 

الغربيــة، ويف شــتى مجــاالت العلــوم، يجــب أن تخضــع 

لالختبــار والتمحيــص عــىل املســتوى الــداليل معجميــا 

واصطالحيــا، يف محضنهــا األول، قبــل أن تصــري إىل 

مهجرهــا األخــري، لنتأكــد مــن صــدق وســالمة الرتجمــة، 

وصحــة الفهــم، قبــل أن تحصــل عــىل تأشــرية الســفر، 

إذا كانــت هــذه املصطلحــات  وإذن اإلقامــة، خاصــة 

شــديدة الحساســية كــام رأينــا مــع مصطلــح العلامنيــة.

امصمدر بامراجع

القرأن ال ررل بربارة حفص عن عمصل.
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 مترد الل�سان العربي -اأدب ال�سوارع من املاهية 
اإلى الهوية - درا�سة �سو�سيوتداولية

حيزرة كربش
سنة أوىل دكتوراه، كلية اآلداب والفنون، جامعة حسيبة بن بوعيل

امللخص

تغــريات  تفــرض  الحضاريــة  و  االجتامعيــة  الحيــاة  ولكــن حتميــة  الســاميات،  اللغــات  مــن  العربيــة كغريهــا  اللغــة 

وتطــورات يف البنــى الغويــة للــكالم، حيــث تنتــج عــن تلــك التقارابــات الحضاريــة عــدد مــن الظواهــر اللســانية املؤثــرة 

عــىل اللغــة بالســلب واإليجــاب عــىل حــد ســواء، واللغــة العربيــة عــىل غــرار اللغــات األخــرى تعرضــت للكثــري مــن 

الضغوط)االجتامعيــة، واالقتصاديــة و السياســية واإلســتعامرية...(، مــام أدر إىل خلــق تفرعــات لهجيــة، وتداخــالت 

معجمية ولدت قاموســا هجينا يكاد يطمس معامل الهوية العربية، فقد أصبح من الواضح وجود أمعة لغوية متحو 

اللغــة العربيــة مــن اللســان، وهــو واقــع تفــىش يف كل املجتمعــات العربيــة دون اســتثناء، ويتبــدى ذلــك مــن خــالل 

كتابات و شعارات عىل جدران الشوارع واألزقة واألحياء وحتى املدارس... وهو ما يسمى«أدب الشوارع«، حيث 

تكتلــت الرتاكيــب املغلوطــة، و اللغــات املتامزجــة واملكيفــة بأســلوب عشــوايئ والتلهيــج الســلبي الــذي يطمــس 

العربيــة الفصيحــة، فهــو مبثابــة الشــاهد التاريخــي عــىل انحطــاط اللغــة العربيــة يف عــرص العوملــة.

الكلامت املفتاحية: اللغة العربية، الواقع اللغوي، األدب والواقع، أدب الشوارع، الهوية، التهجني.

اإلشــكالية: مــاذا ميكننــا القــول عــن الواقــع اللغــوي يف الوطــن العــريب؟ ومــا فاعليــة أدب الشــوارع يف تشــكيل التاريــخ 

اللغــوي؟ وهــل ميكــن اعتبــار أدم الشــوارع هــام مــن الهمــوم اللغويــة املســكوت عنهــا؟

1- باقع اللغة اللربية ح الوطن اللريب

مــن خــالل االســتعامل  العربيــة  اللغــة  تتجســد كينونــة 

الســليم، وفــق نســق تــداويل مضبــوط يضمــن الحفــاظ 

الواقــع  عــن  املعــرب  األصيــل،  اللغــوي  القالــب  عــىل 

عــىل  الضــوء  مــن  مزيــدا  يلقــي  الــذي  األنربولوجــي 

اللغــة العربيــة، بأبعادهــا الصوتيــة و الرصفيــة والنحويــة 

والدالليــة، لــي تفهــم امليكانيزمــات املنتجــة للخطــاب 

تلــك  املالحــظ  ومــن  بالعربيــة،  املنطــوق  اللغــوي 

الناتجــة  العربيــة  منهــا  تعــاين  التــي  التشــتتاتاللهجية 

عــن أزمــة التعــدد مــام أدى إىل خــرق الســياج اللغــوي 

العــريب فتداخلــت اللغــات واللهجــات مــع اللغــة األم 

)العربيــة( بجملــة مــن األلفــاظ و العبــارات املقتحمــة 

ألحشــاء الخطــاب العــريب، )فرنســية إنجليزيــة، إضافــة 

إىل اللهجات املتناثر يف األقطار العربية التي طوقت 

الفصيــح( الكلــم 

منــه،  مفــر  ال  واقــع  العربيــة  مشــكلة  فــإن  وعليــه 

البيداغوجيــات  وضــع  الحســابات،  إعــادة  يتطلــب 

الحلــول ذات املنعكســات  عــن  والبحــث  املناســبة، 



156  مترد اللسمن اللريب -أدب الشوارع من اممهية إىل ال ورة - دراسة سوسيوتدابلية

التطــورات  التــي ترصــد  الدياكرونيكيةوالســانكرونيكية، 

املتالحقــة والطارئــة عــىل اللغــة العربية«حيــث تفشــت 

ظواهر لسانية متعددة ومتنوعة يف املجتمع الواحد، 

بــني ازدواجيــة وثنائيــة وتعدديــة لغويــة، مــع ماتعنيــه مــن 

بــني العربيــة الفصحــى واللهجــات العاميــة خلــط 

التعبــريات  و  األلفــاظ  الدارجــة(، واســتعامل  )أو 

األجنبيــة الدخيلــة يف الســياقات الكالميــة وحتــى يف 

الكتابــة«.

األمن اللغوي أصبح من بني األهداف الدولية التي 

أصبح توفريها أمرا بالغ الصعوبة، نظرا للرتاجع اللغوي 

الــذي عرفتــه املجتمعــات العربيــة، فقــد طغــى البــذخ 

املصطلحــي، وكــرت الرصاعــات اللهجيــة، لتتقــد حرب 

لسانية متحو معامل الهوية العربية، من خالل النزعات 

ودالليــة،  ونحويــة،  ورصفيــة،  )صوتيــة،  املســتوياتية 

ومعجميــة(، فــال ميكــن غــض النظــر عــن عوملــة االتصــال 

الغوي الذي شابته تطورات العرص، وتداعيات اللغات 

األخــرى حــول العامل،«وهــو مــا آل إىل رضب مــن رصاع 

النفوذ اللغوي فإذا اعتربنا فعال أن العامل يشهد اليوم 

حربــا بــني اللغــات فــإلن العــامل متعــدد«.

عــن فــوىض اللغــات نتحــدث، فاملجتمــع العــريب 

مــن  يســلم  مل  العامليــة،  املجتمعــات  مــن  كغــريه 

بآخــر  أو  بشــكل  املؤثــرة  األخــرى  اللغــات  احتــكاكات 

عــىل معياريــة اللغــة العربيــة، عــىل الرغــم مــن رصامتهــا 

تحميهــا  التــي  املورفولوجيــة  والقواعديــة  النحويــة 

عــن  الناتجــة  اللغويــة  التشــابكات  مــن  بعيــد  إىل حــد 

أن  أزمــة ميكــن  مــن  وتصونهــا  اللغــوي  الواقــع  عوملــة 

حاولنــا  مهــام  ولكــن  العــريب،  الــكالم  موازيــن  تقلــب 

تربيــر هــذه الفــوىض فــإن الواقــع ينطــق بتدهــور لغــوي 

الميكــن تغييبــه »فاملجتمعــات العربيــة عــىل اختــالف 

وعــدم  العربيــة  لغــة  التهميــش  تشــرتك يف  تنوعاتهــا 

للفكــر  بهــا، فاعتبارهــا عنوانــا للهويــة، وعــاء  االهتــامم 

و الثقافــة وأحيانــا يصــل األمــر إىل معاداتهــا و اإلســاءة 

إليهــا والتطــاول عليهــا والســعي الحثيــث لــإلرضار بهــا 

بهــا، ويصــد  يتمســك  مــن يحافــظ عليهــا، و  ومحاربــة 

أهلهــا« عــىل  الحاقديــن  الكائدينلهــا  هجــوم   عنهــا 

. لرمبــا هــذا الــكالم مبالــغ فيــه نوعــا مــا، ولكــن البــد مــن 

توضيــح الصــورة اللغويــة، التــي يــرسي فيهــا كيــان األمــة 

العربيــة، و يرتاكــم يف مفرداتهــا تاريــخ وحضــارة اإلســالم.

يطمــس  فكــري  غــزو  إىل  يــؤدي  اللغــوي  الغــزو 

الوجــود العــريب مــن زاويــة اللغــة، عــىل اعتبــار أنهــا رمــز 

تداخلــت  فــإذا  العــريب،  القومــي  االنتــامء  رمــوز  مــن 

العامية بالفصحى، واغتصب املعجم العريب، وانتهك 

التقعيــد اللغــوي العــريب وتواشــجت العوامــل الداخلية 

والخارجية، واستنسخت املنهجيات الدخيلة لتطبيقها 

عــىل تركيــب الــكالم العــريب، فالنتيجــة حتــام اضمحــالل 

اللغة العربية الفصيحة، وتذبذبها بني البقاء واالنقراض 

العــريب، وتتولــد مناوشــات فكريــة و  فيتبلبــل اللســان 

ثقافية وتاريخية،« فيتغري املجرى األصيل للمجتمعات 

اللغــة  اليــوم هــو فــرض  فــإن املطلــوب  العربيــة، لهــذا 

العربيــة وجودهــا بقــوة متكلميهــا وإرادتهــم الصادقــة يف 

اســتعاملها وضــخ دمــاء الحيــاة يف رشيانهــا«.

إن ديكتاتورية اللغات القوية تقوم عىل اسرتاتيجية 

االستنســاخ اللفظــي، و التزاحــم املعجمــي والســيطرة 

املجــزأة، يف شــكل عصابــات مفرداتيــة للوصــول إىل 

التــام، فــإذا كان التالقــح اللهجــي  االســتعامر اللغــوي 

اللغــة  يصــل إىل حــد والدة لغــة هجينــة تكــرس جوهــر 

العربية املتبلورة يف منظومات محكمة التقبل التطفل 

تنخــر  مسيّســة  ديناميكيــات  عــىل  القائــم  اللغــوي، 

الخطــاب اللغــوي العــريب الفصيــح.

مــن الواضــح كذلــك هيمنــة التطــور العلمــي عــىل 

اللغــة العربيــة، حيــث غــرزت ألفــاظ أجنبيــة يف ركائــز 

التعليميــة،  )املؤسســات  وهــي  اللغــوي،  الواقــع 

لتلفزيونيــة،  ا الشاشــات  و  رية،  واملؤسســاتاإلدا

مســمى  تحــت  األعــالم...(  وســائل  وكل  واإلذاعــات 

و  بالعجــز  العربيــة  اللغــة  متهمــني  اللغويــة،  الحاجــة 

القصور، و محتجني مبواكبة العوملة، مهملني املعجم 
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العــريب وآليــات التوليــد الســليم املبنــي عــىل مناهــج 

عربيــة تحفــظ الطابــع الخــام لهــا، وحتــى األدب أصبــح 

الفصيحــة  العربيــة  بــني  ملّهجا)املــزج  أو  فرانكفونيــا، 

والعاميــة(، بداعــي التبســيط و التيســري ومواكبــة لغــة 

املجتمع، وترجمة الواقع املعاش وفق نظام املحاكاة 

العــرب  تخلــف  اللغــوي املتســبب يف  الــرشخ  لســد 

عــن بقيــة الشــعوب األخــرى يف دول العــامل، ولكــن يف 

الترصيــح  نتاحــىش  الــذي  الواقــع  األمــر -وهــو  حقيقــة 

بــه- هــو مســاعدة غــري مبــارشة عــىل تحطيــم الثوابــت 

اللغويــة العربيــة، فلجئــوا إىل عــدة وســائل لتربيــر النحــر 

اللغوي، و التخفي وراء ستار التوسعة اللغوية وتجديد 

املعجــم، و ترســيخ فكــرة التدخيــل املعجمــي األجنبــي 

والتعريــب،  االقــرتاض،  مثــل:  العــريب  املعجــم  يف 

الحرفيــة... والرتجمــة 

مذيّلــة،  مشــاكل  خلقــت  اآلليــات  هــذه  لكــن 

بينهــا: مــن  العربيــة  اللغــة  شــوهت 

مثــل: 	   )le bilinguise(اللغويــة االزدواجيــة 

)الفرونكفونيــة(. والفرنســية  العربيــة 

اللهجة: املزج بني العربية و الدارجة.	 

الفرنســية 	  و  العربيــة  مثــل:  اللغويــة  التعدديــة 

. ميــة لعا وا

كل هذه الظواهر ساهمت يف هدم عمران اللغة 

العربيــة، وزعزعــة هويــة املجتمــع العربيفالتســليم مببــدأ 

التعايــش اللغــوي مــن شــأنه أن يزيــد مــن حــدة األزمــة 

مــامل يكــن مضبوطــا ومنســقا و مرســوما عــىل خطــوط 

التــي  بالكفــاءة الســليمة،  العربيــة  بقــاء  مرئيــة، تضمــن 

تقي اللفظ من التصدع، و الداللة من االنحرافـ، وتؤكد 

عىل استقرار العربية، إال أن هذا ال يتحقق إال مبامرسة 

لغويــة تحــد مــن هيمنــة اللهجــات املحليــة، واللغــات 

األجنبيــة التــي فرضــت نفســها جــراء عــد عوامــل أبرزهــا 

االســتعامر- فأغلــب البلــدان العربيــة كانــت مســتعمرة 

مــن قبــل دول أجنبيــة.

العربيــة  الهويــة  عــىل  الحفــاظ  أن  القــول  خالصــة 

يتطلــب العــودة إىل الــرتاث و االســتلهام منــه لتحقيــق 

االكتفاء اللغوي، بدل اللجوء إىل الوسائل التي تحرش 

لكيــان  العاميــة املذيبــة  اللهجــات  اللغــات األخــرى و 

اللغــة العربيــة، و ذلــك بتقنــني االســتعامل ألن »قضيــة 

هيمنــة اللهجــات الغربيــة عــىل اللغــة العربية...قضيــة 

متس األمن القومي للدول العربية جميعها، باعتبارها 

املجتمــع اللغــوي الرئيــي«.

املعالجة املستمرة لهذه الظواهر اللسانية واجبة 

يف حــق اللغــة العربيــة، أوال ألنهــا لغــة القــرآن الكريــم أي 

لغــة الديــن الــذي نعتــز بــه، وثانيــا ألنهــا تجســد جانبــا مــن 

الهويــة العربيــة، فاللغــة بأبعادها)الدينيــة والسياســية 

العربيــة،  الحضــارة  اســتمرارية  والتاريخيــة...( تضمــن 

فالتأطــري اللغــوي والحاميــة املســتمرة للســان العــريب 

بثكنات بيداغوجية متنع استباحة اللغة، و تلغي فكرة 

الشيخوخة املبكرة للعربية التي تجعلها لغة عاجزة يف 

نظــر األجيــال القادمــة، ىوتحتــاج إىل لغــات أخــرى تتــكأ 

عليهــا، فتنســلخ مــن قواعدهــا، وتتجــرد مــن ضوابطهــا 

لــي تحتضــن واقــع متكلميهــا.

مثال يف الجزائر تقال الجملة اآلتية:

السالم عليكم، واش راك، bien؟

السالم عليكم ، واش راك، bien؟

bienواش راك

أجنبية

السالم عليكم

فصيحة

ازدواجيةتلهيج

عامية

التعدد اللغوي

لغة هجينة

مخطط يوضح ترشيح مثال من اللهجة الجزائرية
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2- األدب مرآة الواقع اللغوي

اللســان  واليــزال  الجاهــيل  العــرص  منــذ  األدب  كان 

الناطق بحال األمة، و الرتجامن البليغ للواقع املعاش، 

فهــو ميثــل  و املرجــع،  الفكــرة  بــني  الجــرس املمتــد  و 

املعلومــات  نقــل  وتــرية  عــىل  يحافــظ  و  األمــم  ذاكــرة 

املرحليــة، ويعكــس صــورة وواقــع اللغــة يف كل عــرص 

مــن العصــور، فالعــرب عــىل ســبيل املثــال متيــزوا بلغــة 

ميكــن القــول باســتحالة وجودهــا ثانيــة بتلــك املقاييــس 

الجاهليــة  الجــودة يف عرصنــا، و هــي مرحلــة  العاليــة 

حيث كان األدب الجاهيل« شفيها يحفظ يف الذاكرة 

مــن  أحــد ذاكــرة  الفطريــة  الشــعوب  و  األوراق،  ال يف 

الكتابــة عندهــا،  التــي شــاعت  الشــعوب املتحــرضة، 

ألن الشــعب الــذي ال ميلــك الكتابــة يعتــم عليهــا يف 

للحفــظ  ذاكرتــه،  اســتخدام  إىل  يضطــر  آثــاره،  حفــظ 

فتقــوى باالســتعامل، و يســهل عليهــا اختــزان مختلــف 

فتقــوم  الشــفهية،  العصــور  يف  الــرواة  وتكــر  اآلثــار، 

مقــام الكتــب والدفاتــر«1، فــاألدب وســيلة مــن وســائل 

التأريــخ اللغــوي فهــو يحــدد كل الظواهــر التــي اجتاحت 

الســاحة اللغويــة خــالل مراحــل متعــددة، إذ ينقــل كل 

امليزات اللغوية التي من شانها أن تربز هوية الخطاب 

بــكل أبعــاده وزوايــاه، فالعــريب يف الجاهليــة« عــرب عــن 

قضاياه التي ليس لها حدود، وكل مايجيش يف نفسه 

ونوازعها باملنظوم، فإن مل يســتأنس به فباملنثور ومن 

كليهام بالحكم و األمثال، بالسجع والتكرار، بالقصص 

والوصايــا، وأي يشء آخــر اســتطاع مــن خاللــه أن يبلــغ 

لــه فاعليــة يف محــاكاة  أن هــذا األخــري  هدفــه«2، أي 

الطبيعة املعاشة بأسلوب لفظي له ميزاته و خصائصه 

املشــبعة بلمســات فنيــة، و يف نفــس الوقــت هــو إطــار 

عــرص  تواكــب  التــي  اللســانية  الظواهــر  لــكل  تطبيقــي 

النــص األديب املُقــال، وبالتــايل هــو صــورة عــن الواقــع 

بأبعــاده النفســية و الشــعورية و املاديــة، والسياســية 

واالقتصادية....هلــم جــرا.

األدب ينمي العقول، ويجعل من املتلقي مستقرئا 

مثاليا لواقعه، ويشعره بقيمة ما ينطق أو مايقال بصفة 

عامة، كام يشعره بالتقصري اللغوي، أي يبث يف ذاته 

الوعي اللغوي »فكأمنا أن الحبة املدفونة يف األرض ال 

تقــدر أن تخلــع يبســها وتظهــر قوتهــا، وتطلــع فــوق األرض 

بزهرتها وريعها و نرضتها، ومنائها إال مبعونة املاء الذي 

يغــور غليهــا يف مســتودعها فيذهــب عنهــا أذى اليبــس 

واملوت، ويحدث لها بإذن هللا القوة والحياة، فكذلك 

ســليقة العقــل مكنونــة يف مغرزهــا مــن القلــب، القــوة 

لهــا والحيــاة بهــا وال منفعــة عندهــا حتــى يعتملهــا األدب 
الذي هو مثارها وحياتها ولقاحها«3

الفاعــل يف  الوســيط  اليــوم  إىل  األدب  يــزال  ال 

حيــاة اللغــة العربيــة، إال أن الزحــف اللغــوي الغــريب مل 

يســتنث األدب، إذ أصبــح هــذا األخــري يحــاول مســاوقة 

الواقــع بلغتــه و لهجاتــه، فنجــد الروايــات مكتوبــة مبزيــج 

مــن اللغــات لتكتســب طابعــا فرونكفــي أو اللهجــات، 

العــريب تجــاه  الفكــر  نقــل حــي للغــة،« وقــد وقــف  أي 

بــني الرفــض و النفــور  الوافــد الغــريب يف هــذه الفــرتة 

أخــرى،  ناحيــة  مــن  التمثــل  و  ناحيــة واالســتيعاب  مــن 

بــني القيــد والتحــرر، بــني االنغــالق القائــم عــىل الحــذر 

بالقديــم  التمســك  و  الخشــية  و  والرتقــب  والخــوف 

واالحتــامء بالتقليــد، وبــني االنفتــاح القائــم عــىل الثقــة 

بالنفس والقدرة عىل التجديد«4، إال ان كل املحاوالت 

مــن  تكــن  مل  األدب  يف  اللغــوي  االختــالط  لنفــادي 

إذ  املنشــودة  البغيــة  لتحقــق  الشــأن،  النجاعــة ذاك 

نجــد كثــريا مــن الروايــات الفرونكفونيــة أو املزاوجــة بــني 

الفصيــح والعامــي، طبعــا هــذه االســرتاتيجية مل تقتــرص 

عــىل األدب يف حــد ذاتــه وإمنــا مســت كل املجــاالت 

اللغويــة ومختلــف العلــوم، وكل الحضــارات فلــم« تخــل 

امــة ذات حضــارة مــن ادب ميثــل طابعهــا، ومل تقــف 

حركــة التبــادل الحضــاري عــىل مــر التاريــخ بالرغــم مــن 

اختالف اللغات، ووسائل التعبري...باختالف اللغات 

الســمو  الجانحــة إىل  املثاليــة  وتقبلهــا  الحضــارات  و 
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والرباجامتيــة املشــغلة كل طاقاتهــا للنفــع االجتامعــي 

والســببية املرتفعــة عــن التعامــل مــع الكلمة«5فــإذا أردنا 

الوصــول إىل الغايــة مــن هــذه الطفــرة التــي جعلــت مــن 

األدب الوســيلة املثــىل لرتجمــة الواقــع، وســاهمت يف 

توليــد العالقــة بينهــام.

األدب كغــريه مــن الفنــون التــي انتهجــت كوســيلة 

لتدويــن اللغــة و التأصيــل لهــا، مكــون مــن عنــارص تجمــع 

الجوانب املادية و املعنوية وهي: »العاطفة، والفكرة، 
والخيــال، واألســلوب ونضيــف الواقــع أو التجربــة«6

ومبــا أن األدب ميثــل عامــال مــن عوامــل الحفــاظ 

الحــذر  توخــي  مــن  العربيــة، فالبــد  اللغــة  ركازة  عــىل 

أثنــاء التعامــل معــه، وذلــك بالتحــرز مــن »العاميــات أو 

التفرعات اللهجية...والتواصل عربها أو من خاللها...

وهــو أمــر يلقــي بظاللــه التفكيكيــة عــىل نســيج املجتمــع 

الواحــد، واألمــة الواحــدة، وقــد يفــيض إىل تبايــن ثقــايف 

وتفاضــل عرقــي، قــد يوديــان بوحــدة نســيج األمــة و آلفهــا 

وتعارفها، ويف ذلك ضياع الهوية و الثقافة و الدين... 

فالتحــول إىل العربيــة الفصحــى هــو الحــل املثــايل و 

النمــوذج املعياريالــذي يتعــني توخيــه وااللتــزام بــه«7.

بــأدب الشــوارع أصبــح  لكــن مــع ظهــور مــا يســمى 

األمــر أكــر تعقيــدا، حيــث متــرد اللســان العــريب ومزقــت 

رشنقــة القاعــدة األصليــة، ليصبــح الشــارع مــالذ الكلمــة 

العربيــة، وتــرشد يف األزقــة و األحيــاء وحتــى الغابــات، 

وهــي ظاهــرة ليســت وليــدة العــرص، وإمنــا هــي مؤصلــة 

يف أعــامق التاريــخ فالنقــوش القدميــة تنقــل لنــا صــورة 

موثقة للحياة االجتامعية، فهي مبثابة األوعية التاريخية 

يصعــب الطعــن يف أصالتهــا فاملعلقــات مثــال عــىل 

منــط الجداريــات، وكأنهــم يعلمــون مــدى صالبــة هــذه 

األمثــل  والســبيل  األشــعار  تلــك  نــرش  يف  الوســيلة 

للتباهــي واالعتــزاز بلغتهــم الفصيحــة.

األجيــال  إىل  الواقــع  تنقــل  رســالة  فــاألدب  إذن 

االجتامعيــة. الحيثيــات  كل  تعكــس  و  املتالحقــة 

3- أدب الشوارع هل لغوي أت فن اعربمطي؟

»دامئــا ماتســتوقفنا يف الشــارع عبــارات وخرابيــش قــد 

خطت عىل أحد الجدران، اليعرف من خطها واليوجد 

مكان محدد لكتابتها، قد نشاهدها عىل جدران رشكة 

أو محــل أو حديقة...الــخ، رغــم بســاطتها لكنهــا تحمــل 

معــاين عميقــة و معــربة، و قــد تكــون ســاذجة فكاهيــة.

أدب الشــوارع كان أحــد أبــرز األســلحة للثــورات يف 

العــامل، اتخــذ الثائــرون مــن الجــدار مكانــا للتعبــري عــام 

يف داخلهــم، فالثــورة الســورية انطلقــت مــن خرابيــش 

األطفــال عــىل أحــد الجــدران ويف الثــورات يســمى مــن 

يكتب الشعارات عىل الجدران »الرجل البخاخ »و يف 

األماكــن الهادئــة نالحــظ أن املراهقــني هــم مــن يســتلم 

املبــادرة إمــا بعبــارات غزليــة أو عبــارات ســاذجة »8.

القارئ لهذه النبذة املخترصة التي توجز كثريا من 

املعــاين، و توصــل زخــام مــن الــدالالت، يالحــظ القيمــة 

اللغويــة الكــربى لهــذا النــوع مــن األدب، عــىل الرغــم مــن 

إليــه دراســات ســابقة، و  أنــه غــري معــروف ومل تتطــرق 

لكنــه بالفعــل موضــوع جديــر بالدراســة، و يســتحق أن 

يفتــح لــه بــاب يف الــدرس اللغــوي، فهــو يعكــس لغــة 

املجتمــع، ويحمــل عــىل عاتقــه همــوم اللغــة قبــل الفــرد 

بــك كلــام رست  الشــوارع رشيــط إعالمــي ميــر  فــأدب 

بأزفة الشوارع، أو أحياء املدن، فهو إعالم للغة الجيل 

الصاعد الذي ال يعلم أن هذه اللغة التي يدونها عىل 

الجدران هي ناقل حضاري يوصل معلومات مغلوطة 

تلــك  تكــون  األحيــان  مــن  كثــري  ففــي  القــادم،  للجيــل 

العبــارات و الجمــل مزيجــا مــن العاميــة و الفصحــى أو 

األجنبية و الفصحى، حيث تتداخل فيام بينها لتخلق 

لغــة هجينــة ترســخ يف جــذور املجتمــع.

متعــددة  أبعــاد  لهــا  لغويــة  الشــوارع قضيــة  أدب 

عــىل اللســان العــريب، فهــو يعكــس الصــورة الحقيقيــة 

للغــة العربيــة خــارج نطــاق التعليــم يف حالــة ازدواجيــة 

هــذا األدب و تداخــل مفرداتــه و لرمبــا هــو األمنــوذج 

األمثل لدراسة مطبات اللغة، و ترشيح النظام اللهجي 
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ألفــراد املجتمــع العــريب، حتــى و إن رآهــا الكثــريون مجــرد 

مــن  لكــن البــد  و  أنامــل املراهقــني  خربشــات خطتهــا 

التأكــد أن هــذا املراهــق هــو الحامــل للــواء اللغــة، فكلام 

هيمن اللحن عىل لسانه و متادى يف تدوين تلك اللغة 

الهجينة ازدادت احتاملية التشتت اللغويواستُحَدثَت 

بدع لغوية تذيل أزمتها، حتى و إن كانت غري مقصودة 

أو مجرد إفراغ للشحنات اللغوية إال أنها تؤثر عىل الواقع 

الحــارض و املســتقبل املرتجــى، فــكل رســالة حرفــت 

شــفراتها تنقــل كــام هــي، ألن القنــاة مل تضبــط مبعايــري 

تواصليــة خاضعــة لتصحيــح أو تعديــل أو حتــى دراســة 

تنقــب عــن حلــول تــردع هــذه الكتابــات العبثيــة.

إال أنــه ال ميكــن إنــكار دور أدب الشــوارع يف إلقــاء 

الضــوء عــىل العديــد مــن املشــاكل اللغويــة فكأمنــا هــي 

الدليــل القاطــع عــىل التــامزج اللغــوي بــني الفصيــح و 

العامــي، يقــول أنــس يوســف:« قــد نتفــق جميعــا عــىل 

أن مجتمعاتنــا العربيــة تعيــش يف هــذا الزمــن تغــريات 

لبعــض العــادات و مكتســبات داخليــة علينــا يرجعهــا 

العــامل الخارجــي، طريقــة  األغلبيــة إىل االنفتــاح عــىل 

ال متــت بــأي صلــة ملــا هــو متأصــل فينــا طريقــة كالم أو 

تعبــري الميكــن إال أن نقــول عنهــا مقتطفــات لكلــامت أو 

جمــل مشــفرة تحتــاج لقامــوس جديــد«.

)تحتاج لقاموس جديد( عبارة تستحق االهتامم، 

يف  العربيــة  اللغــة  مســتقبل  أن  عــىل  دليــل  وهــذا 

إليجــاد  املؤسســات  و  الهيئــات  تتحــرك  مــامل  خطــر 

اللغويةكــام  التاريخــي عــىل ألزمــة  لهــذا الشــاهد  حــل 

القضيــة  خاليــا  توالــد  أن  القــول  هــذا  مــن  نســتوحي 

يحــث عــىل إيجــاد تريــاق لغــوي، يوقــف ســريورة هــذا 

الســم يف رشيــان اللغــة العربيــة، ويبعــث أكســري الحيــاة 

والغريــب،  القريــب  قبــل  مــن  املســتباحة  لغتنــا  يف 

وتســيّيجها بقوانــني وبيداغوجيــات ال تســتثني الشــارع 

التلفــاز... أو  الصحافــة  أو  الكتــب  أو  واملؤسســة، 

مــن  تقلــص  صارمــة  ميكانيزمــات  توظيــف  يجــب  بــل 

هــذه الفــوىض األخطبوطيــة، ومتنــع الذوبــان اللغــوي، 

والتبعيــة املصطلحاتيــة فاللغــة »هــي الكينونــة األكــر 

لهــا ومعارشتــه  لكــر اســتعامله  حضــورا، يف اإلنســان 

إياهــا«9.

توقعــات  يقلــب  أن  عــىل  قــادر  الشــوارع  أدب 

الرسيعــة  املعالجــة  فتهميــش  اللغــوي،  املســتقبل 

الــذي يزحــف إىل األجيــال القادمــة بصمــت ويف غفلــة 

مــن أهــل االختصــاص، ميكــن لــه أن يجعــل تلهيــج اللغــة 

وينقــش  اللغــوي،  املجتمــع  راســخا يف صميــم  أمــرا 

البنــاء  ترميــم  التاريــخ، وبالتــايل يصعــب  مــدارج  عــىل 

املعامري للغة فكل تركيب لغوي يدون، أو نص ينتج 

مــن شــأنه أن يتخــذ أســلوبا كالميــا يتبــع، أو ينســب إىل 

كالم العرب الفصيح، وبالتايل تصبح تلك العفوية يف 

التعامــل مــع اللغــة تحريفــا تاريخيــا، ومتزيقــا لغويــا ناتجــا 

عــن متــرد األلســنة العربيــة عــىل اللغــة األصليــة، لتخــرج 

عــن طابعهــا الخــام، إىل ابتــداع غــري منطقــي وال ممنهــج 

ميــس التفاصيــل اللغــة ويســتنزف هويــة األمــة العربيــة.

خممتة

تتمــرد األلســنة العربيــة عــىل اللغــة العربيــة، فتنــزاح عــن 

الفصحــى و تدخــل يف دوامــة التهجــني لتطمــس معــامل 

العروبــة مــن ثنايــا التاريــخ، و بالتــايل تخلــق أمــة تابعــة 

الفكــر  اســتقاللية  مــن  قــرار، مجــردة  لهــا و ال  ال كلمــة 

وملكيــة اللغــة، وخــري مــا أختــم بــه وصيــة عبــد الحميــد 

لألمــة،  أنــا  وإمنــا  لنفــي  لســت  إننــي  باديــس:«  بــن 

أعلــم أبناءهــا، وأجاهــد يف ســبيل دينهــا ولغتهــا، إننــي 

العربيــة  عــىل  بيــايض  أقــيض  أننــي  عــىل  أعاهدكــم 

واإلســالم، كام قضيت ســوادي عليهام، وإين ســأقرص 

حيايت عىل اإلسالم والقرآن، هذا عهدي لكم وأطلب 

منكــم شــيئا واحــدا وهــو أن متوتــوا عــىل اإلســالم، ولغــة 

اإلســالم والقــرآن«.

وضــع عبــد الحميــد بــن باديــس اللغــة يف املرتبــة 

الثانية قبل القرآن، ألن الحفاظ عليها مسؤولية عظيمة 

وألنــه كان يعلــم أن هــذه الحــروب و االســتعامرات كان 
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اإلســالمية  العربيــة  الهويــة  طمــس  هــو  األول  هدفهــا 

فهــذه العرقيــات اللغويــة التــي أثقلــت كالها، والحرشية 

األجنبيــة التــي أوهنــت اللغــة تحتــاج إىل حلــول تصحــح 

الواقــع اللغــوي العــريب، وتحــد مــن التداخــالت اللغــة 

اللغــوي للعربيــة، فهــي  النســيج  التــي متــزق  الهمجيــة 

رمــز الهويــة القوميــة و االنتــامء الدينــي، و ال يكــون هــذا 

إال بالعــودة إىل العربيــة وإقصــاء فكــرة التحــرض اللغــوي 

والعوملــة اللفظيــة، وبــث العتــزاز اللغــوي بــني األجيــال 

العربيــة.

مناذج من أدب الشوارع:

امصمدر بامراجع

أحمــد ســيد محمــد، املصــدر األدىن مفهومــه و أنــواع دراســته، ( 1

املؤسســة الوطنيــة للكتــاب الجزائــر ط2، 1986.

إنعــام فــوال، األدب الصغــري واألدب الكبــري عنــد ابــن املقفــع، ( 2

دار الكتــاب العــريب، بــريوت لبنــان ط3، 1999.

باديــس لهوميــل، اللغــة العربيــة يف عــرص العوملــة والعلامنيــة ( 3

عــام  مئــة  اللســانيات  املخــرب  نــدوة  والتحديــات،  والواقــع 

كليــة اآلداب  العربيــة،  واللغــة  مــن املامرســة، قســم اآلداب 

بســكرة. واللغــات، محمــد خيــرض، 

بطــرس البســتاين، أدبــاء العــرب يف الجاهليــة و صــدر اإلســالم ( 4

حياتهــم وآثارهــم ونقــد آثارهمــدار مــارون عنــود، 1979.

الحبيــب النــرصاوي، يف االزدواجيــة اللغويــة والهويــة العربيــة، ( 5

مجلــة اإلذاعــات العربيــة ع4 2013.

الجاهليــة، ( 6 عــرص  يف  العــرب  أدب  حســن،  الحــاج  حســني 

املؤسســة الجامعيــة للدراســات والتوزيــع بــريوت، لبنــان ط3، 

.1997

خــالل ( 7 العــريب  الوطــن  والوظيفــة يف  األدب  يوســف،  خالــد 

النصــف األول مــن القــرن العرشينمؤسســة الرحــاب الحديثــة، 

لبنــات، ط1، 2008. بــريوت، 

شوقي ضيف، األدب والنقد، دار املعارف، 1999، القاهرة، ( 8

مرص.

عبــاس املــرصي وعــامد أبــو الحســن، االزدواجيــة اللغويــة يف ( 9

اللغــة العربيــة، املجتمعــع8 2014.
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العــامل ( 10 يف  اللغــوي  الواقــع  محمــود،  توفيــق  الجــواد  عبــد 

العــريب يف ضــوء اللهجــات املحليــة واللغــة اإلنجليزيــة، رؤى 

.2014 ينايــر  إســرتاتيجية، 

عبد العزيز بن عثامن النويجري، حارض اللغة العربية، مطبعة ( 11

اإليسيسكو، الرباط املغرب، 2013.

نص مأخوذ من شبكة نسيم اإلبداع( 12

ال وامش

بطــرس البســتاين، أدبــاء العــرب يف الجاهليــة و صــدر اإلســالم   1

مــارون عنــود 1979، ص36. آثارهــم، دار  وآثارهــم ونقــد  حياتهــم 

الجاهليــة،  عــرص  يف  العــرب  أدب  حســن،  الحــاج  حســني   2

املؤسســة الجامعية للدراســات والتوزيع، بريوت، لبنان، ط3 

ص271.  ،1997

إنعــام فــوال، األدب الصغــري واألدب الكبــري عنــد ابــن املقفــع،   3

1999 ص16. لبنــان، ط3،  بــريوت،  العــريب،  الكتــاب  دار 

العــريب خــالل  الوطــن  خالــد يوســف، األدب والوظيفــي يف   4

النصف األول من القرن العرشين، مؤسسة الرحاب الحديثة، 

لبنــات، ط1، 2008، ص7. بــريوت، 

أحمــد ســيد محمــد، املصــدر األدىن مفهومــه و أنــواع دراســته،   5

الجزائــر، ط21986، ص16. للكتــاب،  الوطنيــة  املؤسســة 

ينظــر: شــوقي ضيــف، األدب والنقــد، دار املعــارف، 1999،   6

ص13. مــرص،  القاهــرة، 

عبــاس املــرصي وعــامد أبــو الحســن، االزدواجيــة اللغويــة يف   7

ص39.  ،2014 ع8،  املجتمــع،  العربيــة،  اللغــة 

نص مأخوذ من شبكة نسيم اإلبداع  8

باديــس لهوميــل، اللغــة العربيــة يف عــرص العوملــة والعلامنيــة   9

والواقــع والتحديــات، نــدوة املخــرب، اللســانيات مئــة عــام مــن 

املامرسة، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، 

محمــد خيــرض، بســكرة، ص11.
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اال�ستعارة اللفظية يف موؤلفات قدماء البالغيني العرب

د. راجع أحمد
أستاذ محارض بقسم اللغة واألدب العريب بجامعة أدرار.الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

امللخص

ــة يف التعبــري؛ بفضــل أولئــك  البالغــة العربيــة فــن لغــوي عــريب أصيــل مــا فتــئ يتطــور عــرب مــر الســنني حتـّـى بلــَغ أرفــع قمَّ

العلــامء الجهابــذة الذيــن خدمــوا اللغــة العربيــة إبـّـان القــرون الثالــث والرابــع و الخامــس بعــد الهجــرة، واســتعارة اللفــظ 

عمــل لغــوي فّنــي تأســس عليــه كالم العــرب، وقــد أثــارت هــذه الصــورة البيانيــة انتبــاه البالغيــني العــرب مبّكــرا، فقــد 

عمد عبد هللا بن املعتز)ت 296ه( يف كتابه«البديع«إىل تصنيف االستعارة ضمن علم البديع وجعلها أول أبوابه، 

وعرّفهــا بأنهــا اســتعارة الكلمــة لــيشء مل يُعــرف بهــا مــن يشء قــد عــرف بهــا، وجعلهــا قســمني مستحســنة ومَعيبــِة، أمــا 

القــايض عــيل بــن عبــد العزيــز الجرجــاين )ت 392ه( يف كتابــه« الوســاطة بــني املتنبــي وخصومــه« فيعــرّف االســتعارة 

بأنها ما اكتفي فيها باالسم املستعار عن األصل، ونُقلت العبارة فُجعلت يف مكان غريها، ثم يقّسمها إىل حسنة 

وســيئة، ويفــرّق بينهــا وبــني التشــبيه، وأمــا أبــو هــالل العســكري )ت 395 ه( يف كتابــه »الصناعتــني« فقــد عرّفهــا بأنهــا 

نقــل العبــارة عــن موضــع اســتعاملها يف أصــل اللغــة إىل غــريه لغــرض، وقّســمها إىل مصيبــة ورديئــة، وأمــا عبــد القاهــر 

الجرجاين )ت471ه(يف كتابه«أرسار البالغة« فقد عرّف االستعارة بأنها التي يكون فيها اللفظ مجازاً ألصله الذي 

وقــع لــه ابتــداًء يف اللّغــة، فهــي عنــده نــوع مــن املجــاز اللغــوي الــذي يقــوم عــىل عالقــة التشــبيه، وقّســمها إىل مفيــدة 

وفعليــة وترصيحيــة ومكنيــة، وفــرّق بينهــا وبــني التشــبيه.

مقدمة

مــن الــرّضوري أن يعــرف الدارســون عــن أرسار لغتهــم، 

واللغــة العربيــة لغــة إفصــاح وبيــان، و مــن يقــرأ بعــض 

أعامل اللغويني العرب يف البالغة العربية، يجد دراسة 

وافية يف مباحث علومها الثالثة، وباب االستعارة باب 

مثري هام، و فيه أتت مشاركتنا بهذا املقال املعنون: 

البالغيــني  قدمــاء  مؤلفــات  يف  اللفظيــة  االســتعارة 

العــرب، ويتنــاول بالدراســة العنــارص اآلتيــة:

أبت - ظهور علم البالغة العربية.

ثمنيم - أهمية علم البيان يف البالغة العربية.

ثملثــم - االســتعارة عنــد عبــد اللّــه بــن املعتــز )ت 

296ه(.

بــن عبــد  القــايض عــيل  - االســتعارة عنــد  رابلــم 

392ه(. الجرجــاين )ت  العزيــز 

أقسام االستعارة يف كتاب الوساطة للقايض  أ- 

الجرجــاين.

كتــاب  يف  والتشــبيه  االســتعارة  بــني  الفــرق  ب 

. طة لوســا ا

خممســم - االســتعارة عند أيب هالل العســكري )ت 

395 ه(.

سمدســم - االســتعارة يف كتــاب أرسار البالغــة لعبــد 

القاهــر الجرجــاين )ت 471ه(.

االستعارة من حيث املفهوم. أ 

االستعارة من حيث النوع. ب 
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»أرسار  والتشــبيه يف  االســتعارة  بــني  الفــرق  ج 

الجرجــاين. القاهــر  »لعبــد  البالغــة 

أبت-ظ ور علل الباغة اللربية:

عــرب  عــن متلّــك  ونــره  شــعره  األديب  النــص  يُفصــح 

الجاهليــة ناصيــة القــول، وتفننهــم يف طــرق التعبــري عــن 

أفكارهم وخواطرهم إىل درجة تشهد لهم بعلو املكانة 

الشــعرية  فالنصــوص  والبالغــة،  الفصاحــة  عــامل  يف 

الكثــري  فتــورد  أدبهــم،  كانــت متثّــل معظــم  التــي  هــي 

مــن األســاليب املتصلــة منهــا باللفــظ أو باملعنــى مــن 

ــل وهــذا  خواطرهــم وروداً عفويــاً، ال تكلـّـف فيهــا وال تعمُّ

مــا فُطــروا عليــه مــن طبيعــة شــعرية جميلــة  راجــع إىل 

معــرّبة يف صــور مــن البيــان خالبــة مؤثــرة)1(.

بفعــل  تنمــو  البالغــة  بــدأت  اإلســالم  جــاء  وملّــا 

اإلســالم الــذي أدَّى إىل تفتّــح العــرب، وخروجهــم إىل 

غريهــم واحتكاكهــم عقليــا بالحضــارات املجــاورة ؛مــاّم 

أعــان عــىل رُقــي العقــل العــريب واتســاع آفاقــه، فاإلســالم 

جــاء بالقــرآن الكريــم؛ ذلــك الكتــاب املعجــز الــذي مل 

لقــوة فصاحتــه ووثــوق  يأتــوا مبثلــه  العــرب أن  يســتطع 

أســلوبه، مــاّم أدى بالعلــامء إىل التســارع يف البحــث 

الفــرتة  هــذه  فظهــر يف  أرساره،  ومعرفــة  معانيــه  يف 

اللغويـّـون والنحــاة والــرواة، شــارك هــؤالء مشــاركة فّعالــة 

بنــاء رصح البالغــة، موجهــني عنايتهــم إىل بحــث  يف 

األلفــاظ وداللتهــا، وإىل البحــث يف اللغــة وقواعدهــا 

عــن األصمعــي  يــروي  255ه(  فالجاحــظ)ت  وبيانهــا، 

حديثــه عــن بعــض ألفــاظ العــرب التــي جــاءت متنافــرة 

إاّل  إنشــادها  النــص، بحيــث ال يســتطيع املنشــد  يف 

ببعــض االســتكراه كقــول الشــاعر:

ــــــٍر
َ
ف
َ
ق ــــــكٍن  �ج حــــــْرٍب   ُ وقــــــرجْ

ُ ــــــــرجْ
َ
ِ حــــــــْرٍب ق

ــــــــرجْ
َ
ــــــــْرَب ق

ُ
ــــــــَس ق ولْي

وهــو يشــري إىل أن األمــر مخــلٌّ بالفصاحــة، لتنافــر 

الحــروف والكلــامت يف الرتكيــب)2(.

اللغويــة  األدب وأصولــه  بروايــة  الــرواة  ُعنــي  وقــد 

والنحويــة ؛مــن خــالل النصــوص الشــعرية يف العرصيــن 

بعــض  الجاهــيل واإلســالمي، فاهتــدوا إىل اســتنباط 

كتــاب  نجــد يف  مــا  نحــو  عــىل  األســلوبية  الخصائــص 

ســيبويه )ت 180ه( مــن كالمــه عــن التقديــم والتأخــري، 

والحــذف والّذكــر، والتعريــف والتنكــري ونحــو ذلــك)3(.

بــن املثنــى)209ه(  أبــو عبيــدة معمــر  كــام بحــث 

اآليــات  بعــض  تأويــل  يف  القــرآن«  »مجــاز  كتابــه  يف 

القرآنية واإلشارة إىل بعض األساليب البيانية كالتشبيه 

التعبــريات  خصائــص  وبعــض  والكنايــة،  واالســتعارة 

الذكــر  مثــل  مــن  معنويــة،  لهــا دالالت  التــي  النحويــة 

والتأخــري)4(. والتقديــم  وااللتفــات  والحــذف 

العلــامء  مــن  فئــة  العبــايس ظهــرت  العــرص  ويف 

ويف  الــكالم  فعلــامء  الــكالم،  صناعــة  عــىل  وقفــت 

طليعتهــم املعتزلــة، اعتمــدوا الجــدل يف الدفــاع عــن 

اتخــذوا  كــام  خصومهــم،  حجــج  ودحــض  عقيدتهــم 

تجــاه  والغلبــة  لإلقنــاع  األلفــاظ ودالالتهــا وســيلة  مــن 

.)5 معارضيهــم)

البالغــة  الــكالم عــن  البيــان هــو  والــكالم عــن علــم 

عمومــاً، ألن البالغــة عنــد َمــن ســبق مــن علــامء العربيــة 

كانــت تشــمل كثــرياً مــن املباحــث أطلــق عليهــا: علــم 

البيــان، ومل يَعرفــوا هــذه التقســيامت الثالثــة املعروفــة 

لدينــا اليــوم ؛وهــي: علــم املعــاين وعلــم البيــان وعلــم 

األوائــل  العلــامء  هــؤالء  أن  بالّذكــر  والجديــر  البديــع، 

العســكري)ت 395ه( ال  الجاحــظ وأيب هــالل  أمثــال 

يعــّدون واضعــي علــم البيــان لقصــور كتاباتهــم وعمــوم 

عباراتهــم، وإمنــا يرجــع الفضــل إىل اإلمــام عبــد القاهــر 

الجرجــاين )ت 471ه( يف وضــع أســس هــذا الفــّن مــن 

خــالل كتابيــه »أرسار البالغــة« و »دالئــل اإلعجــاز«، ثــم 

إىل أيب يعقوب الّسكايك )ت 626ه( من خالل كتابه 

العلــوم«)6(. »مفتــاح 

وافــر  بنصيــب  العربيــة  البالغــة  علــم  اســتأثر  لقــد 

القــرون األوىل مــن  مــن مجهــود املهتمــني مــن علــامء 

العربيــة اإلســالمية ؛حيــث ظهــرت حركــة  الدولــة  عمــر 
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خطوطهــا  فبيّنــوا  والتصنيــف،  التأليــف  يف  نشــيطة 

الرئيسة، وعالجوا مسائلها الكربى، وبلوروها، وضبطوا 

مقاييســها، وبيّنــوا عالقتهــا بالتفســري والنحــو واإلعجــاز، 

فالبالغــة يف نظــر املحدثــني نظريــة تختــص بفــّن القــول 

املتولّــد عــن مامرســة النــص مــن جهــة بنيتــه اللغويــة)7(.

ثمنيم-أهمية علل البيمن ح الباغة اللربية:

البيــان، ويف  العــرب القدامــى بأهميــة  نــّوه البالغيــون 

مقدمتهــم عبــد القاهــر الجرجــاين بقولــه: ”ثــم إنّــك ال 

ترى علام هو أرســخ أصال، وأبســق فرعا، وأحىل جنًى، 

وأعــذب ِوردا، وأكــرم نتاجــا، وأنــور رساجــا مــن علــم البيان 

الذي لواله مل تر لسانا يحوك الويش، ويصوغ الَحيل، 

ويلفــظ الــدر، وينفــث الســحر، ويقــري الشــهد، ويريــك 

الثمــر،  مــن  اليانــع  الحلــو  ويُجنيــك  الزهــر،  مــن  بدائــع 

والذي لوال تحّفيه بالعلوم وعنايته بها، وتصويره إياها، 

لبقيــت كامنــة مســتورة، وملــا اســتبنت لهــا يــَد الدهــر 

ار بأهلّهــا، واســتوىل الخفــاء عــىل  صــورة، والســتمّر الــرسَّ

جملتهــا، إىل فوائــد ال يدركهــا اإلحصــاء، ومحاســن ال 
يحرصهــا االســتقصاء. “)8(

بالدراســة االســتعارة حتــى  البالغيــون  تنــاول  وقــد 

بــاب علــم البيــان. اســتقر حالهــا اليــوم يف 

ثملثم-اتسرلمرة عتد عبد اللّه بن املرز)ع 2٩6ه(:

إىل  »البديــع«  كتابــه  املعتــز يف  بــن  عبــد هللا  عمــد 

أول  البديــع وجعلهــا  علــم  االســتعارة ضمــن  تصنيــف 

أبوابه، فعرَّفها من خالل تعبري قرآين مفاده »أن« جناح 

الــذل)9( إمنــا هــو اســتعارة الكلمــة لــيشء مل يُعــرف بهــا 

مــن يشء قــد عــرف بهــا، كــام يف قــول القائــل: »الفكــرة 

مــخ العمــل« فلــو قــال لــبُّ العمــل مل يكــن بديعــاً )10(،، 

ويبــدوا أن ابــن املعتــز قــد ســاق أمثلــة كثــرية مــن اآليــات 

النبويــة الرشيفــة وكالم الصحابــة  القرآنيــة واألحاديــث 

وكالم العرب شعره ونره دون أن يبنّي موضع االستعارة 

منهــا بــيشء مــن الــرشح أو التعليــق إاّل فيــام نــدر، وعــىل 

ــُه يف الكتــاب، ومثــال  ذلــك يجــري فصــل االســتعارة كلّ

ذلــك مــا جــاء بــه يف قولــه عــز وجــل ﴿ واْشــتعَل الــرأُس 

شــيبَا ﴾)11(، وقولــه عــن اســُمه ﴿ وآيــة لهــُم الليــَل نســلَُخ 

النهــاَر ﴾)12(، ويف قولــه صــىل هللا عليــه وســلم  منــه 

فرَِســه يف ســبيل  بعَنــان  رجــُل ممســٌك  النــاِس  »خــرُي 

إليهــا«)14*(، ويف كالم  13* طــار  َهيَْعــًة  هللا كلَـّـام ســمع 

الصحابــة )رضــوان هللا عليهــم( الــذي منــه قــول اإلمــام 

عــيل كــرم هللا وجهــه« العلــم قفــل مفتاحــه الســؤال«، 

العــرب بقولــه:« ومــن االســتعارة قــول  بــكالم  ثــم يذيــل 
امــرئ القيــس:)15(

ــــــوج البحــــــر أر�ف ســــــدول ــــــل ك ولي

ــــــــىي ــــــــوم ليبت ــــــــواع اهلم ن
أ
ــــــــىي �ج عـــــــ

 بصلبــه
َّ

ط
ت
فقلـــــــــــــــــــــــت ل ّلا �

ء بكـــــــــــــلل  و�ف
ً
ــــــــازا وأردف أعج

هــذا كلّــه مــن االســتعارة ألن الليــل ال صلــب لــه وال 

عجــز« )16(.

أمثلــة  مــن  ابــن املعتــز  أورده  مــا  بــأن  فــإذا ســلّمنا 

االســتعارة إمنــا كان مــن قبيــل االســتعارة املستحســنة 

بتعبريه، فإنه قد تحدث يف آخر الفصل عن االستعارة 

املَعيبــِة مــن خــالل مثــال الحــق بقولــه:« وهــذا وأمثالــه 

عر والكالم، وإمنا نخرب  من االستعارة مامَّ ِعيَب من الشِّ

بالقليل ليُعرف فيَُجّنب..، وقال الجاحظ: رأى قوم مع 

رجٍل خّفا فقالوا: قلنسوة فضحكوا منه، فقال عياض: 
صــدق هــذه قلنســوة الرِّجــل.«)17(

رابلم-اتسرلمرة عتد القميض عيل بن عبد اللزرز 

الورجمس )ع 3٩2ه(:

يُعّد كتاب »الوساطة بني املتنبي وخصومه« للقايض 

ــنِّ البالغــة غــري أنــه حقيقــة كتــاب  الجرجــاين كتابــا يف فّ

نقــد مبنــّي عــىل أســس بالغيــة ؛ألنــه يســتعني بالبالغــة 

يف إيضاح واستجالء الحقائق األدبية ممثال بالشواهد 
ال بالتعريفــات والحــدود كــام يفعــل رجــال البالغــة.)18(

كتــاب  مقدمــة  يف  الجرجــاين  القــايض  يقــول 
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مــا  االســتعارة  االســتعارة: »وإمنــا  »الوســاطة« معرفــا 

باالســم املســتعار عــن األصــل ونُقلــت  اكـــــــــــتفي فيهــا 

تقريــب  مــكان غريهــا، ومالكهــا  العبــارة فُجعلــت يف 

الشــبه ومناســبة املســتعار لــه للمســتعار منــه، وامتــزاج 

اللفــظ باملعنــى حتــى ال يوجــد بينهــام منافــرة، وال يُتَبــنّي 
إعــراض عــن اآلخــر.«)19( يف أحدهــام 

 خممسم - أقسمت اتسرلمرة ح كرمب الوسمطة 

للقميض الورجمس:

يقّسم الجرجاين االستعارة إىل نوعني: استعارة حسنة 

وأخرى سيئة.

اتســرلمرة الحســتة: وميثـّـل لهــا بقــول الشــاعر  أ - 
ابــن املعتــز:)20(
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أ
 ال

َّ
ــــــُم خــــــد

ُ
ــــــازال يلط م

ُ َ ــــرف  والف
ُ

ــــدران
ُ
ــــا الغ ه

َّ
ــــت خد

َ
حــــيتّ وق

القــايض الجرجــاين عــىل هــذا بقولــه:« وإمنــا  فيعلّــق 

نــازع أبــا نــواس قولَــُه)21(:

جــــــٍس  ــــــن �ف ــــــدّر م ــــــذري ال ــــــ�ي فُي يب
ــــــــناِب)22*( ــــــــورد بعــــــــــ ــــــــطم الـــ ويلــــــ

فســبق أبــو نــواس بفضــل التقــّدم واإلحســان، وحَصــل 

هو عىل نقص الرّسَق والتقصري، لكنه أحسن يف بقيّة 

البيــت فَجــرَب بعــض ذلــك النقــص.)23(«.

ب - اتسرلمرة السيئة:

 يقــول القــايض الجرجــاين: فــإذا ســمعت قــول أيب 
متــام:)24(

ــــاء ل ــ ــــّردت الرج ــ فَ ج ــــني ــ ي ح
ــــيف ــ ن

أ
ك

ــــه مــــاء عــــى الّزمــــِن ــــَت ب ضُب25*صبْب
َ
غ

وقول أيب نواس:

ــــــدي ــــــة كب ــــــت مْبَيضَّ
ف

�ي معــــــرو أحص

ــــــــِب  بُعصفر26*العن
ً
ــــــــاضا  بيـــــــــ

ْ
ــــــــغ فاصِب

يــاَك  وإ ثيابــَك،  واســتغِش  مســامعك،  فاســُدْد 

واإلصغــاء إليــه، واحــذر االلتفــات نحــوه ؛فإنــه يُصــدئ 

القلَب ويُعميه، ويَطْمس البصرية، ويكد القريحة.)27(«

وعــىل هــذا فاالســتعارة عنــد القــايض الجرجــاين 

هــي أحــد أعمــدة الــكالم وعليهــا املعــّول يف التوســع 

اللفــظ وتحســني  تزيــني  يُتوصــل إىل  والتــرّصف، وبهــا 

النظم والنر، وأكر هذا الصنف من الباب الذي قّدم 

لنــا القــايض الجرجــاين القــول فيــه، وأقــام لنــا الشــواهد 

عليــه، وأعلمنــا أنــه مُييّــز بقبــول النفــس ونفورهــا، ويُنتقــد 

بسكون القلب ونُبوِّه، فالحكم عىل جودة االستعارة أو 

قبِحها عند القايض الجرجاين يرجع إىل قبول النفس 

لهــا أو نفورهــا منهــا.

سمدسم-الفرق بد اتسرلمرة بالرشبيه ح كرمب الوسمطة:

ويف موضــع آخــر مــن كتــاب »الوســاطة« نجــد القــايض 

الجرجاين يتحدث عن الفرق بني االســتعارة والتشــبيه، 

ملــا يــراه مــن خلــط بينهــام عنــد أهــل األدب، ذاكــر أنواعــاً 

مــن االســتعارة عــدَّ فيهــا قــول أيب نــواس )28(:

كُبــــــه ــــــر أنــــــت را والــــــّب �ف

ــا ــ ــ ــ
َ
ــه انرف ــ ــ ــ

َ
ــــت عنان ــ ــ ــإذا �ف ــ ــ ــ ف

ولســُت أرى هــذا ومــا أشــبهه اســتعارًة، وإمّنــا معنــى 

تديــره  الحــّب كظهــر  أو  مثــل ظهــر،  الحــّب  أن  البيــت 

كيــف شــئت إذا ملكــت عنانَــه، فهــو إّمــا رضُب مثَــل أو 

تشــبيه يشء بــيشء، وإمنــا االســتعارة مــا اكتُِفــَي فيهــا 

باالسم املستعار عن األصل، ونقلت العبارة فُجعلت 

يف مــكان غريهــا، ومالكهــا تقريــب الــيشء، ومناســبة 

املســتعار لــه للمســتعار منــه، وامِتــزَاج اللفــظ باملعنــى، 

ـى ال يوجــد بينهــام منافــرة، وال يتبــنّيُ يف أحِدهــام  حتَـّ
إعــراض عــن اآلخــر.« )29(

سمبلم - اتسرلمرة عتد أيب هام اللس ري )ع 3٩5 ه(:

عــّد  ابــن املعتــز يف  نهــج  العســكري  أبــو هــالل  يَنهــج 

االستعارة ضمن »البديع« يف الباب التاسع من كتاب 
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الصناعتني؛ حنَي عرّفها بقوله: »االستعارة نقل العبارة 

عن موضع استعاملها يف أصل اللغة إىل غريه لغرض، 

وذلك الغرض إّما: أن يكون رشح املعنى وفضل اإلبانة 

عنــه، أو تأكيــده واملبالغــة فيــه، أو اإلشــارة إليــه بالقليــل 
مــن اللفــظ بحســن العــرض الــذي يــربز فيــه«.)30(

ويــرى أنهــا تنقســم إىل قســمني؛ قســم االســتعارة 

املصيبــة، وقســم االســتعارة الرديئــة.

أ-اتسرلمرة امصيبة:

ــن مــا  يــرى أبــو هــالل العســكري أن هــذا النــوع يتضمَّ

ال تتضمنــه الحقيقــة مــن زيــادة فائــدة، وهــي تفعــل يف 

نفس السامع ما ال تفعلُه الحقيقة، ومنه قوله عز اسمه 

﴿ أَو من كان ميتا فَأحييناُه وَجعلَنا له نوراً مييِش به يف 

الناِس كمن مثَلُه يف الظُّلامِت ليَس بخارٍج منَها ﴾)31(، 

مــكاَن  النــور  أبــو هــالل يف هــذا: »فاســتعَمل  فيقــول 
الهدى ألنُّه أبنَْي، والظلمة مكاَن الكْفِر ألنَّها أشهُر«.)32(

اســتعارة ومجــاز حقيقــة  لــكل  أن  هــالل  أبــو  يــرى 

الحقيقــة، ففــي قولــه  مــن  أبلــغ  فيــه االســتعارة  ؛تكــون 

 ،)33( الَغضــُب ﴾  مــوىس  عــن  ولَــامَّ ســكَت  تعــاىل ﴿ 

معنــاه ذهــب، وســكت أبلــغ ألن فيــه دليــالً عــىل موقــع 

ــل الحــاُل، ونظــر فيــام يُعــود  العــودة يف الغضــب إذا تُؤمِّ

به عباَدُة الَعَجل من الرضِر يف الّدين كام أن الساكت 

يُتوقّــع كالُمــُه )34(.

مــن  عديــدة  بأمثلــة  حديثــه  العســكري  ويواصــل 

االســتعارة يف كالم  عــن  يتحــدث  ثــم  الكريــم،  القــرآن 

العــرب مــن الّشــعر واملثــل والخطابــة وهــو يــرشح، فمــاّم 

فــالن شــجر  »بــأرض  العــرب:  قــول  األمثــال  مــن  أورده 

قــد صــاَح«، وذلــك إذا طــال فتبــنّي للناظــر، ودّل عــىل 
يــدل عــىل نفســه.)35( الصائــح  نفســه؛ألن 

وإذا كان لنا أن نفرّس سكوت أيب هالل العسكري 

عن نعت االستعارة يف املثَِل باملكنية كام هو معهود 

لدى البالغيني املتأخرين، فال ننفي عنه فضل الّسبق 

مــاّم  الــذي ذكــر، ورمبــا كان ذلــك  الوصــف  يف هــذا 

يســتنتج بداهــًة مــام ســاّمه االســتعارة املصيبــة.

ب - اتسرلمرة الردرئة:

يف هــذا القســم يتنــاول أبــو هــالل أمثلــة مــن الشــعر 

الفصيــح، ويعلـّـق عليهــا تــارة بالبعيــدة جــّدا، وبالهجينــة 

تــارة أخــرى، فيذكــر يف عجيــب هــذا البــاب قــول بعــض 

شــعراء عبــد القيــس:

ُ ــــــبيهُ  َس
ً
ــــــرا ــــــَر وع ــــــت الده ــــــا رأي وّل

َعا
َ
 أَجــــــــبَّ ُمســــــــل

ً
ــــــــرا ْ ــــــــا �ف ــــــــدَى لن وأْب

ــهتٍ ــ ــ اِك ضئي
ــ�شِّ ــ ــ ــْرٍد كل ــ ــ

َ
ــٍة ف ــ ــ َ ْ وَج�ج

َعا
ّ

ــــــــد ــــــــ ْ ج
ُ

 م
ً
ــــــــا ف

ْ
ــــــــِه وأن ْي

ّ
ر خد ــــــــعَّ وصـــــ

اِك، مــع  ومــا أعــرُف متَــى رأى هــذا للدْهــِر جبهــًة كالــرشِّ
َدُه فجــاء مبــا يُضِحــك الثــكىَل«.)36( هــذا الــذي عــدَّ

ثممتم-اتسرلمرة ح كرمب أرسار الباغة للبد القمهر 

الورجمس )ع 471ه(:

يُعــّد كتــاب »أرسار البالغــة« مــن أنفــس مــا كتــب اإلمــام 

عبــد القاهــر الجرجــاين )37(، وهــو مؤلـَـف يف فـَـنِّ البالغــة 

يختصُّ بدراســة مباحث علِم البيان، فالذي يهّمنا يف 

هذا الكتاب هو فصول االستعارة، ولذلك فإننا نحاول 

أن نعــرف مــا جــاء فيهــا، ونســلّط الضــوء عــىل نظــرة عبــد 

القاهــر والتحليــالت والتقســيامت الــواردة يف دراســته 

لالستعارة.

»وإن شــئت  املجــاز:  معرّفــاً  القاهــر  عبــد  يقــول 

لــه يف وضــع  مــا وقََعــْت  بهــا  ُجــزَْت  قلــت: كلُّ كلمــٍة 

الواضــع إىل مــا مل تُوَضــع لــه، مــن غــريِ أنــه تســتأنف فيهــا 

ز بهــا إليــه، وبــني أصلهــا  وضعــاً ملالحظــة بــني مــا تَُجــوِّ

الــذي وضعــت لــه يف وضــع واضعهــا، فهــي مجــاز«)38(، 

لغــوي وعقــيل  يقّســم هــذا املجــاز إىل قســمني:  ثــم 

بقوله:«واعلــم أن املجــاز عــىل رضبــني مجــاز مــن طريــق 

اللغــِة، ومجــاز مــن طريــق املعنــى واملعقــول، كقولنــا: 

اليد مجاز يف الّنعمِة، كان حكامً أجريناُه عىل ما جَرى 

عليــه مــن طريــق اللغــة، ألنّــا أرْدنــا أن املتكلــم قــد جــاز 

قََعــْت لــه ابتــداُء يف اللغــة... باللفظــة أصلَهــا الــذي وَّ
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ومتــى وصفنــا باملجــاز الجملــة مــن الــكالم، كان مجــازاً 
مــن طريــق املعقــول دون اللغــة.«)39(

وعليــه فــإّن االســتعارة يف فْهمــه هــي التــي يكــون 

ابتــداًء يف  لــه  وقــع  الــذي  اللفــظ مجــازاً ألصلــه  فيهــا 

اللغــة، وهــَي نــوع مــن املجــاز اللغــوي الــذي يقــوم عــىل 

التشــبيه. عالقــة 

أ – اتسرلمرة من حيث امف وت:

يقــول عبــد القاهــر الجرجــاين يف مســتهل كتــاب 

األرسار:«اعلــم أن االســتعارة يف الجملــة أن يكــون لفــظ 

الشــواهد  تــدلُّ  اللغــوي معروفــاً،  الوضــع  األصــل يف 

ـه اْختُــصَّ بــه حــنَي ُوِضــَع، ثــم يســتعملُه الشــاعُر  عــىل أنَـّ

أو غــرُي الشــاعِر يف غــري ذلــك األصــل، وينقلـُـه إليــه نقــالً 

غــري الزٍم، فيكــون هنــاك كالعاريــة.«)40(، ويــرضب مثــاال 

هــو:« رأيــت بحــراً، فقــد أخــذت باســتعارة البحــر ســعتَه 

، فإنــك تريــد هنــا وصــَف رًجــٍل  يف الجــود وفيــض الكــفِّ
بالجــود وتشــبيهه بالبحــر عــىل املبالغــة.)41(

تشــبيه  أو  التشــبيه  مــن  عنــده رضب  فاالســتعارة 

بليغ، وبذلك فهي تتألف من أداة التشبيه املحذوفة، 

واملســتعار له)الرّجــل الكريــم يف املثــال(، واملســتعار 

منــه )البحــر(، والقرينــة بــني املعنــى األصــيل واملعنــى 

ــامع املعنــى،  املجــازي، وهــي الصفــة التــي قربــت للسَّ

فيكــون  الفيــض«،  وهــي يف املثال«االتســاع«و«كرة 

معنــى العبــارة بعــد متامهــا: الرجــل الكريــم كالبحــر يف 

ِســَعة جــوده وفيــض كّفــه.

ب – اتسرلمرة من حيث التوع:

لقــد اســتطاع عبــد القاهــر بحــق أن يضــع أســاَس مــا 

ســّمي بعــده ب« علــم البيــان »، واعتقــد أن االســتعارة 

والتشبيه والكناية والتمثيل جميعاً تشّكل لبَّ التصوير 

األديب وذخريتــه التــي ال تنفــذ، وأعطــى االســتعارة قيمــة 

تفوق التشبيه، وأظهر فضلها، وفرّق بني املفيد الرائع 

متكامــالً  ــوراً  م تصُّ العاّمــي منهــا، وقــدَّ وبــني املبتــذل 

عــن التشــبيه، عــربَّ بــه عــن نضــج فّنــي واكتــامل فكــري، 

مــام جَعلَــُه يختلــف عــن ســابقيه اختالفــاً جذريــاً مــع أن 

األساس واحد، وبذلك َجَعَل من هذه األنواع البالغية 

أصــوالً تتفــرع عنهــا جــلُّ محاســن الــكالم، وتــدور حولهــا 

مــن  هــذا  وســَنتبنيَّ   ،)42( وأقطارهــا  املعــاين  أقطــاب 

خــالل تنــاول عبــد القاهــر االســتعارة مــن جهــات عــّدة، 

حيــث  مــن  و  تــارة،  فائدتهــا  حيــث  مــن  إليهــا  ونظرتــه 

بشــكلها  واهتاممــه  أخــرى،  تــارة  أو فعليَتُهــا  اســميتها 

النحــوي، و إمــكان وجــود أحــد طرفيهــا أو حذفــه.

ج - اتسرلمرة من حيث الفمئدة:

 يَرى عبد القاهر أن االستعارة قسمني: قْسم ليس 

لنقله فائدة وقسم لنقله فائدة.

أ – مم ليس لتقله فمئدة:

ــر عبــد القاهــر هــذا النــوع عــىل الرتتيــب فقــال:  ذكَ

»وأنــا أبــدأ بذكــر غــري املفيــد فإنــه قصــري البــاع، قليــل 

االتساع، ثم أتكلّم عىل املفيد الذي هو املقصود )43(، 

النــوع بقوله:«كوضعهــم للعضــو الواحــد  وميثّــل لهــذا 

أســامي كثــرية بحســب اختــالف أجنــاس الحيــوان، نحــو 

والجحفلــة  للبعــري  واملشــفر  لإلنســان،  الشــفة  وضــع 

غــري  الشــاعر شــيئا منهــا يف  اســتعمل  فــإذا  للفــرس، 

الجنــس الــذي وضــع لــه فقــد اســتعاره منــه، ونقلــه عــن 

أصلــه، وجــاز بــه موضعــه، كقــول العّجــاج )44(:« وفاِحــامً 

اج، واملِرَْســُن  بــرق كالــرسِّ ُمرَسَّجــاً »يعنــي أنفــاً  وَمرْســناً 

يقــع عليــه  الــذي  للحيــوان، ألنــه املوضــع  يف األصــل 

الرســُن... وقــال آخــر)45(:

هُمــــــِر�ف ى 
َ

لــــــد  
ً
وســــــا

ُ
ُجل َنــــــا 

ْ
ِبت

َ
ف

ــــــــاَرا46* ف ــــــــفتيِه الصَّ ــــــــن ش ُع م ف ْ ــــــــرف ن

فاستعمل الّشفة يف الفرس وهي موضوعة لإلنسان، 

فهذا ونحوه ال يُفيدك شيئاً لو لزمت األصل مل يحُصل 

لــك، فــال فــرق مــن جهــة املعنــى بــني قولــه: مــن شــفتيه، 

وقوله: من جحفلتيه لو قاله، إمنا يعطيك كال االسمني 

بــأن  االســتعارة ههنــا  بــل  املعلــوم فحســُب،  العضــَو 

تنِقصــَك جــزءاً مــن الفائــدة أشــبُه )47(.

ومنــه فإنّــه يتّضــح كيــف أّن عبــد القاهــر عــّد هــذا 
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يف يشء وال يزيــد يف حْســن.

ب – مم لتقله فمئدة:

يقــول عبــد القاهــر عــن هــذا الــرضب من االســتعارة: 

»وأّمــا املفيــد فقــد بــاَن لــَك باســتعارته فائــدة ومعنــى 

مــن املعــاين وغــرض مــن األغــراض، فــإن األشــياء تــزداد 

بيانــاً باألضــداد، ومثالــه قولُنــا: رأيــت أســداً وأنــت تعنــي 

رجــالً شــجاعاً، وبحــراً تريــد رجــالً جــواداً، وبــدراً وشمســاً، 

ســيفاً  وســللُت  متهلــالً،  الوجــه  مضــئ  إنســاناً  تريــد 

رأيــاً  أو  تريــد رجــالً ماضيــاً يف نرصتــك،  العــدو،  عــىل 

ومــا شــاكل ذلــك، فقــد اســتعرت اســم األســد  نافــذاً 

للرَّجــل، ومعلــوم أنــك أفــدت بهــذه االســتعارة مــا لوالهــا 

مل يَحصــل لــك، وهــو املبالغــة يف وصــف املقصــود 

الســامعِ صــورة  نفــس  منــه يف  وإيقاعــك  بالشــجاعة 

وســائر  تِه،  وشــدَّ وبأســه  وإقدامــه  بطشــه  يف  األســد 

املعــاين املذكــورة يف طبيعتــه، مــامَّ يعــود إىل الجــرأة، 

وهكذا أفدت باستعارة البحر سَعتُه يف الجود وفيض 

، وبالشــمس والبــدِر مــا لهــام مــن الجــامل والبهــاء  الكــفِّ
والحســن املالــئ للعيــون، والباهــر للنَّواظــر«.)48(

ثــم يقّســم عبــد القاهــر االســتعارة املفيــدة القامئــة 

عىل التشبيه إىل استعارة اسمية واستعارة فعلية، أما 

االســمية فتقــع عــىل قســمني:

أحدهــام: أن ينقــل االســم عــن مســاّمه األصــيل إىل 

يشء آخــر ثابــت معلــوم، كقولــك رأيــت أســداً وأنــت 

تعنــي رجــالً شــجاعاً... فاالســم »األســد »متنــاوٌل شــيئاً 

الشــجاع  وهو«الرجــل  عليــه  يَنــصَّ  أن  ميكــن  معلومــاً 

بــه عنــه، ونُقــل عــن  إنــه عنــى باالســم وكّنــى  »، فيقــال 

مساّمه األصيل، فُجعل اسامً له عىل سبيل االستعارة 

واملبالغــة يف التشــبيه، وهــو يأتيــك عفــوا )49(.

يُؤخــذ االســم عــن حقيقتــه، ويُوضــع  أن  ثمني ــام: 

موضعــاً ال يُبــنّيُ فيــه يشء يشــار إليــه فيقــال هــذا هــو 

املراد باالسم، والذي استعري له، وُجِعل خليفة السمه 

األصــيل ومثالــه قــول لبيــد )50(:

ــــــّرٍة 51* ــــــفت وِق
َ

ــــــد كش  ق
ٍ
اة ر�ي

َ
ــــــد

َ
وغ

ــــــــا ل زَماهُم ــــــــاش ــــــــد ال إذا أصبحــــــــت بي

وذلــك أنــه َجَعــل للشــامل يــداً، ومعلــوم أنــه ليــس هناك 

مشــار إليــه، ميكــن أن تجــرَي اليــد عليــه، كإجــراء األســد 

عــىل الرَُّجــل يف قولــك »انــربى يل أســد يــزأُر »، و ليــس 

أكــرُ مــن أن تَخيَّــل إىل نْفســك أن الشــامل يف ترصيــف 

الغــداة يف حكــم طبيعتهــا كاملدبـّـر املــرصّف ملــا زمامــه 

ــه، وذلــك كلــه ال يتعــّدى التخيّــل  بيــده، ومقادتــه يف كفِّ

والوهــم، والتقديــر يف الّنفــس، مــن غــري أن يكــون هنــاك 

ُل، فهو أراد أن يُثِْبَت للشامل  يشء يَحسُّ وذاٌت تتَحصَّ

يف الغــداة ترصفــاً كتــرصّف اإلنســان يف الــيشء بقلبــه، 

التشــبيه،  يبالــغ يف تحقيــق  ـى  اليــد حتَـّ لهــا  فاســتعار 

اليــد يف  حكــُم  للغــداة  اســتعارته  الزِّمــام يف  وحكــم 

ــامل، إذ ليــس هنــاك مشــار إليــه يكــون  اســتعارتها للشَّ

مــن  املبالغــة رَشطهــا  ولكنــُه ويف  عنــه،  كنايــة  الزّمــام 

أتَــمَّ يف  ليكــون  زمامــاً  الغــداة  عــىل  الطَّرفــني، فجعــل 

إثباتهــا مرصِّفــة، كــام َجَعــَل للشــامل يــداً ليكــون أبلــغ يف 

تصيريهــا مرصِّفــًة، وإمنــا يــرتاءى لــك التشــبيه بَعــَد أن 
تخــرق إليــه ســرْتاً.)52(

ثَم يَْعُمد عبد القاهر إىل تبيان فرق آخر بني هذين 

القســمني، الذي هو أن الشــبه يف القســم األول)رأيت 

أســداً( وصــف موجــود يف الــيشء الــذي اســتََعرت لــه، 

به،  أَما يف القسم الثاين فإن اليد ليست توصف بالشَّ

ولكنه صفة تُكسبها اليد صاحبها، وتحصل له بها.

وهكــذا فــإن عبــد القاهــر يقّســم االســتعارة املفيــدة 

التــي تقــع يف االســم إىل تحقيقيّــة، تجــد التشــبيه فيهــا 

يــأيت عْفــواً كــام تجــد الَشــبه إىل رجعــت إىل الحقيقــة 

النــوع  كــام يف  تخييليَــة  وإىل  األول،  النــوع  كــام يف 

الثــاين، فتجــد التشــبيه فيهــا ال يُواتيــك تلــــــــــك املواتــاة، 

وإمنا يرتاءى لك بعد أن تخرق إليه ِسرتاً، وتُعمل تأمُّال 

وفكراً، فتدرك أنَّك أردت أن تجَعل الّشامَل كذي اليد 
مــن األحيــاء.)53(
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د - اتســرلمرة الفللية: يرى عبد القاهر أن الفعل 

يقــع فيــه اســتعارة مــن جهــة فاعلــه، ويقــع فيــه اســتعارة 

مــن جهــة مفعولــه.

ــه: وهــو أن  ــة فمعل ــن ج  ــرلمرة م ــل اس أ – الفل

الــذي اشــتُق منــه للــيشء يف  يثبــت الفعــل املعنــى 

فــإذا قلــَت رَضَِب  تــــــــدل صيغتــه عليــه،  الــذي  الزمــان 

كان  وإذا  مــاض،  زمــان  لزيــد يف  الــرضب  أُثبــَت  زيــٌد 

كذلــك، فــإذا اســتُعري الفعــُل ملــا ليــَس لــه يف األصــل 

فإنه يُثبت باستعارته له وصفاً هو شبيه باملعنى الذي 

ذلــك الفعــل مشــتق منــه، وبيــان ذلــك أن تقــول نَطََقــِت 

الحــاُل بكــذا، فتجــد يف الحــال وصفــاً هــو شــبيه بالنطــق 

مــن اإلنســان، وذلــك أن الحــال تــدل عــىل األمــر، ويكــون 

فيهــا أمــاراٌت يُعــرُف بهــا الــيشء، كــام أنَّ النطــَق كذلــك، 

فاالســتعارة عــىل هــذه الجملــة يرجــع فيهــا التَّحقيــق إىل 

أن وصف الفعل بأنه مستعار، حكم يرجع إىل مصدره 

الذي اشتُق منه، إّن نطَق مستعار، فاملعنى أن النطَْق 

مســتعار)54(.

ــه: يقــول  ب – الفلــل اســرلمرة مــن ج ــة مفلول

عبــد القاهــر: ويكــون الفعــل اســتعارة مــن جهــة مفعولــه، 

وذلــك نحــو قــول ابــن املعتــز)55(:

إَمــــــاٍم ي 
ف
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َ
ل  
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ْ
 الًبخ

َ
ــل ــ ــ ــ قَت

فقتَل وأحيا: إمنا صارا مستعارين بأن عّديا إىل البُخل 

امح، ولو قال: قتَل األعداَء وأحيَا مل يكن« قَتََل » والسَّ

استعارة بوجه، ومل يكن »أحيا«استعارة عىل هذا 
الوجه.)56(

ثــم ينتقــل عبــد القاهــر إىل الحديــث عــن االســتعارة 

باعتبارها نوعاً بيانياً يعتمد التشبيه أبداً، ويُدرجها ممثلة 

من الّضعف إىل القوة، ويُنزلها وفق األرضب اآلتية:

• اسرلمرة لفظ األفضل مم هو دبنه:

موجــوداً يف  املســتعارة  الكلمــة  معنــى  يُــرى  أن 

املســتعار لــه، مــن حيــث عمــوم جنســه عــىل الحقيقــة، 

فأنــت تســتعري لفــظ األفضــل ملــا ُدونــه، ومثالــه اســتعارة 

الطريان لغري ذي الجناح إذا أردت الرسعة، وانقضاض 

الكواكب للفرس إذا أرسع يف حركته من علّو، ومعلوم 

أّن الطــريان واالنقضــاض مــن جنــس واحــد مــن حيــُث 

نظــروا إىل خصائــص  أنهــم  إالَّ  الحركــة عــىل اإلطــالق، 

األجســام يف حركِتها فأفرَُدوا حركة كل نوع منها باســم، 

فقالــوا يف غــري ذي الجنــاح »طــار« كــام جــاء يف الَخــرُب 

»كلام سِمَع َهيْعًة طار إليها« )57(، فالجامع هنا الرسعة 

والحركــة، وهــو اتفــاق بينهــام جنســا، واختــالف بينهــام 
يف النــوع.)58(

• اســرلمرة لفــظ رحمــل صفــة مشــيكة بــد امســرلمر 

لــه بامســرلمر متــه:

هــي  مــن صفــة  مأخــوذا  الشــبه  يكــون  أن  وذلــك 

لــه واملســتعار  موجــودة يف كل واحــد مــن املســتعار 

منه عىل الحقيقة، وذلك قولك »رأيت َشمســاً »تريد 

إنســاناً يتهلَُل وجُهه كالّشــمس، فهذا له شــبه باســتعارة 

ــبه مراعــى يف  »طــار« لغــري ذي الجنــاح، وذلــك أن الشَّ

اإلنســان  نفــس  موجــود يف  يُعلــم  كــام  وهــو  التأللــؤ، 

مــن حيــث حــّس  الحســن  الوجــه  رونــق  ـل، ألن  املتهلِـّ
النــرّية«.)59( البــرَص مجانــس لضــوء األجســام 

	 اسرلمرة لفظ ملتمه مأخوذاً من الصور اللقلية:

وحّده أن يكون الشــبه مأخوذاً من الصور العقلية، 

للبيــان والحّجــة الكاشــفة عــن  النــور  وذلــك كاســتعارة 

كــام جــاء يف  للّريــب،  النافيــة  للشــّك  الحــّق املزيلــة 

التنزيــل مــن نحــو قولــه عــز وجــل ﴿ واتّبعــوا النُّــوَر الــِذي 

أُنْــزَِل َمَعــُه ﴾)60(، وكاســتعارة الــرصاط للّديــن يف قولــه 

ال  فأنــت  املســتِقيَم ﴾)61(،  َاَط  الــرصِّ تعــاىل ﴿اْهِدنَــا 

تشــك يف أنــه ليــس بــني النــور والحّجــة، فليــس الشــبه 

اشــرتاك يف عمــوم الجنــس، ألن النــور صفــة محسوســة 

النــور يف  مــن  الشــبه الحاصــل  والحجــة كالم، فليــس 

البيــان والحّجــة ونحِوهــا إال أن القلــَب إذا وردت عليــه 

الحّجــة صــار يف حالــة شــبيهة بحــال البــرص، إذا صــادف 

كــام تعلــم شــبه  نحــوه، هــذا  هــت طالئعــه  الّنــور، وُوجِّ
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لْسَت تحصل منه عىل جنس، وال عىل طبيعة وغريزة، 

وال عــىل هيئــة وصــورة

تدخــل يف الِخلقــة، وإمنــا هــو صــورة عقليــة، واعلــم 

أّن هذا الرضب هو املنزلة التي تبلغ عندها االستعارة 

كيــف شــاءت املجــال يف  لهــا  ويتســع  غايــة رشفهــا، 

تَفُننِّهــا وترصُِّفهــا، وههنــا تخلُــص لطيفــة روحانيــة، فــال 

يبرِصهــا إالًّ ذووا األذهــان الّصافيــة والعقــول النافــذة، 

تعــي  ألن  املســتعدة  والنفــوس  الســليمة،  والطبــاع 
الحكمــة وتعــرف فصــل الخطــاب.)62(

وقد فّصل عبد القاهر يف حاالت طريف التشبيه 

الذين هام عامد االستعارة، والتقسيم اآليت مبني عىل 

أصول)63( هي:

أ – كــون امشــبه بــه شــيئم محسوســمً بامشــبه ملتــى 

ملقــوت:

أُنْــزَِل  الــِذي  النــور  يف مثــل قولــه تعــاىل﴿ واتَّبعــوا 

مَعــُه﴾)64(، فالنــور مشــاهد محســوس بالبــرص والبيــان 

والحّجــة مــامَّ يؤّديــه إليــك العقــل مــن غــري واســطة مــن 

العــني أو غريهــا مــن الحــواس.

ــه  ــد ببج ــه محسوس ــبه ب ــبه بامش ــون امش ب – ك

ــيل: ــبه عق الش

وميثـّـل بقــول النبــي صــىل اللّــه عليــه وســلم »إيَّاكــم 

َمــن«)65(، فالقصــد بالتشــبيه مل يكــن يف  وَخــرْضاَء الدِّ

تشــبيه املــرأة بالنبــات يف لونــه أو ُخرضتــه أو طعمــه أو 

رائحتــه، وال شــكله وال صورتــه، بــل القصــد شــبه عقــيل 

تلــك  وبــني  ــوء  السُّ الحســناء يف املنبــِت  املــرأة  بــني 

النابتة عىل الّدمنة، وهو حسن الظاِهر يف رأي العني 
مــع فســاد الباطــن، وطيــب النــوع مــع خبــث األصــل.)66(

جـ - كون امشبه بامشبه به ملقولد:

بالعــدم،  مــرّة  الــيشء  مــن  الوجــود  تشــبيه  ومنــه 

طريقــني: عــىل  وهــو  بالوجــود  مــرّة  والعــدم 

أبل ــام: تنزيــل الوجــود منزلــة العــدم يف مثــل قولــه 
تعــاىل ﴿ أََوَمــْن كَاَن ميْتــاً فأَْحييَنــاُه ﴾.)67(

العلــم  مــن  وأعــىل  أرشَف  علــٌم  يكــن  مل  ملــا  ثــم 

بوحدانيــة اللـّـه تعــاىل، ومبــا نزّلــه عــىل النبــي صــىل هللا 

عليــه وســلم، جعــل مــن حصــل لــه العلــم بعــد أن مل يكــن 

ــا َوَجــَد الحيــاة، وصــارت صفــة لــه مــع وجــود نــور  كأنَّــه إمنَّ

ابقة التي خال فيها  اإلميان يف قلبه، وجعل حالته السَّ

مــن اإلميــان كحالــة املــوت التــي تعــدم معــه الحيــاة)68(، 

فهنــا مبالغــة تُنبــُئ عــن حقيقــة مــا صــار إليــه الــيشء.

ثمني ــام: أن يكــون ألحــد املعينــني شــبه باآلخــر يف 

صفــة معقولــة كقولهــم:« لَِقــَي املـَـْوَت »أن يــراَد وصــف 

مكروهــا  كونــه  والبلــوغ يف  عوبــة  والصُّ ــدة  بالشِّ األمــر 

إىل الغايــة القصــوى، يريــدون أنــه لِقــي األمــر الشــديد 

الصعب الذي هو يف كراهة النفس له كاملوت، فقد 

عــرّبت ههنــا عــن شــدة األمــر باملــوت واســتعارته لــه مــن 

ــدة ومحصولهــا الكراهــُة موجــودة يف كل  أجلهــا، والشِّ
واحــد مــن املســتعار لــه واملســتعار منــه.)69(

فّنــي  عــرض  االســتعارة  القاهــر يف  عبــد  إّن كالم 

رائــع ومتعّمــق، يَْنَفــرُِد فيــه عّمــن ســبقه مــن البالغيــني، 

األمــر الــذي ال يَْعــِدُم فضلــه يف فتــح البــاب الــذي ولَجــُه 

املتأخــرون عنــه، باســتنتاجهم تقســيامً آخــر ورَد ضمنــاً 

ــل  يف معــرض حديثــه عــن تقســيامت االســتعارة، فحصَّ

حيــث  مــن  االســتعارة  تقســيم  القــول يف  املحدثــون 
املشــبُّه بــه إىل ترصيحيــة ومكنيــة.)70(

أ – اتســرلمرة الرررحيــة: مضّمنــة يف قــول عبــد 

القاهر: هي أن تدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيُء 

إىل اســم املشــبَِّه به فتعريُه املشــبَّه وتجريَه عليه، تريد 

أن تقــول: رأيــت رُجــالً هــو كاألســد يف شــجاعته وقــوة 
بطشــه ســواء، فتــَدُع ذلــك وتَقــول: رأيــت أســداً.)71(

ب – اتســرلمرة ام تية: وهي رضب يف نحو قول 

بيــِد الِشــامل زِماُمهــاَ«، أن تجعــل  لبيــد:«إذ أصبحــت 

املشــبه املشــبه بــه، بــأن تنزلــه منزلــة الــيشء تذكــره بأمــر 

قــد ثبــت لــه، وذلــك أنــك يف األول)رضب الترصيــح( 

الثــاين)رضب  بــه، ويف  ليــس  الــيشء  الــيشَء  تَجعــُل 

التكنيــة( تجعــل للــيشء الــيشء لــه، تفســري هــذا أنــك 

إذا قُلــَت: رأيــت أســداً، فقــد ادَّعيــت يف إنســان أنــه 
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وإذا  أســداً،  اإلنســان  يكــون  وال  إيّــاه،  وجعلتَــه  أســد 

قلت«أصبحــت بيــِد الّشــامل زماُمهــا »فقــد ادَّعيــت أن 
للشــامل يــداً، ومعلــوم أنــه ال يكــون للّريــح يــد.)72(

تمسلم-الفرق بد اتسرلمرة بالرشبيه ح »أرسار الباغة 

»للبد القمهر الورجمس:

يَعــّد عبــد القاهــر االســتعارة مــن املجــاز اللغــوي 

بــني  التشــبيه، ولعــلَّ هــذه العالقــة  يقــوم عــىل  الــذي 

االســتعارة والتشــبيه هــي التــي جعلــت بعضهــم يخلــط 

بينهــام، ويُســّمي أحُدهــام باآلخــر)73(، وقــد انطلــق عبــد 

القاهر للتمييز بينهام من وجود طريف التشبيه كليهام، 

أو وجود أحدهام وحذف اآلخر، ورأى أن التشبيه الذي 

يُرام فيه جعُل املشبه عنُي املشبه به عىل رضبني )74(:

أحدهام: أن تنزلَه منزلة اليشء تذكره بأمر قد ثبت 

لــه فأنــت ال تحتــاج إىل أن تَُعِمــل يف إثباتــه وتزجيَّتــه، 

والَ  الشــيئني  مــن  ذكــر املشــبَّه  تســقط  وذلــك حيــث 

ً)75(، وهذه  تذكره بوجه من الوجوه كقولك: رأيت أسدا

االســتعارة.

ــام: أن تجعــل ذلــك كاألمــر الــذي يحتــاج إىل  ثمني 

أن تُعمــل يف إثباتــه وتزجيِتــه، وذلــك حيــث تُجــري اســم 

املشــبَّه بــه خــربا عــىل املشــبَّه، فتقــول »زيــد أســٌد وزيــد 

هــو األســد »، أعنــي مــا أنــت تعمــل يف إثباتــه وتزجيِتــه 

أنــه تشــبيه عــىل حــد املبالغــة ويقتــرص عــىل هــذا القــدر 
ى اســتعارة.)76( وال يًســمَّ

هــذا  القاهــر يف حديثــه  عبــد  يزيــل  كيــف  فانظــر 

اللَّبــس الحاصــل بــني االســتعارة والتشــبيه، فاالســتعارة 

عنــده أبلــغ مــن التشــبيه، ألنهــا مــن حيــث املبــدأ تنفــي 

وجــود اثنــني بــل تنــرَصف إىل واحــد مَيْــأَل لوحتَهــا، ويُحــلُّ 

املشــبَّه بــه مــكان املشــبَّه، بينــام التشــبيه يحتفــظ بــكال 

الطرفــني كــام بــنّي َذلــك.

الااصة

استعرضنا يف هذا البحث القصري مفاهيم االستعارة 

وأقســامها قبــل عبــد القاهــر الجرجــاين، بالرتكيــز عــىل 

أشهر أعالم البالغة املتقدمني، فقد كان السبق لعبد 

العزيــز  بــن املعتــز يف »البديــع« وللقــايض عبــد  هللا 

العســكري  هــالل  وأليب  »الوســاطة«  يف  الجرجــاين 

عنــد  االســتعارة  أن  لنــا  ليتَّضــح  »الصناعتــني«،  يف 

وأنهــا  البديــع،  بأقســام علــم  يلحــق  ابــن املعتــز قســم 

الجرجــاين  القــايض  ــا  أمَّ نوعــان؛ مستحســنة ومعيبَــة، 

البالغــة،  مــن علــوم  بإدراجهــا ضمــن أي علــم  فرغــب 

ا أبو هالل  ومتّكن من تقسيمها إىل مصيبة ورديئة، وأمَّ

العســكري فحــذا خــذو ابــن املعتــز يف إلحاقهــا ضمــن 

علم البديع؛ غرَي أنه رأى فيها ما هو بعيد جداً وما هو 

ُمســتهجن رديء، ومنهــا مــا هــو مستحَســن، وقــد مثــل 

هــؤالء العلــامء يف كل مــا ذهبــوا إليــه، ومــا ابتدعــوه مــن 

تقسيامت يف باب استعارة اللفظ بشواهد من القرآن 

الصحابــة  وكالم  الرشيــف  النبــوي  والحديــث  الكريــم 

العــرب. وكالم 

يتفقــون حــول معنــى االســتعارة  العلــامء  و هــؤالء 

؛كونهــا نقــل اللفــظ مــن موضــع إىل موضــع مل يُعــرف بــه 

من قبل وأنها تنقسم من حيث املوقع إىل مستحسنة 

أو مقبــوالً،  ُمَمّجــاً  الــّذوق  ينطبــع يف  ومســتقبحة ملــا 

مــا اختَلــف لفظــه  بألفــاظ تدُخــل ضمــن  وعــرّبوا عنهــا 

ــا إدراج بعضهــم االســتعارة ضمــن علــم  واتَّفــَق معنــاه، أمَّ

البديــع فمــردُّه إىل عّدهــم كلَّ موصــوف بأنّــه مجــاز هــو 

بديــع يف نظَرهــم، وقــد وقــف عــىل ذلــك عبــد القاهــر 

ُ الفســاِد،  الجرجــاين يف«أرسار البالغــة« ورأى أنــه بــنيِّ

واعتــرب االســتعارة لــبَّ التصويــر األديب وذخريتــه التــي ال 

تنفــذ، تفــوق التشــبيه قيمــة وفضــالً وتختلــف عنــه، وأنهــا 

تتجاوز األشياء إىل صورها، وتتجاوز ظاهر الصورة إىل 

مكنوناتهــا ومــا ترمــز إليــه مــن بعيــد اإليحــاء ورائــع التعبري، 

الحركــة  فيهــا  تــدبُّ  التــي  الحســية  املشــاعر  ورهافــة 

التصويــر والحيويــة  والحيــاة ؛باعتامدهــا عــىل عنــارص 

وعــىل اإليجــاز، وحســن االختيــار واملبالغــة املقبولــة، 

وبذلــك اســتطاع أن يضــع قواعــد مــا ُســمّي بعــده بعلــم 

البيــان، واالســتعارة قســم منــه.
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امللخص

 يحــاول هــذا البحــث توضيــح حــدود مفهــوم ”األدب“ عنــد األديــب والناقــد العــريب الكبــري املرحــوم شــكري عيــاد، 

وتنبــع أهميــة هــذا البحــث – مــن وجهــة نظــر الباحــث – مــن جانبــني: أولهــام كــون شــكري عيــاد كاتبــاً مبدعــاً وضــع 

عــدداً مــن املجموعــات القصصيــة القصــرية املميــزة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى كونــه صاحب محاولة عميقة 

وجــادة، ميزتــه مــن غــريه مــن الدارســني العــرب املحدثــني »لتأصيــل« األجنــاس األدبيــة الحديثــة: القصــة القصــرية 

والرواية واملرسح، يف األدب العريب الحديث، وذلك يف محاولته ربطها باملوروث العريب القديم، وبواقع الحياة 

املعيــش، فضــالً عــن التنبــه إىل أهميــة تأثــر األدب العــريب الحديــث برتجمــة هــذه األجنــاس عــن اآلداب الغربيــة. هــذا 

باإلضافــة إىل محاولتــه الجــادة والعميقــة لتأصيــل علــم األســلوب العــريب.

 وثــاين هذيــن الجانبــني هــو ارتبــاط مفهــوم األدب ووظيفتــه عــن عيــاد بفكــرة املحــاكاة األرســطية، ورضورة صــدور هــذا 

األدب عــن واقــع حيــاة اإلنســان واألمــة واملجتمــع يف وجوههــا جميعــاً، وتصويرهــا أدق تصويــر، ســعياً لالرتقــاء بهــذه 

الحيــاة. لذلــك حــاول البحــث اإلجابــة عــن ثالثــة أســئلة: يتعلــق أولهــا بحــدود مفهــوم شــكري عيــاد لــألدب، وثانيهــا 

باملصــادر التــي متــح منهــا هــذا الفهــم، وثالثهــا حــدود وظيفــة األدب مــن وجهــة نظــره.

الكلامت املفتاحية: األدب، شكري عياد، مفهوم األدب، وظيفة األدب، مصادر الفهم

مقدمة

ــاد قامــة فارعــة يف عــامل األدب والنقــد  يعــد شــكري عيّ

الحديثــة، فهــو كاتــب قصــة قصــرية  العربيــة  والثقافــة 

وهــو  القصصيــة)1(،  املجموعــات  مــن  عــدداً  وضــع 

األبــرز يف  الجانــب  بالتمكــن، ولعــل  لــه  ناقــد مشــهود 

جهوده النقدية، هو محاولته الجادة والعميقة لتأصيل 

بــني  ربطــه  الــذي متثّــل يف  العــريب،  األســلوب  علــم 

علمــي البالغــة والنحــو العربيــني والدراســات األســلوبية 

الحديثــة، هــذا الجهــد الــذي جســده يف كتبــه األربعــة: 

البحــث  »مدخــل إىل علــم األســلوب«، و«اتجاهــات 

األسلويب«، و«دائرة اإلبداع: مقدمة يف أصول النقد«، 

العــريب«.  األســلوب  علــم  مبــادئ  واإلبــداع:  و«اللغــة 

فضالً عن جهوده يف تأصيل األجناس النرية الحديثة: 

القصــرية والروايــة واملــرسح، مبحاولتــه ربطهــا  القصــة 

العــريب القديــم، وبواقــع الحيــاة املعيــش،  باملــوروث 

هــذه  اســتلهام  الغــرب، يف  وال ســيام  اآلخــر  وبــأدب 

يف  ذلــك  ويتمثــل  عنــه،  الحديثــة  األدبيــة  األجنــاس 

مؤلفاتــه: »البطــل يف األدب واألســاطري«، و«القصــة 

أديب،  فــن  تأصيــل  يف  دراســة  مــرص:  يف  القصــرية 

باإلضافــة إىل محاولتــه الرائــدة لتأصيــل موســيقا الشــعر 
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العــريب، يف كتابــه »موســيقا الشــعر العــريب: مــرشوع 

دراســة علميــة«.

إىل غري ذلك من املؤلفات املهمة التي تشهد له 

مبشاركاته العميقة يف خدمة الثقافة العربية الحديثة 

واألدب والنقــد العربيــني الحديثــني، وال ســيام دراســته 

بــرش  لكتــاب »فــن الشــعر ألرســطو طاليــس، نقــل أيب 

متــى بــن يونــس القّنــايئ مــن الرسيــاين إىل العــريب«، 

لتأثــريه يف  ودراســة  ترجمــة حديثــة  مــع  الــذي حققــه 

البالغــة العربيــة.

وانطالقــاً مــن أهميــة شــخصية شــكري عيّــاد األدبيــة 

والعلميــة، فــإن هــذا البحــث ســيحاول تقديــم حــدود 

الفهــم، ملــا  لــألدب ووظيفتــه ومصــادر هــذا  مفهومــه 

لذلك من أهمية يف استلهام هذا املفهوم ومتثله يف 

اإلبــداع األديب واملقاربــات النقديــة، ال ســيام وأن هــذا 

بالحيــاة واإلنســان ورضورة تصويرهــام  يرتبــط  املفهــوم 

أدق تصويــر. لذلــك سينقســم البحــث إىل محوريــن: 

يتحدث األول عن مفهوم شكري عيّاد لألدب ومصادر 

هــذا الفهــم، ويتحــدث الثــاين عــن وظيفــة األدب كــام 

يراهــا شــكري عيــاد.

1-1: مف وت األدب

واحــٍد جامــعٍ ملصطلحــات  تعريــٍف  إىل  الوصــول  إن 

مثــل: األدب والحضــارة والثقافــة.. إلــخ – أمــر صعــب 

إن مل يكــن مســتحيالً، ذلــك أن كل واحــٍد مــن األدبــاء 

الذيــن يشــاركون يف وضــع  أو املفكريــن –  النقــاد  أو 

تعريفــات ملثــل هــذه املصطلحــات – يصــدر كٌل منهــم 

يف وضعه لهذا التعريف أو ذاك عن وجهة نظر معينة، 

ينظــر منهــا إىل هــذا املصطلــح،  التــي  الزاويــة  مــن  أو 

وليــس عــىل املــرء – فيــام يخــص مصطلــح األدب - إال 

الغربيــني  أو  العــرب  يرجــع إىل مقــوالت املفكريــن  أن 

ليلمــس صحــة ذلــك)2( والنتيجــة إذن – كــام يقــول رينيــه 

ويليــك )Rene Wellek( -: أنــه »ليــس لدينــا مفهــوم 

واحــد لــألدب، بــل مئــات مــن املفهومــات املســتقلة 

املتنوعــة واملنفصلــة بعضهــا عــن بعضهــا اآلخــر، وكل 

منهــا »صحيــح« بشــكل مــا »)3(.

فهــم  عــىل  بالتأكيــد  الســابق  الــكالم  وينســحب 

شــكري عيــاد ملصطلــح األدب، إذ لــن يكــون فهمــه لهــذا 

ولكــن  املفهومــات،  تلــك  مــن  واحــداً  إال  املصطلــح 

يفــرد كالمــاً خصصــه  أنــه مل  يفيــد  مؤلفاتــه،  اســتقراء 

للحديــث عــن مفهــوم محــدد ملصطلــح األدب، بحيــث 

للنصــوص  معايشــته  يف  تجربتــه  خالصــة  فيــه  يضــع 

األدبية – مبدعاً وناقداً - لذلك فقصارى ما يستطيعه 

الباحــث – هنــا – هــو التجــوال يف ثنايــا مؤلفاتــه، يف 

محاولــة للبحــث عــن حــدود فهمــه لهــذا املصطلــح.

فكــرة  مــن  نابــٌع  لــألدب  مفهومــه  أن  ياُلحــظ  إذ 

 )Aristotle( أرســطو نــص عليهــا  التــي  »املحــاكاة« 

يف كتابه »فن الشعر«، والتي تقول إن الفنون الجميلة 

– واألدب واحــد منهــا – تحــايك الحيــاة وأفعــال النــاس 

يف صورهــا الســامية والوضيعــة، فإمــا أن يصــور الفــن 

الحيــاة كــام هــي، أو خــرياً مــام هــي، أو رشاً مــام هــي، 

باختــالف  ذلــك  بعــد  تختلــف  الجميلــة  الفنــون  ولكــن 

وســيلة املحــاكاة، أو موضوعهــا، أو طريقــة املحــاكاة)4(، 

فمفهومــه لــألدب إذن، مرتبــط »بالحيــاة«، الحيــاة التــي 

فــرداً يف املجتمــع واألمــة،  اإلنســان بوصفــه  يعيشــها 

ذلــك أن عيــاداً دأب - يف فهمــه لــألدب - عــىل توكيــد 

الصلــة بــني الفــن والحيــاة كلــام عــرض لــه الحديــث عــن 

املفــردات:  هــذه  تنفــك  ال  بحيــث  املوضــوع،  هــذا 

الحيــاة، اإلنســان، املجتمــع، األمــة، الواقــع - تــرتدد كلــام 

تحدث عن هذا املفهوم، انطالقاً من فهمه أن الفنان 

يعيــش الحيــاة ويصــدر عنهــا يف فنــه، لذلــك فجوهــر 

بالحيــاة، ومحاولــة  هــو »إحســاس  نظــره،  األدب، يف 

لتشكيل هذا اإلحساس يف لغة قادرة عىل أن تأخذنا 

مــن الحيــاة التــي نعرفهــا، ثــم تعيدنــا إليهــا »)5(.

لذلــك فهــو يفهــم العالقــة بــني األدب والحيــاة عــىل 

أنها عالقة ترابط ال انفكاك فيها، إذ ال غنى للحياة عن 

الفن )واألدب فن جميل( وال غنى للفن عن الحياة يف 
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نظــره. واألمــر الالفــت لالنتبــاه يف هــذا املقــام، هــو أن 

مفهــوم عيــاد لــألدب النابــع مــن فكــرة املحــاكاة ينطــوي 

ضمنــا عــىل الفكــرة الجوهريــة يف )نظريــة االنعــكاس( 

التــي كان الفيلســوف والناقــد األديب )جــورج لــوكاش 

G.Luckacs( مــن أكــر املنظريــن لهــا يف صياغتهــا 

االنعــكاس  نظريــة  أن  املعــروف  ومــن  اكتــامال؛  األكــر 

نتــاج للنقــد األديب املاركــي يف مرحلــة مهمــة  هــي 

مــن مراحــل تطــوره، وقــد انبنــت عــىل فكــرة العالقــة بــني 

)البنى التحتية( عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج )والبنى 

الفوقية( الثقافة والفنون والفلسفة، وهي عالقة قامئة 

عــىل التأثــري والتأثــر بــني الطرفــني، مبعنــى أن أي تغــرّي 

الفوقيــة والعكــس  البنــى  يؤثــر يف  التحتيــة  البنــى  يف 

تحــدث يف املجتمــع  قــد  التــي  فالتغــريات  صحيــح؛ 

نتيجــة للتحــوالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة 

الــخ، تؤثــر بالتأكيــد يف الوضــع اإلنســاين ومــن ثــم يف 

شــكل األدب وأجنــاس الفــن األخــرى كالدرامــا وغريهــا، 

وهــذا يعنــى أن األدب انعــكاس للواقــع االجتامعــي أي 

لــوكاش: »... وهكــذا  يقــول جــورج  للحيــاة،  انعــكاس 

نصل هنا إىل راهنية املذهب الواقعي. إن كل مرحلة 

عظيمة هي مرحلة تحول، وهي مرحلة وحدة التناقض 

بني أزمة من ناحية وتجديد من ناحية أخرى، بني خراب 

وبــني والدة جديــدة. إن نظامــا اجتامعيــا جديــدا وأناســا 

جددا يولدون دامئا مبوجب »بروسيسيس« ]صريورة[ 

توحيــدي، وإن تضمــن العديــد مــن التناقضــات. ويف 

مثــل هــذه املرحلــة حيــث يجــري التحــول عــىل شــكل 

أزمــة، تكــون املســؤولية امللقــاة عــىل عاتــق األدب كبــرية 

بشــكل خــاص«)6(.

وعــىل الرغــم مــن أن ثقافــة عيــاد املاركســية تشــكل 

جــزءا غــري يســري مــن ثقافتــه املوســوعية، وعــىل الرغــم 

مــن وضــوح التناغــم بــني مفهومــه لــألدب وفكــرة نظريــة 

مؤلفاتــه  ثنيّــات  يعــر يف  ال  املــرء  أن  إال  االنعــكاس، 

عــىل إشــارة واضحــة تفيــد أنــه متأثــر بهــذه النظريــة. هــذا 

فيهــا  عيــاد  عــرب  التــي  للمواضــع  الــدارس  مــا يالحظــه 

عــن فهمــه ملصطلــح األدب يف ثنيّــات مؤلفاتــه. ولعــل 

القــارئ ســيالحظ معنــا وجــود التناغــم بــني مفهــوم عيــاد 

لــألدب وفكــرة نظريــة االنعــكاس فيــام ســييل مــن كالم.

فاألديــب – يف نظــر عيــاد - إنســان يعيــش الحيــاة 

ويتفاعــل فيهــا مــع أخيــه اإلنســان، يف واقــع املجتمــع 

واألمــة يف جوانــب حياتهــا كلهــا جميلهــا وقبيحهــا، ومــن 

غــريه  عــن  بــه  امتــاز  الــذي  الفنــي  - بحســه  ثــم يســعى 

مــن البــرش – إىل تصويــر الحيــاة يف أدبــه، يف جوانبهــا 

الجميلــة والقبيحــة كلهــا، لذلــك فــاألدب الحقيقــي – 

يف نظــر عيــاد – »هــو الــذي يســتطيع أن يصــور هــذه 

بــكل جاملهــا  انحطاطهــا:  وبــكل  بــكل ســموها  الحيــاة 

وبــكل بشــاعتها، ولكنــه ليصــور هــذه النقائــض الغريبــة 

يجــب أن يتجــاوز الســطح إىل األعــامق، يجــب أن يطــرح 

)7(، والشــاعر  الزائــف ويغــوص وراء الحقيقــة«  الخيــال 

إليهــا، ألن الحيــاة  الــذي يغنــي الحيــاة يظــل مشــدوداً 

هــي »ينبــوع فنــه، ولــو تخلــص الشــاعر مــن دوافــع الحيــاة 

العاديــة لجــف هــذا الينبــوع«)8(، فالفــن عنــرص رئيــٌس 

ومهــم يف الحيــاة ال غنــى لهــا عنــه، ألنــه »ســحر حــالل، 

بــه، ومــن ذاق  مــن عرفــه أدرك أن الحيــاة ال تصلــح إال 

لذتــه وجدهــا فــوق كل لــذة، ألنهــا لــذة مــربأة مــن اإلثــم 

والنــدم«)9(.

مــن وضــع عملــه األديب،  األديــب  ينتهــي  وحاملــا 

يغــدو هــذا العمــل صــورة للحيــاة، وال يعــود ملــكاً لهــذا 

األديــب مــن دون النــاس، ألن األديــب يف النهايــة هــو 

ابــن هــذا املجتمــع وهــذه األّمــة منشــأً وانتــامًء وفكــراً، 

فاإلنسان الذي يف األدب – كام يقول عياد – »ليس 

زيــداً أو عبيــداً الــذي كتــب هــذا األدب، لكنــه اإلنســان 

بأعم وأشمل ما تدل عليه كلمة إنسان... فأديب هذا 

العرص... يعلم أن شخصيته نتاج مجتمعه، وأن كل ما 

يتلقــاه مــن أفــكار ومشــاعر هــو مــن صنــع هــذا املجتمــع، 

حتى فنه هو أيضاً صورة ملجتمعه... وقد يستطيعون 

] الفنانــون [ الفــكاك مــن فرديتهــم، وقــد يســتطيعون 

االنتصــار عــىل شــخصيتهم، وقــد يســتطيعون التعــايل 
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عىل الجزيئ يف حياتهم، لكنهم أبداً ال يســتطيعون أن 

يقطعــوا الوشــائج الخفيــة التــي تصلهــم بقومهــم تاريخــاً 

وثقافــة وعمــالً وحضــوراً مســتمراً، أكــر مــام يســتطيعون 

أن يقطعــوا العــروق التــي متدهــم بــدم الحيــاة. ســتظل 

رؤيــا الفنــان مقيــدًة بطابــع الحضــارة التــي ينتمــي إليهــا، 

تتأثــر بــكل مــا تتأثــر بــه هــذه الحضــارة مــن عوامــل »)10(، 

لذلك فالفن – يف نظر عياد – »هو يف آخر املطاف 

محاولــة للســيطرة عــىل الواقــع )يناظــر العلــم يف ذلــك( 

ومن ثم فحقيقة الفن تكمن يف التشكيل الذي يفرضه 

عىل الواقع، ويف مقدرة التشكيل عىل إخضاع الواقع 

للقيم اإلنسانية«)11(، ويف املحصلة فإن فشكري عياد 

– كــام يقــول عبــد الســالم الشــاذيل - »يطــرح قضيــة 

األدب كاندمــاج يف الحيــاة ال مجــرد محــاكاة لهــا... كــام 

يطــرح قضايــا األدب واألســاليب األدبيــة يف التعبــري عــن 

مالمــح االندمــاج يف الحيــاة«)12(.

لــألدب،  والحقيقــة أن مفهــوم شــكري عيــاد هــذا 

أن مفهــوم  نجــد  وإمنــا  مــن املفهومــات،  بدعــاً  ليــس 

متأثــراً  يظــل  األدب، يف عمومهــا،  نظريــة  األدب يف 

بفكــرة املحــاكاة، بشــكل أو بآخــر، فاســتقراء عــدد مــن 

مفهومــات النقــاد واألدبــاء الغربيــني والعــرب ملصطلــح 

األدب، يوصــل إىل أن هــذه املفهومــات يف مجملهــا 

واإلنســان،  الحيــاة  وتصويــر  املحــاكاة  بفكــرة  تتصــل 

ووجــوب صــدور األدب عــن قضايــا املجتمــع واألمــة يف 

واقعهــا املعيــش، وال بــأس إذا اســتقرأنا بعــض أقــوال 

كبار نقاد وأدباء الغرب والعرب – بوصفها أمثلة - يف 

 Taftan( تــودوروف تزفيتــان  يقــول  إذ  الصــدد،  هــذا 

Todorof( – عىل سبيل املثال -: إن لألدب »عالقة 

بالوجود اإلنســاين... ولن يكون األدب شــيئاً إذا مل يتح 

لنــا أن نفهــم الحيــاة بصــورة أفضــل«)13(، كــام يذهــب 

رينيه ويليك، إىل أن »األدب ميثل »الحياة« و«الحياة« 

يف أوســع مقاييســها حقيقــة اجتامعيــة واقعــة »)14( أمــا 

أوســن وارين )Austin Warren( فريى أنه يتوجب 

عىل األدب »أن يكون عىل صلة معرتف بها مع الحياة، 

الســمو  التنــوع: ميكــن  الصــالت شــديدة  كانــت  وإن 

بالحيــاة واالســتهزاء بهــا أو مناقضتهــا؛ فــاألدب يف كل 

الحــاالت انتقــاء مــن الحيــاة ذو طبيعــة نوعيــة هادفــة... 

 Welliam. K.( كام يذهب ويليام ك وميزات ،)15(«

 ،)Cleanth Brooks( وكلينث بروكس )Wemzat

إىل أن األدب ليس »مجرد تسلية وال مجرد انحراف وال 

مجــرد لعــب، إنــه كشــف عــن مظهــر أصيــل يف حياتنــا 

»)16( ويقول ميخائيل نعيمة: »وما دام الشــاعر يســتمد 

لــو  يقــدر – حتــى  الحيــاة، فهــو ال  مــن  غــذاًء لقريحتــه 

تلــك الحيــاة يف  حــاول ذلــك – إال أن يعكــس أشــعة 

أشــعاره... »)17(، كــام يذهــب إحســان عبــاس إىل »أن 

انعدام البعد الذي يفصل الفنان والشعب، يستطيع 

الشــعب  ذلــك  تفهــم ألوضــاع  بالفنــان إىل  يــؤدي  أن 
وتطلعاتــه معــاً...«)18(

ولكن مقولة عالقة الفن بالحياة – سواٌء يف مفهوم 

شــكري عيــاد أو غــريه – تظــل مقولــة واســعة فضفاضــة، 

ألنهــا تحــوي تفرعــات عــدة مــن حيــث: املنشــأ واملركــز 

الــذي قــد  االجتامعــي لألديــب، ومذهبــه االجتامعــي 

يجــد مجــاالً للتعبــري عنــه يف نشــاطات تتجــاوز األدب، 

واملرامــي واألغــراض االجتامعيــة يف النصــوص األدبيــة، 

األدب يف  وتأثــري  اجتامعيــة،  وثيقــة  بوصفــه  واألدب 

الجمهــور، إىل غريهــا مــن القضايــا التــي يعنــى بهــا علــم 

االجتــامع األديب، والتــي أفــرد لهــا رينيــه ويليــك الفصــل 

التاســع »األدب واملجتمــع« مــن كتابــه وأوســن واريــن 

»نظريــة األدب«)19(، وشــكري عيــاد ال يُطالـَـب بالخــوض 

يف تفاصيلهــا، ألن ذلــك قــد ال يكــون مــن شــأنه، وإمنــا 

األديب،  االجتــامع  علــم  املتخصصــني يف  شــأن  مــن 

ولكنها تفاصيل مهمة تظل مقولة عالقة األدب بالحياة 

ناقصــة مــن دونهــا.

والســؤال املهــم الــذي تجــدر إثارتــه قبــل االنــرصاف 

مــن هــذا املوضــع، هــو أنــه إذا كان عيــاد قــد أنفــق شــطرا 

طويال من عمره وجهده يف فهم األسلوبية واإلمكانيات 

التــي ميكــن أن تقدمهــا يف خدمــة الدراســات األدبيــة، 
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ومن ثم محاولته الجادة واملهمة لتأصيل علم األسلوب 

العــريب، فهــل أثــر فهمــه العميــق لألســلوبية يف فهمــه 

ملصطلح »األدب« ؟. والجواب عن مثل هذا السؤال 

تأصــل األســلوبية يف  بدايــة  العــودة إىل  منــا  يقتــيض 

الدراســات اللغويــة الغربيــة، ذلــك أن األســلوبية نشــأت 

 Charles Bally عــىل يــد رائدهــا األول شــارل بــايل

لــه مبقاربــة النصــوص األدبيــة،  كعلــم لغــوي ال عالقــة 

ومــن ثــم وقــع الخــالف بعــد ذلــك بــني علــامء األســلوبية 

حــول إمكانيــة توظيفهــا ملقاربــة النصــوص األدبيــة، إىل 

إثبــات نفســه  القائــل بصالحيتهــا مــن  الــرأي  أن متكــن 

إىل حــد كبــري.

وشــكري عيــاد ممــن يؤمنــون أن األســلوبية ميكــن أن 

توظــف يف املقاربــة النقديــة للنصــوص األدبيــة، ولعــل 

أكــرب دليــل عــىل ذلــك محاولتــه الجــادة لتأصيــل علــم 

توزعــت يف  التــي  العــريب، هــذه املحاولــة  األســلوب 

الجانبني: النظري الذي أّصل فيه لهذا العلم مبحاولة 

الربط بني علمي البالغة والنحو العربيني العريقني من 

جهــة، وعلــم األســلوب الحديــث مــن جهــة ثانيــة، وذلــك 

يف كتبه األربعة: »مدخل إىل علم األسلوب« 1982م، 

و«دائــرة  1985م،  األســلويب«  البحــث  و«اتجاهــات 

اإلبــداع: مقدمــة يف أصــول النقــد« 1987م، و«اللغــة 

واإلبــداع: مبــادئ علــم األســلوب العــريب« 1988م.

عــددا  فيــه  قــارب  فقــد  التطبيقــي  الجانــب  أمــا 

مــن النصــوص األدبيــة مقاربــة نقديــة أســلوبية، وهــي: 

1980م،  والحســاب«  الديــن  يــوم  قرآنيــة:  »دراســات 

1978م،  املتنبــي«  شــعر  يف  التفضيــل  و«صيغــة 

ودراســته لعــدد مــن قصائــد الشــاعرين: إبراهيــم ناجــي 

كتابــه  مــن  الثــاين  القســم  الشــايب يف  القاســم  وأيب 

»مدخل إىل علم األسلوب« 1982م، و«قراءة أسلوبية 

لشــعر حافــظ« 1983م، وقراءتــه مليميــة املتنبــي يف 

الصفحــات األخــرية مــن كتابــه »اللغــة واإلبــداع: مبــادئ 

علــم األســلوب العــريب« 1988م)20(. وقــد قــال واصفــا 

أن أضــع  أحــاول اآلن  العمــل: »إننــي  جهــده يف هــذا 

يف  وحولــه،  النقــد  يف  وتجــاريب  دراســايت  خالصــة 

يتنــاول طبيعــة  األجــزاء،  نظــري واحــد مرتابــط  مــرشوع 

النقديــة، وخصائــص  العمليــة  العمــل األديب وطبيعــة 

الحضــاري، ويل  باإلبــداع  لغــة األدب وعالقــة األدب 

مطمحان من وراء هذا املرشوع، أن أبني حاجة الحياة 

إىل األدب حتى يستعيد األدب املكانة التي كانت له 

يف حياة األمة العربية عىل مدى التاريخ، وأن أبث يف 

علــوم األدب األساســية: نظريــة األدب وعلــم األســلوب 

وتاريــخ األدب، حيــاة جديــدة مــن خــالل ربطهــا بالعلــوم 

اإلنســانية مــن ناحيــة، وباآلثــار األدبيــة الكــربى مــن ناحيــة 

الباحــث[)21(. ثانيــة... »]التمييــز مــن 

بــال ريــب، أن قناعــة شــكري  وهــذه العبــارة تؤكــد 

عيــاد بارتبــاط مفهــوم األدب بالحيــاة هــي قناعــة أكيــدة، 

الــذي مثــل خالصــة دراســاته  وذلــك ألن هــذا العمــل 

وجهــوده يذهــب يف هــذا االتجــاه، ألن األســلوبية هــي 

توظيــف  مــن  ونقــاده  األدب  أهــل  لغــوي متكــن  علــم 

النقديــة للنصــوص األدبيــة. إمكانياتــه يف املقاربــة 

1-2: مصمدر هذا الف ل

وياُلحظ أن عيّاداً قد استلهم هذا املفهوم يف مرحلة 

مبكــرة مــن حياتــه مــن أكــر مــن مصــدر وهي:

أســتاذيه  ســيام  وال  أســاتذته،  عــىل  تتلمــذه   - أ 

بالخــويل يف  تأثــر  فقــد  وطــه حســني،  الخــويل  أمــني 

»الرؤيــة الفنيــة والقــول بــأن الفــن نشــاط وجــداين يحمــل 

طابــع بيئتــه ومجتمعــه وأمتــه، والنظــر إىل غايــة األدب 

نشــاطاً وجدانيــاً  يكــون األدب  أن  الحيــاة ورضورة  يف 

ســامياً يســعد الفــرد واألمــة... كل هــذه املبــادئ لــدى 

األستاذ تجد صداها يف تطبيقات املريد«)22(. حيث 

يقــول عيّــاد يف ذلــك: »أمــا نحــن فقــد ورثنــا الكثــري عــن 

النقــاد  ســابقينا... ورثنــا عــن أســالفنا املبارشيــن مــن 

الذيــن كانــوا يف الوقــت نفســه شــعراء وكتابــاً منشــئني - 

تفتحــاً عــىل التجــارب اإلنســانية وفهــامً جديــداً ملعنــى 

األدب القومي، ال يجعله محافظة جامدًة عىل التقاليد 

القدمية، بل مشاركة أصيلة يف الحياة املتطورة »)23(. 
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فليســت األصالــة يف فهــم معنــى األدب القومــي هــي 

املحافظــة عــىل التقاليــد الفنيــة القدميــة، وإمنــا هــي 

تتعــدى ذلــك يف نظــر عيّــاد إىل املشــاركة األصيلــة يف 

الحياة التي ال تفتأ تتطور، ويف اإلطار نفسه يقول عام 

ورثــه وتعلمــه مــن أســتاذه أمــني الخــويل، إن منهجيتــه 

كانــت »أشــبه بالبنــاء املتكامــل أو السلســلة املتصلــة 

الحلقــات، محورهــا جميعــاً إميــان بصلــة الفــن القومــي 

بالحيــاة صلــة حميمــة متواشــجة لحمتهــا وســداتها تأثــراً 

وتأثــرياً »)24(.

وكتابــه »دراســات قرآنيــة: يــوم الديــن والحســاب« 

الــذي كان يف األصــل رســالة ماجســتري أعدهــا تحــت 

إرشاف أستاذه الخويل، يف إطار منهج التفسري األديب 

للقــرآن الكريــم الــذي نظـّـر لــه الخــويل - يحمــل الكثــري مــن 

اإلرهاصــات التــي صــارت بعــد ذلــك عالمــات بــارزة يف 

املســار النقــدي والتفكــري األديب عنــده، مــن ذلــك مثــال 

تأكيــده أن للفــن مرامــي أو غايــات إنســانية واجتامعيــة، 

فــال شــك أن هــذا املنحــى- برغــم تأكيــده وجــود أصولــه 

عنــد أســتاذه الخــويل – كان عنــده اســتجابة ملنطلــق 

فكــري شــاركت يف تكوينــه قراءاتــه واتجاهاتــه الفكريــة 

مثلــت  الحيــاة)25( حيــث  األدب يف  ونظرتــه إىل دور 

مــن  الثالــث  اإلنســانية واالجتامعيــة املحــور  املرامــي 

محــاور دراســته ملشــاهد يــوم الديــن والحســاب، بعــد 

هــذا  يف  تأثــر  كــام  والرتاكيــب)26(  األلفــاظ  محــوري 

الجانــب بأســتاذه طــه حســني، الــذي طاملــا نظــر إليــه 

بإعجــاب وســعى إىل اإلقتــداء بــه ومتثــل خطــاه، حيــث 

يقول عنه إنه: »مل يقبل قط أن يبتعد املبدع أو الناقد 

عــن همــوم املجتمــع الحقيقيــة، بــل رأى مــن واجبهــام 

إيقــاظ النامئــني وتنبيــه الغافلــني«)27(.

لهــا  التــي كان  والعميقــة،  الواســعة  قراءاتــه   - ب 

دور يف بلــورة مفهوماتــه ومنهــا مفهومــه لــألدب، وعــىل 

رأسها الجهد الضخم الذي بذله عياد، بتحقيق ترجمة 

متــى بــن يونــس القّنــايئ لكتــاب أرســطو طاليــس »فــن 

الشــعر« مــن الرسيانيــة إىل العربيــة، ثــم ترجمتــه لهــذا 

الكتــاب مــن اليونانيــة إىل العربيــة مســتعيناً برتجــامت 

الكتــاب  بتتبــع رحلــة هــذا  ثــم قيامــه  لــه، ومــن  أجنبيــة 

مــن  ابتــداء  القدمــاء،  العــرب  البالغيــني والنقــاد  عنــد 

الجاحــظ وانتهــاء بحــازم القرطاجنــي، كــام كان لــه عالقــة 

تتصف بكثري من الود بكتابات الكاتب الفرني جورج 

كتابــه  والســيام   )George Duhamel( ديهامــل 

”دفــاع عــن األدب“ الــذي يقــول عنــه عيــاد: ”أمــا الكتــاب 

نفســه ”دفاع عن األدب“ فلعيل ال أســتطيع أن أحي 

مــدى تأثــري بــه. قــد تحــرضين منــه فكــرة أثنــاء حديــث 

أو مقــال فأردهــا إليــه... ولكننــي ال أشــك يف أن كثــرياً 

مــن األفــكار التــي أقولهــا وال أعزوهــا إليــه، ألننــي مل أعــد 

أعــرف أهــي أفــكاري أم أفــكار ديهامــل - قــد فجرتهــا يف 

نفــي قــراءة ذلــك الكتــاب العظيــم... وال أســتطيع أن 

أتذكر حديثه عن وظيفة الكاتب االجتامعية، وأن هذه 

الوظيفة ال تعني أن يقحم األديب نفسه يف محل رجل 

السياســة...“)28(.

الشــاعر  نظريــة  عــن  يعــرض )يف حديثــه  أنــه  كــام 

طاغــور النقديــة( لعبــارة »الفــن للفــن« التــي كان طاغــور 

مــن بــني مــن تبناهــا ودافــع عنهــا مــن األدبــاء والنقــاد، 

بإزاء من قال بعبارة »الفن للحياة«، حيث يوضح عياد 

وجهــة نظــر طاغــور هنــا بقولــه: »وعبــارة »الفــن للفــن« 

التــي دافــع عنهــا طاغــور ال تعنــي عنــده – أن الفــن ليــس 

للحيــاة، و لكنهــا تعنــي أن الفــن ال يخضــع أليــة نظــرة مــن 

النظرات املحددة للحياة، ألن ارتباطه إمنا هو بحقيقة 

ملفهــوم  توضيحــه  يف  ويستشــهد   .)29(« الحيــاة... 

»اللحظــة الجامليــة« بقــول لربوســت )Proust(: »إن 

جــالل الفــن الحــق... إمنــا يكمــن يف إعــادة اكتشــاف 

الواقع والسيطرة عليه مرة أخرى ووضعه أمام أعيننا... 

إن الحيــاة كــام هــي يف الواقــع. الحيــاة عندمــا نفهمهــا 

آخــر األمــر – أي الحيــاة الوحيــدة التــي نعيشــها حقــاً – 

إمنــا هــي األدب... »)30(.

الفــن  »التجريــد« يف  عــىل  عيّــاد  يعــرتض  وحــني 

يبتعــد  التجريــد  مــن  الفــن  يقــرتب  مــا  يقــول: »وبقــدر 
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املعيشــة[  األصــوب:  ]لعــل  املعاشــة  الحقيقــة  عــن 

هــذا هــو املعنــى الــذي وضــع لــه الفيلســوف اإلســباين 

»أورتيجــا أي جاســييه« اصطــالح »ال إنســانية الفــن« إن 

الفــن كلــه يبــدأ مــن الحيــاة )وهــل ميكــن أن يبــدأ إال منهــا 

؟(...«)31(. وقــد عــرف عيّــاد التجريــد يف إطــار حديثــه 

عن سعي األنواع الفنية إىل االتسام بالتخصص بقوله: 

مــن املنتجــات والوســائل  الفــن الحديــث كغــريه  »إن 

الثقافيــة الحديثــة يتســم بالتخصــص، ولهــذا فــكل فــن 

مــن الفنــون يحــرص أشــد الحــرص عــىل نقائــه، أو بعبــارة 

مــن كل إضافــة خارجــة  يحــرر عنــارصه  أخــرى عــىل أن 

العالقــات  عــىل  يعكــف  حــني  والشــاعر   ،)32(« عنهــا 

الداخليــة يف شــعره ويلــح يف ذلــك، ســيصل يف نظــره 

الغمــوض يف  إىل  ســيوصله  الــذي  »التجريــد«  إىل 

شــعره، حيــث يقــول: إن الشــاعر »يلــح عــىل العالقــات 

الداخلية يف العمل الفني أكر من إلحاحه عىل تصوير 

العالقــات للعــامل الخارجــي، وهــذا هــو لــب »التجريــد« 

يف الفنــون كلهــا، وهــو مظهــر... مــن مظاهــر الغمــوض 

يف الشــعر الحديــث »)33(.

كام كان لهذه االطالعات الواسعة أيضاً دورها يف 

جانب إبداعه القصي، ويف هذا الجانب يقول عنه 

محمد مصطفى هدارة: »ولست يف حاجة إىل تأكيد 

إفــادة شــكري عيّــاد مــن الدراســات النقديــة األوروبيــة 

يف القصــة بــل الدراســات النقديــة العامليــة، كــام أفــاد 

مــن مناذجهــا اإلبداعيــة، ويف ظنــي أنــه اســتوعب جيــداً 

آراء »سومرســت مــوم« يف كتابــه )أحاديــث شــتى يف 

فــن القصــة(... كذلــك اســتوعب آراء »هــرني جيمــس« 

يف كتابه )فن القصة( ولعل أهم أفكاره فيه التي نجد 

صداها عند شكري عيّاد أن القصة يف أوسع تعاريفها 

هــي انطبــاع شــخي عــن الحيــاة، وهــذا االنطبــاع هــو 
الــذي يشــكل قيمتهــا... »)34(

إطــار  تنــدرج يف  وهــي  املاركســية،  ثقافتــه   - ج 

قراءاتــه الواســعة والعميقــة، ولكــن ميكــن خّصهــا بالذكــر 

مــن دور مميــز يف تكويــن مفهومــه  لهــا  هنــا، ملــا كان 

لــألدب، مــع أنــه مل يســلم بأفــكار املاركســية كلهــا، بــل 

اعــرتض عــىل جوانــب مهمــة منهــا، وال ســيام مفهومهــا 

ملاديــة الحيــاة )35(. فهــو يتنــاول مقــاالً ملكســيم جــوريك 

 Theبعنــوان »تحلــل الشــخصية )Maxime Gorki(

عــام  »نــرش   Disintegration of personality

1909م، ويقتطــف منــه مقاطــع متجــد الشــعب مصــدر 

يقــول إن جــوريك  الخلــق واإللهــام يف األدب، حيــث 

»يبــدأ هــذا املقــال بفكــرة أساســية، وهــي أن الشــعب 

ليس القوة التي خلقت القيم املادية فحسب، بل إنه 

هــو وحــده املنبــع الوحيــد الــذي ال ينفــد للقيــم الروحيــة 

أيضاً، وهو مبجموعه الفيلسوف األول والشاعر األول، 

املقــدم مــن حيــث الزمــان والجــامل والعبقريــة، خالــق 

كل القصائــد العظيمــة التــي ظهــرت يف الوجــود، وكل 

الرتاجيديات يف العامل... لقد أثقل الشعب بالقيود، 

ومــع ذلــك فقــد ظــل يحيــا حيــاة داخليــة عميقــة، ويخلــق 

ألوانــاً مــن القصــص واألغــاين واألمثــال، ومــن هــذا النبــع 

الفيــاض اســتمد أكابــر الشــعراء يف جميــع البلــدان أروع 

جــوان... دون  الشــعرية: عطيــل، هملــت،  أعاملهــم 

ــاد إىل تاريــخ صــدور املقــال ســنة  إلــخ »)36(. وإشــارة عيّ

1909م تشري بال شك إىل إدراكه أن هذه املفهومات 

نشــوء  قبــل  الــرويس،  األدب  موجــودة ومرتســخة يف 

النظــام االشــرتايك يف روســيا ســنة 1917م.

العلمــي واألديب يف  التفــرغ  يتحــدث عــن  وحــني 

ثقافتــه  حــدود  مــن  يخــرج  ال  العلميــة،  املؤسســات 

يتطــرق إىل مفهــوم األدب  إذ  املاركســية االشــرتاكية، 

يقــول: »واالشــرتاكية  الحيــاة حيــث  الفنــان يف  ودور 

حني تتبنى نظام التفرغ العلمي اليوم تعيد إىل الفنان 

مكانــه الحقيقــي يف املجتمــع، مكانــه قبــل أن ينقســم 

املجتمــع إىل طبقــات تســتغل بعضهــا بعضــاً، وتحــاول 

الطبقــة املســتغلة أن تســخر الفنــان لخدمتهــا بفــرض 

قيمهــا عــىل الشــعب كلــه، بينــام روح الفنــان تحــاول أن 

تتمــرد وتتنمــر وتعــود إىل مكانهــا األصــيل بــارصًة وســمعاً 

للمجتمــع الحــر املتســاوي. إن االشــرتاكية تحــرر الفنــان 
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من أرس الطبقة املستغلة التي يعيش يف ظلها بوقاً أو 

أســرياً أو ندميــاً أو مهرجــاً، لتجعــل منــه مــرة أخــرى ســاحر 

الغيــث ويستشــعر  يســتنزل  الــذي  القبيلــة، وجدانهــا 

مل  القبيلــة  فســاحر  للمســتقبل،  ويســترشف  الخطــر 

تكــن لــه وظيفــة غــري هــذه، لكــن هــذا ال يعنــي أنــه كان 

لعــدم مشــاركته يف اإلنتــاج املــادي للقبيلــة بعيــداً عــن 

الحيــاة، وشــاعر  إنــه كان يف قلــب هــذه  بــل  الحيــاة، 

اليــوم أو فنانــه هــو ســاحر األمــس، فهــو يقــوم بالوظيفــة 

نفســها، ومادامت قوى اإلنســان النفســية ال تتكون من 

العقــل العلمــي وحــده، فســيظل املجتمــع بحاجــة إىل 

هــذا الســاحر الــذي ينظــم قــوى املجتمــع يف مواجهــة 

العامل الخارجي »)37(. ولعل املرء ال يجانب الصواب، 

إن زعــم أن عيــاداً ال يخــرج – يف هــذا الجانــب– عــن 

اإلطــار العــام للثقافــة التــي كانــت ســائدًة يف مجتمعــه 

املــرصي يف فــرتة شــباب عيــاد، والتــي ترشبــت فيهــا 

نسبة كبرية من املثقفني الفكر املاركي، إبّان نشاط 

املــد الفكــري الشــيوعي يف القــرن العرشيــن، يف مــرص 

والعــامل العــريب عــىل حــٍد ســواء)38(.

وقــد انعكــس مفهومــه لــألدب هــذا عــىل نتاجــه يف 

الجانبــني: اإلبداعــي والنقــدي، ذلــك أنــه طبــق أفــكاره 

النظريــة هــذه عــن عالقــة األدب بالحيــاة واإلنســان يف 

قيمــة  عــن  يتحــدث  فحــني  القصــرية،  للقصــة  إبداعــه 

عــن  ببحثهــا  القيمــة  هــذه  يربــط  فهــو  األديب،  العمــل 

جوهــر اإلنســان، حيــث يقــول: »وحــني نســأل أنفســنا - 

نحــن الذيــن نكتــب القصــة األدبيــة أو نقرؤهــا – مــا قيمــة 

هــذا العمــل ؟ فعلينــا أن نتذكــر أننــا منلــك أن نجعــل لــه 

قيمــة أو نجعلــه عديــم القيمــة، منلــك أن نجعــل لــه قيمــة 

حــني نقــرتب بــه مــن جوهــر اإلنســان، واإلنســان اإلنســان 

هــو الــذي صنــع الطائــرة والصــاروخ واملركبــة الفضائيــة، 

الطائــرة والصــاروخ  الــذي قهــر  واإلنســان اإلنســان هــو 

واملركبة الفضائية حني أرادت أن تستعبده يف فيتنام، 

واإلنســان اإلنســان رمبا كبت شــهوة حيوانية للطعام أو 

للجنــس، ولكنــه ال يكبــت شــهوة روحــه للفــن« )39(.

ولعــل املتأمــل يف قصــص شــكري عيّــاد القصــرية، 

بدقــة وحــذر،  الواقــع  مــن  يختــار موضوعاتــه  أنــه  يجــد 

مــن  تنطلــق  وجدانيــة  اختــار أسســاً  مــام  وأن ملواقفــه 

رؤيــة شــعرية للواقــع، وتعيــد تشــكيل الحيــاة أمــام عــني 

القــارئ)40( حيــث يعــّد النقــاد عيــادا يف هــذا الجانــب 

»ممثــالً حقيقيــاً للواقعيــة االنطباعيــة يف آخــر تطورهــا، 

وهــي بســبيلها إىل االنعطــاف نحــو التقدميــة والواقعيــة 

فريــد يف  ماهــر شــفيق  عنــه  ويقــول  والشــمولية«)41(، 

جانبــه اإلبداعــي: »وشــكري عيّــاد – الــذي عــرك الحيــاة 

وعــرف النــاس – يجــد متعــة يف تأمــل موكــب الحيــاة، 

تنتهــي،  التــي ال  وتنوعاتــه  ألوانــه وشــياته  واســتعراض 

ولكنه ليس مجرد متفرج سلبي، إن واقعيته االنطباعية 

تخــيل الســبيل هنــا لرؤيــة عميقــة نافــذة«)42( هــذه الرؤيــا 

التــي اســتلهمها يف خضــم الحيــاة ومعرتكهــا انعكســت 

عــىل فكــره وصاغهــا يف فنــه. فقــد حمــل »يف طوايــاه 

متــرده الثــوري الكتــوم الداعــي إىل تغيــري الوعــي والواقــع 

لــن  أنــه  أكــد دامئــاً  الــذي  بفعــل الكتابــة، هــذا الفعــل 

يعرف نفسه وإمكاناته حتى يتوجه إىل القارئ ويتم من 

خــالل القــارئ وألجلــه أوالً وأخــرياً«)43( هــذا القــارئ الفرد 

الــذي ميثــل مبجموعــه األمــة، لذلــك فقــد صــاغ عيّــاد 

الروحيــة  يف الجانــب اإلبداعــي مــن قصصــه »تجاربــه 

والفكريــة العميقــة يف نســيج مــع تجــارب مجتمعــه وطنــه 

وأمتــه«)44(.

جهــة  مــن  والحيــاة  اإلنســان  بــني  إذن  فالعالقــة 

وطيــدة،  ترابــط  هــي عالقــة  أخــرى  جهــة  مــن  واألدب 

فالحيــاة واإلنســان هــام الرحــم الــذي يتولــد منــه الفــن 

الراقــي، والفــن يف الوقــت ذاتــه يصــور الحيــاة واإلنســان 

أصــدق تصويــر ويف أدق تعبــري، ليــس هــذا فحســب، 

فــوق  باإلنســان  يســمو  إن األدب  بــل  عيّــاد،  يــرى  كــام 

فــاألدب »يف جوهــره  بالكــون،  نفســه ويصــوغ عالقتــه 

األســمى إمنا هو انطالقة نحو الحرية وتعبري عن اإلخوة 

البرشيــة... ألن غايــة األدب الصــادق أيضــاً هــي أن يرفــع 

اإلنسان فوق نفسه »)45(، وأي نظرة من قبل الفن »إىل 
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الحيــاة إمنــا هــي صياغــة لعالقــة اإلنســان بالكــون »)46(، 

عــن  تعبــرياً  يتصــور »األدب والفــن بعامــة  لذلــك فهــو 

نــزوع اإلنســان نحــو الكــامل املطلــق، ولــو أن قــوة هــذا 

النــزوع وصدقــه يأتيــان مــن شــدة ارتباطــه بالواقــع »)47(. 

لكــن مــا مييــز الفنــان عــن غــريه يف هــذا الجانــب، أنــه 

يستشــعر األمــور ويتحسســها بعمــق أكــر مــن اإلنســان 

العــادي ليســعى للتعبــري عنهــا يف فنــه، ليــؤدي دوره 

مــن ثــم يف الوصــول إىل الواقــع األفضــل إن كان ذلــك 

ممكناً، لذلك فإن عيّاداً يأخذ مبقولة الرومانسيني وال 
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التــي تقــول إن الفنــان »إنســان يتحــدث إىل أنــاس، وإن 

يكــن إنســاناً يتمتــع بحساســية أكــر حامســة ورقــة وأعظــم 

علــامً بالطبيعــة البرشيــة، وأرحــب نفســاً مــام يوجــد بــني 

البــرش عــادة«)48(.

ولكــن عمــل الفنــان ليــس اعتباطيــاً وال ارتجاليــاً وال 

فوضويــاً، وإمنــا هــو نابــع مــن نظــرة محكمــة قامئــة عــىل 

طول تفكر يف أحوال الحياة، فهناك إذن عملية اختيار 

دقيقــة يتبعهــا كاتــب القصــة القصــرية الواقعيــة »فهــو 

ال يفتلــذ فلذتــه مــن الحيــاة كيفــام اتفــق، بــل يتبــع يف 

ذلك اختياراً دقيقاً، ويسري عىل هدى نظرة إىل الحياة 

تجعلــه يصــوغ منهــا كتــالً ذات معنــى، ولــو كان إدراكــه 

الفنــي يقــع عــىل أي موضــوع مــن موضوعــات الحيــاة بــال 

متييز، لتساوت موضوعات الحياة عنده يف صالحيتها 

ألن تكون موضوعات للكتابة، والستحال عليه أن يكتب 

يف موضــوع دون موضــوع«)49(، لذلــك فــإن حساســية 

الكاتــب ونظرتــه واختيــاره وموقفــه، أمــور يجــب أال تغفــل 

يف القصة القصرية التي تعرب عن الواقع، وهذه تساعد 

القصــة  وتقــرب  وجدانيــاً  تفســرياً  الواقــع  تفســري  عــىل 

القصرية من العمل الشــعري، فهي شــبيهة بالشــعر ألن 

كاتبهــا ال يبنــي عاملــا بــل يشــق طريقــا )50(.

عــىل مقارباتــه  أيضــاً  انعكــس هــذا املفهــوم  كــام 

العــرب املحدثــني،  الشــعراء  بعــض  النقديــة ألشــعار 

ووصفه لبعض املراحل التاريخية، وتفاعل األدب فيها 

مــع أحــداث الحيــاة ســلباً وإيجابــاً، ومــن األمثلــة عــىل 

ذلك أنه يشيد بأصالة الشاعر محمود حسن إسامعيل 

بيئتــه،  نبْــت  كانــت  »فقــد  بقولــه:  بالحيــاة  واتصالــه 

وكانت له جذور يف الحياة املعارصة، بل ويف األدب 

املعارص نفسه، ورمبا كان امتزاج األصالة بالتقليد يف 

وصفــه للطبيعــة، راجعــاً إىل أنــه ألــزم نفســه يف كثــري مــن 

األحيــان أن يكــون وصافــاً للطبيعــة املحسوســة... لهــذا 

كان محمــود حســن إســامعيل أعظــم أصالــة حــني غنــى 

عذاب الفالح وحني ذوب نفســه يف رس الوجود«)51(، 

أمــا الشــاعر صــالح عبــد الصبــور، فمــن أســباب إعجــاب 

للحيــاة،  أنــه كان، »محبــاً عميقــاً  شــكري عيّــاد بشــعره 

يعــرض نفســه بشــجاعة لــكل مؤثراتهــا، دائــم الحــوار مــع 

األشــخاص واألشــياء«)52(، ويف حديثــه عــن حالــة الحــزن 

واألمل التي أملت باألمة العربية بعد هزمية حزيران عام 

1967م، يشيد بالدور الذي أداه األدب يف التخفيف 

مــن حالــة الذهــول التــي أصابــت األمــة العربيــة آنــذاك، 

حيث يقول عن أدب تلك الحقبة: إنه »حاول يف كثري 

مــن األحيــان أن يرتفــع فــوق الذهــول والغضــب ليكــون 

التــي أدت  للعيــوب  ذاتيــاً  ونقــداً  اســتبصاراً صحيحــاً 

إىل الهزمية«)53( ويف صورة معاكسة فقد كان »جمود 

األدب عندنــا يف العــرص الــرتيك صــورة لجمــود الحيــاة، 

وانتعاش األدب عند الغربيني منذ عرص النهضة صورة 

لنشــاط الحيــاة«)54(.

إلحــاح شــكري  مــا ســبق  خــالل  مــن  يالحــظ  إذن 

بالحيــاة واإلنســان  ارتبــاط األدب  عيّــاد، عــىل وجــوب 

وتصويــر واقــع املجتمــع واألمــة، ولكــن هــذا ال يعنــي – 

يف مفهومه لألدب – أن تذوب ذات الفرد املبدع يف 

وجــدان الجامعــة وتضمحــل فيــه، فــال يعــود لها وجودها 

املســتقل وذاتيتهــا الخاصــة، فهــو ينــص عــىل وجــوب 

صــدور األدب عــن الحيــاة، ولكنــه يف الوقــت نفســه ال 

ينكــر خصوصيــة األديــب يف تكويــن نصــه، حيــث يشــيد 

الهــادف  الشــعري  باالتجــاه األديب  الجانــب  يف هــذا 

يف مطلــع الســتينيات مــن القــرن العرشيــن، بقولــه: كان 
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شــعار »األدب الهــادف والشــعر الهــادف هــو جــواز مــرور 

إىل معظــم هــذه املجــاالت، ومل يكــن يف وســع شــاعر 

ناشئ أن يتجاهل هذا الشعار... وكان االتجاه الجديد 

الرومانســية  العواطــف  نفســه  عــن  الشــاعر  ينفــض  أن 

الضيقة، وينشغل بهموم مجتمعه وقضايا شعبه، دون 

أن يكــون معنــى ذلــك إنــكار ذاتــه، بــل يكــون تعبــريه عــن 

وجدانه الذايت ممتزجاً بالتعبري عن الوجدان الجامعي 

ومتضمنــاً فيــه«)55(، ويف هــذا اإلطــار فهــو يطلــب مــن 

األديــب أال يصــل بــه متثلــه للواقــع إىل درجــة الوقــوع يف 

إسار هذا الواقع، أو الوقوع يف إسار نظرية ما يتمثلها 

ويصدر عنها يف تعبريه، بل تكون عالقته بالواقع عالقة 

متريــن تنشــأ عــن معايشــة هــذا الواقــع واالنغــامس فيــه، 

وإال فــإن األمــر بعكــس ذلــك ســيمثل، يف نظــره، خطــورة 

عــىل جــودة هــذا األدب، حيــث يقــول: إن الفنــان »ال 

يحــاول  للواقــع وال لقضيــة  يبــدع وهــو أســري  ميكنــه أن 

فرضهــا عــىل الواقــع، فلــن يســتطيع أن يكتــب فنــاً إال إذا 

مترن عىل الواقع وني يف الوقت نفسه أنه صاحب 

قضيــة«)56(، لذلــك فالشــعر الجيــد، يف نظــره »ال يكــون 

مجــرد وثيقــة نفســية أو اجتامعيــة«)57(، بــل كائنــاً حيــاً لــه 

»عضالت وعروق وأحشاء ووجه، يقبل عليك فيأرسك 

بتعبــريه أو ينفــرك بخوائــه وجمــوده«)58(، أو بتعبــري آخــر، 

هو »مولود جديد... وككل مولود جديد سيكون دامئا 

متميــزاً عــن غــريه مــن املواليــد«)59(.

لــكل أديــب  يــرى أن  فــإن عيّــاداً  ويف هــذا اإلطــار 

أســطورته الخاصــة التــي تعمــل يف تكويــن أدبــه حيــث 

يقــول: »وفــن الكاتــب يف نظــري يعتمــد عــىل أســطورة 

وال  »تجربــة«  ليســت  الكاتــب  أســطورة  بــه...  خاصــة 

الكاتــب يشء  أســطورة  »رؤيــا«.  »عقيــدة« وال حتــى 

كامــن يف أعــامق الوعــي، قــد يشــعر بــه شــعوًرا غامضــاً 

منــذ طفولتــه املبكــرة ولكنــه – يف أغلــب الظــن – يرجــع 

يف جذوره البعيدة إىل تاريخ الجنس البرشي كله، بل 

رمبــا إىل بــدء ظهــور الحيــاة عــىل كوكــب األرض، يشء 

هــو فكــرة وهــو صــورة يف الوقــت نفســه، مثــل األســاطري 

واألركيولوجيــا  األنروبولوجيــا  علــامء  يســجلها  التــي 

تاريــخ  مــن  الفطريــة  العقليــة يف املرحلــة  الحيــاة  عــن 

حياتــه  طــوال  أســطورته  يعيــش  والكاتــب  الشــعوب، 

تجربــة جديــدة وهــم جديــد  مــع كل  يعيشــها مجــدداً 

وعــرص جديــد يســاورها وتســاوره ولكنــه ال يســلمها وال 

تســلمه«)60(، فأســطورة الكاتــب وفــق مــا يفهــم مــن كالم 

عيّــاد، هــي املخــزون الفكــري الــذي يتشــكل لديــه مــن 

تثقفــه بثقافــة أمتــه وثقافــة العــامل، بحيــث متتــد هــذه 

مــا ميكــن أن يســتوعبه عقــل ذلــك  أبعــد  الثقافــة إىل 

الثقافــة، وصــوالً إىل  هــذه  تاريــخ  أعــامق  مــن  الفنــان 

التواريــخ القدميــة لنشــأة الحيــاة البرشيــة عــىل ســطح 

رئيســاً يف  ثــم جــزءاً  مــن  الكــرة األرضيــة، لتصبــح  هــذه 

تكويــن وعيــه وفكــره ومعتقداتــه التــي تتمركــز يف الوعيــه 

تجربــة  مــع كل  وتــؤيت مثارهــا  لتتحــرك  طــوال حياتــه، 

وحيــاة  الخاصــة  حياتــه  الفنــان يف  يخوضهــا  جديــدة 

مجتمعــه وأمتــه التــي يشــكل الفنــان فــردا منهــا، ســواء 

نبعــت  إيجابيــة، ومــن هنــا  أم  التجربــة ســلبية  أكانــت 

أهمية التجربة التي يعيشــها الفنان بكل انطالق وحرية 

يف معــرتك الحيــاة ال يف أمنــاط يحــرش نفســه فيهــا، 

لذلك فإن النقاد يعدون »األدب تجربة تراوغ كل جهد 

الختصارهــا يف موضوعيــة األمنــاط«)61(.

ولكــن ذلــك ال يعنــي – مــن جهــة ثانيــة - أن ينطلــق 

الشاعر أو الفنان يف تجاربه الذاتية وينفصل عن تجارب 

العاديــة، حتــى يصــل بشــعره وفنــه إىل درجــة  الحيــاة 

الغمــوض أو مــا ســامه عيّــاد »التجريــد«، فخصوصيــة 

العمل األديب ال تعني االنغالق يف دائرة النص األديب 

وحــرصه يف التعبــري عــن مشــاعر الفنــان الذاتيــة فقــط، 

بــني هــذا وهــذا، لذلــك فقــد  وإمنــا هــو حالــة وســط 

تحــدث عــن أهميــة »التجربــة« للفنــان بوصفهــا عامــالً 

النــص، هــذه  مــن عوامــل الصــدق الفنــي يف صياغــة 

والجامعــي،  الــذايت  الجانبــني:  تشــمل  التــي  التجربــة 

فهو يقول: »إن التعبري الفني صياغة صاغها اإلنسان، 

يســعى بهــا إىل تصويــر تجربتــه يف الحيــاة وفــق أســس 
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فنيــة تطهــر انفعاالتــه وتحررهــا، ويــزداد وعيــه باإلنســان 

وإحساســه بالحيــاة بقــدر استشــعاره مبعانــاة الكاتــب 

الــذايت،  الجانــب  هــذا يف  الفنيــة«)62(،  تجربتــه  يف 

ويف الجانــب الجامعــي فالكاتــب أيضــاً يف تجربتــه يف 

الكتابــة »محكــوم مبواضعــات اجتامعيــة«)63(، لذلــك 

فــإن التجربــة يف الجانبــني الــذايت والجامعــي، تكســب 

ــاد، قــدراً كبــرياً مــن الصــدق الفنــي  الفنــان، يف نظــر عيّ

الذي يســتمده من شــدة شــعوره مبا يكتب وإحساســه 

بــه ومعايشــته لــه )64(. وبنــاًء عــىل ذلــك فهــو يحكــم »أن 

األدب الجيــد يف حقيقــة األمــر هــو تجربــة جيــدة«)65(.

2- بظيفة األدب

ال تنفصــل وظيفــة األدب يف مفهــوم شــكري عيّــاد عــن 

طبيعتــه املرتبطــة بالحيــاة، فهــو ال يتصــور« أن األدب ال 

يقــوم بــأي عمــل أو مهمــة... إذ إن هنــاك أدبــاً ليــس لــه 

تأثــري فيــام عــدا اإلرضــاء أو اإلمتــاع أو غــريه... هــذا... 

ليس من األدب الحق... ولكنني أظن أن الكتلة الكربى 

من األدب الذي يعترب ويبقى ويكون له مكانه يف تراث 

اإلنسان، هو أدب منشغل بالفعل مبشكالت حقيقية 

يف الحيــاة، وبالبحــث عــن طريقــة للتغلــب عــىل هــذه 

رأي  عــىل  ذاتــه  اإلنســان  تغيــري  بوســاطة  املشــكالت 

ستالني... حني قال: الكاتب مهندس األرواح البرشية 

»)66(. وميكــن عمومــاً اســتخالص أربعــة محــاور لوظيفــة 

األدب يف نظــر عيّــاد، هــي:

أبتً: أن األدب ميثــل متنفســاً للشــاعر يعــرب بــه عــن 

للقــارئ ليشــاركه  ثــم  مــن  لينقلهــا  عواطفــه ومشــاعره، 

فيهــا، فعمليــة الكتابــة يف نظــر عيّــاد »ليســت إال تعبــرياً 

عن وجود معنوي ينبثق من الوعي الكاتب أو الشاعر، 

خــالل  مــن  االكتــامل  إىل  والحاجــة  بالقلــق  ويشــعره 

الكاتــب  مــن الوعــي  ينبثــق  فالتعبــري  التواصــل »)67(، 

ليصبــح حالــة مــن القلــق التــي تولــد يف نفســه حاجــة، 

التواصــل مــع  وهــذه الحاجــة ال تتحقــق إال مــن خــالل 

القــارئ. ورمبــا كان لتكــّون الفكــرة يف الوعــي الكاتــب، 

عالقة بتجربته يف الحياة من خالل تعامله مع مفرداتها 

اليوميــة، األمــر الــذي يــؤدي بــه إىل الحاجــة لنقــل هــذه 

األديب،  العمــل  خلــق  طريــق  عــن  غــريه  إىل  التجربــة 

ليمثــل هــذا الخلــق مــن ثــم »وســيلة إىل نضــج العاطفــة، 

والكاتب أو الشاعر مهام تكن االنفعاالت التي يصورها 

شــاذة يف بعــض األحيــان، فهــو يريــد أن يســيطر عليهــا 

يف فنــه، ولــو كان ذلــك مبواجهتهــا مواجهــة رصيحــة، 

إن الفنــان يريــد أن يكــون متكامــالً، وأمينــاً دامئــاً حتــى 

يف اعوجاجــه »)68(، وإىل هــذا املعنــى ذاتــه يذهــب 

ميخائيــل نعيمــة حــني يقــول: »إن روح الشــاعر تســمع 

دقات أنباض الحياة، وقلبه يردد صداها ولسانه يتكلم 

يــراه أو نغمــة  تتأثــر نفســه مــن مشــهد  »بفضلــة قلبــه« 

الحلــم  ترافقــه يف  أفــكار  رأســه  يســمعها، فتتولــد يف 

واليقظــة، فتملــك كل جارحــة مــن جوارحــه حتــى تصبــح 

حمــالً يطلــب التخلــص منــه، وهنــا يــرى نفســه مدفوعــاً 

إىل القلم ليفســح مجاالً لكل ما يجيش يف صدره من 

االنفعاالت ويف رأسه من التصورات، وال يسرتيح متاماً 

حتــى يــأيت عــىل آخــر قافيــة، فيقــف هنــاك وينظــر إىل 

مــا ســال مــن بــني شــفريت قلمــه... الشــاعر... ال يأخــذ 

القلــم يف يــده إال مدفوعــاً بعامــل داخــيل ال ســلطان 

لــه فوقــه »)69(.

ثمنيــمً: أن األدب مثلــام ميثــل حاجــة للكاتــب فهــو 

بالعمــل  ليســتمتع  كذلــك،  للمتلقــي  حاجــة  ميثــل 

الفنــي أوالً ويثــري عاطفتــه يف تلقيــه لهــذا العمــل، ثــم 

بعــد  بإنســانيته  ثانيــاً، ولريقــى  العاطفــة  لــريوض هــذه 

ذلــك، وهــذه الفكــرة وال شــك متصلــة بفكــرة »التطهــري 

Cathrasis« عند أرسطو، فاملأساة بوصفها محاكاة 

لألفعــال الجليلــة، تبعــث يف نفــس املتلقــي الشــفقة 

والخــوف، ومــن ثــم تطهــره بهــذه االنفعــاالت )70(، حيــث 

يذهــب عيــاد هنــا إىل أنــه مــن الصعــب »أن تقــول إن 

قصــة أو لوحــة تحــل مشــكلة معينــة يف حيــاة القــارئ 

أو املشــاهد، نعــم إنــه يســرتيح راحــة مبهمــة حــني يقــرأ 

قصيــدة أو يشــاهد لوحــة أو يســتمع إىل لحــن، ولكــن 
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هــذه الراحــة ال تنشــأ مــن تحقيــق غــرض معــني، فهــي 

إىل  بالنســبة  كذلــك  تكــن  مل  وإن  الغــرض،  نفســها 

املنشــئ أيضــا فهــو صانــع ال فنــان«)71(.

فالهــدف األول الــذي قــد يبــدو هنــا، هــو هــدف 

املتعــة للقــارئ أو املشــاهد، ولكــن الفــن يســعى إىل 

يــرشك  أن  إىل  يســعى  فهــو  هــذه،  مــن  أعظــم  غايــة 

تصبــح عمليــة  بحيــث  الكاتــب،  املتلقــي يف معانــاة 

فالكاتــب  وتالقــح،  مشــاركة  عمليــة  والقــراءة  الكتابــة 

يكتــب ليحــرر نفســه مــن االنفعــاالت وليحــرر قارئــه أيضــاً 

مــن هــذه االنفعــاالت، يقــول ميخائيــل نعيمــة مخاطبــا 

القــراء: »إمنــا الشــاعر مــن ميــد أصابــع وحيــه الخفيــة إىل 

أغشــية قلوبكــم وأفكاركــم، فريفــع جانبــا منهــا ويحــول 

كل أبصاركــم إىل مــا انطــوى تحتهــا، فتبــرصون هنــاك 

عواطــف وتعــرون عــىل أفــكار، وألول وهلــة تحســبونها 

أفكار الشاعر وعواطفه، ولكنها يف الحقيقة عواطفكم 

مل يكتشــفها الشــاعر وال ابتدعهــا وال أيقظهــا، لكنــه رفــع 

ترككــم  ثــم  إليهــا،  أبصاركــم  الســتار وصــّوب  مــن  جانبــاً 

ألوانهــا وتتفحصــون معانيهــا«)72(. وإياهــا تســتجلون 

الوجدانيــة  املشــاركة  هــذه  تتحقــق  أن  وألجــل 

قــدر  املتلقــي  لذلــك  يتحقــق  »أن  بــد  ال  االنفعاليــة، 

مــن الــذوق األديب، ميكنــه مــن الوقــوف عــىل األهــداف 

الفنــي  التعبــري  لذلــك   - أو بعضهــا  - كلهــا  األساســية 

أنــه يعــاين مثــل مــا  إليــه  لــه، حتــى ليخيــل  واالســتجابة 

عانــاه املؤلــف مــن قبــل، وحتــى ليــكاد يتمثل شــخصيته، 

ليبلــغ مــا قصــده الكاتــب وتتحقــق لــه متعــة فنيــة ليســت 

مجرد لذة حسية كلذة الشبع أو الري فحسب«)73(، وال 

يتوقف األمر عند هذا، بل إن عملية التالقح بني القراءة 

أنبــل، وهــي ترويــض  والكتابــة تســعى إىل غايــة أخــرى 

النفــس البرشيــة عــىل تــذوق الفــن يف وقــت صــارت فيه 

»الشعوب اليوم ذاهلة ممزقة، مل يبق فيها من سالمة 

الفطرة إال حب األلوان الرباقة واألنغام الصاخبة، فكيف 

يروضهــا الشــاعر أو الــروايئ عــىل رؤيــة األلــوان الطبيعيــة 

وســامع األنغــام الطبيعيــة ؟ كيــف يخرجــان مــن همجــي 

العــرص الحديــث هــذا إنســان الفطــرة، حتــى ميكنــه أن 

يعمــل عقلــه فيــام حولــه ؟«)74(، هــذا هــو الســؤال الــذي 

»أن  الكاتــب  مــن  ســبيله  ويطلــب يف  عيّــاد،  يطرحــه 

يعــرب بأمانــة عــن إنســان عــرصه«)75(، حتــى يرتقــي األدب 

باإلنســان إىل أعــىل رحــاب.

ثملثمً: ال بد لألدب - يف نظر عيّاد - من أن يضطلع 

بدوره يف خدمة أمته، بالتعبري عن همومها وشجونها، 

انطالقاً من التصاق األدب يف مفهومه بالحياة، إذ مام 

ال شــك فيــه »أن ظــروف الحضــارة العامليــة متشــابهة 

هــذه  تحــت  الخــاص  أمــة موقفهــا  لــكل  ولكــن  اليــوم، 

الظروف، وعىل فنها أن يساعد يف خلق هذا املوقف 

بــأن يصــوغ« التكنيــك »الخــاص بــه مســتفيداً مــن جميــع 

التجــارب«)76(، فــاألدب والنقــد يف نظــره كالهــام »نابــع 

مــن الحيــاة، وكالهــام حافــز لتغيــري الحيــاة، وهــام بذلــك 

أهــم عاملــني ميكــن أن يقــدم عليهــام اإلنســان، بــل هــام 

أكمــل تعبــري عــن إنســانيته، ألن الصفــة التــي انفــرد بهــا 

التغيــري  إرادة  اإلنســان عــن ســائر مخلوقــات هللا هــي 

والقــدرة عليــه«)77(.

لذلــك فــإن عيّــاداً برغــم إميانــه بحــق أي أدب يف 

أن  مــن هــذه اآلداب،  العــريب واحــد  العــامل، واألدب 

يصــل إىل مســتوى مــا يســمى »بعامليــة األدب« إال أنــه 

يؤمــن مــن جانــب آخــر بوجــوب محافظــة كل أدب عــىل 

وانطالقــاً  أمتــه،  شــؤون  عــن  التعبــري  خصوصيتــه يف 

مــن ذلــك فــإن عــىل أدب أي أمــة يــراد لــه أن يصــل إىل 

الــرصاع  مســتوى عامليــة األدب، أن »يولــد يف قلــب 

ويكتســب عامليتــه بانحيــازه إىل مبــادئ الحــق والعــدل 

والخــري التــي تســود يف النهايــة، ألنهــا مثُــُل اإلنســان... 

الهــني  بالــيشء  ليســت  األدب  هــذا  مثــل  وصناعــة 

املواهــب  أرقــى  إىل  بحاجــة  إنهــا  القيمــة،  قليــل  وال 

الخالقــة التــي تلتقــط أصــدق مشــاعر اإلنســان العــريب، 

عــىل مفــرتق طــرق التاريــخ، وتصــوغ الشــكل املناســب 

مــن صناعــات  للتعبــري عنهــا، وهــي »صناعــة« مهمــة 

القتــال الجســمي،  إنتــاج أســلحة  الحــرب، مثلهــا مثــل 
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صناعة ال ميكن أن تســتورد ألن مادتها تؤخذ من البيئة 

واملوقــف«)78(، ومــن هنــا فقــد أشــاد عيّــاد بحركــة األدب 

العريب التي تبعت هزمية سنة 1967م، والتي أخذت 

الذهــول والغضــب  لتجــاوز مرحلــة  العربيــة  بيــد األمــة 

التــي أعقبــت هــذه الهزميــة حتــى اســتطاعت األمــة »أن 

تتجاوزهــا إىل مزيــد مــن الثقــة بالنفــس التــي تجلــت يف 

روح »الصــرب واملصابــرة«...«)79(.

رابعــاً: ويثبــت عيّــاد لــألدب كذلــك وظيفــة عــىل 

تســميتها  عــىل  دأب  مــا  وهــي  األهميــة،  مــن  درجــة 

التعليــم« أو »وظيفــة الدعايــة« ولكــن تجــب  »وظيفــة 

اإلشــارة هنــا إىل أن هنــاك فرقــاً دقيقــاً بــني املســّميني 

يجــب التنبــه لــه؛ فــاألدب رديــف للعلــم يف بحثــه عــن 

التــي يســعى األدب إىل  »الحقيقــة«، ولكــن الحقيقــة 

الكشــف عنهــا - بحيــث يصــل إليهــا قــارئ األدب وحــده 

مــن دون أن ينــص عليهــا األدب مبــارشة - هــي مــا دأب 

األدبيــة«،  »القيمــة  بأنهــا  إليهــا  اإلشــارة  عــىل  النقــاد 

أو«القيمــة الجامليــة«، أو »اللحظــة الجامليــة«، وبلفــظ 

آخــر فهــي »املعــاين الســامية«، لذلــك فــاألدب تعليــم 

للمعــاين الســامية، وتــأيت هــذه الوظيفــة نتيجــة ارتبــاط 

هــو  فــاألدب  بالحيــاة،  ووظيفتــه  مفهومــه  األدب يف 

رائــد الحيــاة يف شــؤونها وشــجونها، ينظــر يف مفرداتهــا 

ويحــاول أن يقــّوم املعــوّج منــه، ويرســل هــذه الرســالة 

للقــارئ ليســتلهم منهــا املعنــى املطلــوب، مــن دون 

تنــص عليــه جهــة متنفــذة رضورة ذلــك، وإمنــا هــو  أن 

عمــل حــر يقــوم بــه األديــب مبحــض إرادتــه، أمــا مســّمى 

»الدعاية« فيُخىش أن يوظف األدب فيها ليكون مبنزلة 

بوق لجهة ما، أو لغاية غري املعاين السامية التي يريد 

األديــب أن يبثهــا يف النــاس.

وقد تنبه أوسن وارين إىل هذا الجانب، فذهب 

إىل وجــوب »أن نفــرق بــني اآلراء التــي تذهــب إىل أن 

الفــن كشــف أو تبــرّص يف الحقيقــة، وبــني الــرأي القائــل 

بأن الفن – واألدب خاصة – دعاوة »فسعى إىل إزالة 

اللبــس الــذي يعتــور مفهــوم هــذا املصطلــح، وبــنّي أن« 

العــادي عــىل املذاهــب  الــكالم  الدعــاوة تنطبــق يف 

التــي يُنظــر إليهــا عــىل أنهــا ضــارة، وينرشهــا أنــاس ال نثــق 

بهــم، وتتضمــن الكلمــة معــاين التدبــري والقصــد، وتطبــق 

عادًة عىل عقائد أو برامج نوعية«، مبعنى أن مصطلح 

»الدعايــة« إذا كان موجهــاً لغــرض نبيــل وهــو املعــاين 

لذلــك  »التعليــم«،  رديــف ملصطلــح  فهــو  الســامية، 

فقــد ذهــب واريــن إىل »أن كل الفنانــني املخلصــني 

واملســؤولني هــم ملــزون أخالقيــاً بــأن يكونــوا دعــاة«)80(. 

والسؤال هنا: هل تنبه عياد لهذا الفرق أم خلط بينهام 

؟. والجــواب أنــه ال يُتوقــع مــن ناقــد حــاذق ومبــدع كبــري 

مثــل شــكري عيّــاد أن يقــع يف مثــل هــذا الخلــط، فهــو 

قــد  الفنــان بجمهــوره  اإللحــاح عــىل صلــة  يقــول: »إن 

يبدوا ابتذاالً للفن... وألخاطر مرة ثانية فأقول: إن الفن 

الذي أتخيله ليس دعاية عظيمة فحسب ؟، لكنه أيضا 

»تعليــم عظيــم«، إذا مل ينخــدع الفنــان بجمهــوره فهــو ال 

محالــة يبلغــه رســالة، أي أنــه »يدعــوه« وإذا مل يتملقــه 

فالفــن  وإذن  يعلمــه...  أنــه  أي  يفيــده  فهــو ال محالــة 

العظيم دعاية عظيمة، بغري أن يكلف هذه الدعاية، أو 

قل إنه ال يكون عظيامً – دعايًة وفناً – إال حني ال يكلف 

أن يكــون دعايــة، والفــن العظيــم تعليــم عظيــم، ولكنــه ال 

يعلــم بالحكــم واملواعــظ وال البيانــات وال اإلحصــاءات، 

ألنــه إمنــا يعلــم جوهــر الحقيقــة وجوهــر الحقيقــة يصــل 

إليــه القــارئ – وحــده – مــن خــالل األشــياء«)81(.

فهو لذلك يحرص عىل توكيد رضورة متتع األدب 

بالحريــة الكاملــة، وامتناعــه عــن أن يكــون وســيلة تعليــم 

أو دعايــة يف يــد الســلطة أو الجهــة املتنفــذة، ويعــرف 

محمــود أمــني العــامل »الحريــة« التــي يتطلبهــا عيّــاد هنــا 

يف تقدميه لكتاب شكري عيّاد »القفز عىل األشواك« 

مواجهــة  املتوتــر يف  اإلرادي  الفعــل  »وهــي  بقولــه: 

الــرضورة، مــن أجــل الســيطرة عليهــا واحتوائهــا وتخطيهــا 

مــا هــو أفضــل  العــام، إىل  عــىل املســتوى اإلنســاين 

وأعــدل وأجمــل وأكــر حريــة إىل غــري حــد«)82(، ومثلــام 

الدعايــة  تأديتــه لوظيفتــه يف  للفــن يف  اشــرتط عيّــاد 
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والتعليم البعد عن سلطة الدولة، فهو كذلك يشرتط 

لــه رضورة البعــد عــن ســوقية الجامهــري، ذلــك أن الفــن 

إذا حــورص بفــي الكامشــة هذيــن، فإنــه ســيتخذ موقفــاً 

يصفه عيّاد بقوله: »أصبحت كلمة »الدعاية« مكروهة 

مرتــني: مــرة ألنهــا تــروج بأمــر الســلطة، ومــرة ألنهــا توجــه 

إىل الجامهــري، بــل ذهــب الفــن إىل الطــرف األقــى: 

ال للســلطة وال للجامهــري، وبذلــك  يكــون مفهومــاً  أال 

فــوق ســوقية  يســمو  كــام  الســلطة،  مــن عســف  ينجــو 

الجامهري«)83(، أي أنه سيميل إىل الغموض، وبالتايل 

ال يتمكــن مــن أداء هــذه الوظيفــة عــىل أتــم وجــه.

القــول إن وظيفــة األدب يف فهــم  وبذلــك ميكــن 

بــني حــّدي املتعــة والفائــدة  تــدور  لهــا،  شــكري عيــاد 

اللذيــن تقــول بهــام نظريــة األدب يف عمومهــا)84(؛ فهــو 

الروحيــة للمنشــئ واملتلقــي عــىل حــٍد  يقــدم املتعــة 

سواء، كام يقدم الفائدة عىل مستوى الفرد واملجتمع 

واألمــة.

خممتة

املحــاكاة  بفكــرة  لــألدب  عيّــاد  مفهــوم شــكري  ارتبــط 

عــن  أن يصــدر األدب  بــرضورة  تقــول  التــي  األرســطية، 

شــؤونها  يف  واألمــة  واملجتمــع  اإلنســان  حيــاة  واقــع 

هــذه  تعنــي  أن  دون  مــن  وقبيحهــا،  جميلهــا  جميعــاً 

بــل  الفنــي،  األديــب وعملــه  إلغــاء شــخصية  الــرضورة 

تظــل لــكل فنــان شــخصيته الواضحــة ولــكل عمــل أديب 

يف  واالنغــامس  املغــاالة  عــدم  بــرشط  خصوصيتــه، 

الذاتيــة والخصوصيــة. كــام ميكــن للقــارئ املتمعــن يف 

كتابات عياد مالحظة أن مفهومه لألدب ينطوي ضمنا 

عــىل الفكــرة الجوهريــة يف نظريــة االنعــكاس التــي نظّــر 

لهــا الفيلســوف والناقــد األديب جــورج لــوكاش، والتــي 

انعــكاس للحيــاة. تقــول إن األدب 

وقــد تبــني مــن خــالل االســتقراء الســابق أن عيــادا 

اســتلهم هــذا املفهــوم لــألدب مــن ثالثــة مصــادر: أولهــا 

أمــني  أســتاذيه  أســاتذته، وال ســيام  يــد  عــىل  تتلمــذه 

الخويل وطه حسني، وثانيها قراءاته الواسعة والعميقة 

يف اآلداب والثقافات العاملية وال سيام الغربية منها، 

وثالثهــا اســتلهامه هــذا املفهــوم مــن ثقافتــه املاركســية 

مــن  بهــا يف املرحلــة املبكــرة  تثقــف  التــي  االشــرتاكية 

حياتــه، حيــث انعكــس هــذا املفهــوم عــىل نتاجــه يف 

الجانبني: اإلبداعي وال سيام يف كتابة القصة القصرية، 

والنقــدي يف مقارباتــه النقديــة للنصــوص الشــعرية.

أمــا فهمــه لوظيفــة األدب فقــد متحــور حــول كــون 

مكنونــات  عــن  ليعــرب  لألديــب  متنفســاً  األدب ميثــل 

نفســه ويطهرهــا، ومــن ثــم ليثــري عاطفــة قارئــه ويروضهــا، 

ويعــرب عــن واقــع أمتــه يف جوانــب حياتهــا كلهــا، وليــؤدي 

بعــد ذلــك الوظيفــة التــي ســامها شــكري عيّــاد »وظيفــة 

التعليم« برشط أال يكون األديب محكوماً فيها بســلطة 

الجامهــري  بــذوق  وال  جانــب،  مــن  املتنفــذة  الجهــة 

خاصــة يف جانبــه الســوقي مــن جانــب آخــر، بحيــث ال 

يوجــه األدب فيهــا الحكــم واملواعــظ مبــارشة، وإمنــا يقــرأ 

املتلقي مغزى العمل الفني بوصفه حقاً له ومسؤولية 

عليــه أيضــاً.
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قراءة �سيميائية يف الق�سة القراآنية »اأ�سحاب ال�سبت«

أ. سلمد شميب
أستاذة محارضة »أ«، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر

امللخص

نحاول يف هذا العمل قراءة أحد القصص القرآين وهي قصة أصحاب السبت بتطبيق املنهج السيميايئ، فقد ورد 

ذكر القصة يف سورة البقرة، ويف سورة النساء، كام ورد ذكرها بتفصيل أكر يف سورة األعراف اآليات 166-163.

بِْت إِْذ تَأْتِيِهْم  قال هللا تعاىل، يف سورة »األعراف:«َواْسأَلُْهْم َعِن الَْقْريَِة الَِّتي كَانَْت َحارِضََة الْبَْحِر إِْذ يَْعُدوَن يِف السَّ

ٌة ِمْنُهْم لَِم تَِعظُوَن قَْوًما  ِحيتَانُُهْم يَْوَم َسبِْتِهْم رُشًَّعا َويَْوَم اَل يَْسِبتُوَن اَل تَأْتِيِهْم كََذلَِك نَبْلُوُهْم مِبَا كَانُوا يَْفُسُقوَن َوإِذْ قَالَْت أُمَّ

بُُهْم َعَذابًا َشِديًدا قَالُوا َمْعِذرًَة إىَِل َربُِّكْم َولََعلَُّهْم يَتَُّقوَن فَلاَمَّ نَُسوا َما ذُكِّرُوا ِبِه أَنَْجيَْنا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعِن  اللَُّه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّ

وِء َوأََخْذنَا الَِّذيَن ظَلَُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس مِبَا كَانُوا يَْفُسُقوَن فَلاَمَّ َعتَْوا َعْن َما نُُهوا َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُونُوا ِقرََدًة َخاِسِئنَي ».  السُّ

فَُقلَْنــا  ــبِْت  لسَّ ا يِف  ِمْنُكــْم  ا  ْو ْعتَــَد ا يــَن  لَِّذ ا َعلِْمتُــُم  لََقــْد  َو «  : لبقــرة ا « ســورة  يف  ىل  تعــا ل  وقــا

. » لِلُْمتَِّقــنَي ِعظَــًة  َمْو َو َخلَْفَهــا  َمــا  َو يَْهــا  يََد بَــنْيَ  لِــاَم  اًل  نَــَكا َهــا  فََجَعلَْنا ِســِئنَي  َخا ًة  ِقــَرَد نُــوا  كُو  لَُهــْم 

بِْت وَكَاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعواًل« وقال تعاىل يف سورة النساء:« أَْو نَلَْعَنُهْم كَاَم لََعنَّا أَْصَحاَب السَّ

القصــص القــرآين: عــرض ألحــداث تاريخيــة مــى 
بهــا الزمن...فيــام جــاء فيــه مــن أشــخاص وأحــداث، ومــا 

يتصــل باألشــخاص واألحــداث مــن أمكنــة وأزمنــة«1

مــا  إ يــن  محور عــىل  القصــي  لعمــل  ا يقــوم 

الشــخصية وإما الحدث، مبعنى:«أن تكون الشــخصية 

الفلــك الــذي تــدور يف دائرتــه الشــخصيات وقــد تتــوازن 

يف العمــل القصــي الشــخصية والحــدث، فيتبــادالن 
نقطــة االرتــكاز والتجمــع مــرة بعــد مــرة«2

مــا مييــز القصــة القرآنيــة أنهــا قصــة حقيقيــة وقعــت 

ألن:«  الوقــوع،  مســتحيلة  غــري  وهــي  املــايض،  يف 

لفــن  جامــدة  يحــدد خطاطــات  ال  القــرآن  القــص يف 

تتبلــور فيهــا  القصــة، ولكنــه يوصــل تخريجــات رسديــة 

القصــة الواحــدة، يف صــور تجعــل مــن القــص القــرآين 

فنــا مفتوحــا عــىل التنويــع، يــراوح بــني القصــة واملوقــف 

حيــث الحــوار يبنــي الحــدث ويجــيل الوقائــع، وبينــت 

القصــة املشــهد، حيــث يقــوم الــرسد والرصــد والعــرض 

مــن خــالل املنظــر واملالبســة وبــني اإلجــامل والتفصيــل 

القصصيــني تحقيقــا للمغــزى القــرآين وترســيخا للرســالة 

يف ذهن املتلقي بكيفية تأثريية تحرك الخيال والعقل 
معــا«3

فالقصة القرآنية تنتمي إىل القصة املفتوحة التي 

غالبــا مــا تتعلــق بنبــي أو رســول، فهــي منثــورة يف أكــر 

مــن ســورة يف القــرآن:« ال يســوق مــا يســوق مــن قصــص 

التاريــخ، وإمنــا يســوق كل  للتســلية أو ملجــرد  وأخبــار 
يشء للعظــة والتدبــر واالعتبــار«4

النقديــة  القــراءات  أحــد  الســيميائية هــي  القــراءة 

النصيــة، تعمــل عــىل اســتنطاق دالالت النــص وتفكيــك 

شــفراته وعالماتــه الغامضــة.
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إن انفتــاح النــص عــىل قــراءات متجــددة تعنــي أن 

النــص:« ال يحمــل يف ذاتــه داللــة جاهــزة ونهائيــة بــل هــو 

فضاء داليل وإمكاين وتأوييل ولذا فهو ال ينفصل عن 

قارئــه وال يتحقــق مــن دون مســاهمة القــارئ فــكل قــراءة 

تحقــق إمكانــا دالليــا مل يتحقــق مــن قبــل، كل قــراءة هــي 
اكتشــاف جديــد«5

والقــراءة الســيميائية تعتمــد مجموعــة مــن العنــارص 

عــدة  توجــد  الحقيقــة  النــص، ويف  عــىل  تطبــق  التــي 

دراسات طبقت هذا املنهج إال أن كل دراسة انتهجت 

طريقــة معينــة أو تبنــت عنــارص معينــة رأت أنهــا تخــدم 

القــراءة، ونحــن بدورنــا رســمنا لبحثنــا مخططــا  طبيعــة 

مــن العنــارص:

1- الوصــف: وهــو: »نظــام أو نســق مــن الرمــوز والقواعــد 

يســتعمل لتمثيــل العبــارات وتصويــر الشــخصيات، أي 

لتأســيس  املؤلــف  بهــا  يقــوم  التــي  العمليــات  جميــع 
رؤيتــه الفنيــة«6

مــن خــالل الوصــف ميكــن إبــراز الســامت الخاصــة 

بالشــخصيات واألمكنــة ألغــراض معينــة.

1 - الشاصيمع:

تراوحت الشــخصيات يف قصة أصحاب الســبت 

الــال  الســوء،  عــن  الناهــون  إنســانية )الصيــادون،  بــني 

مبالــون..( وحيوانيــة )الحيتــان(، وإن كان الحيــوان يف 

اإلبــداع اإلنســاين رمــوزا تنطــق بلســان إنســان، أي إبــداع 

خيايل، فإن الشخصية الحيوانية )الحيتان( يف القصة 

القرآنيــة شــخصيات حقيقيــة.

2 - األحداث:

الحــدث: »مجموعــة وقائــع منتظمــة أو متناثــرة يف 

الزمــان، وتكتســب تلــك الوقائــع خصوصيتهــا ومتييزهــا 

مــن خــالل تواليهــا يف الزمــان عــىل نحــو معــني، وإزاء 

هــذا نجــد أن الزمــان حقيقــة مطلقــة تكتســب صفتهــا 

املحسوســة مــن خــالل مــرور تلــك الوقائــع ولهــذا فــكل 

من الحدث والزمان ال يكتسب خصوصية إال من خالل 
تداخلــه مــع اآلخــر«7

فاألحداث يف القصة:

عليــه وســلم  الرســول صــىل هللا  تعــاىل  أمــر هللا 

بنــي إرسائيــل عــن هــذه القريــة )أولئــك الذيــن عــارصوا 

الرســول(، فهــم يعرفــون قصــة أســالفهم وســاروا عــىل 

نهجهــم، فهنــا ارتبــاط بــني املــايض والحــارض: »واســأل 

القريــة التــي كانــت حــارضة البحــر...«

جعل هللا يوم السبت للعبادة، ولكنهم مل يتفرغوا 

لذلــك:« إذ تأتيهــم حيتانهــم يــوم ســبتهم رشعــا ويــوم ال 

يســبتون ال تأتيهم«

الصيــادون يضعــون  إذ كان  يــوم ســبتهم  الحيلــة: 

شــباكا يف البحــر الجمعــة ليــال حتــى يدخلهــا األســامك 

يــوم الســبت، إال أن الحيتــان وبأمــر مــن هللا عــز وجــل 

ال  ويــوم  الفعــل،  بهــذا  يقومــون  حــني  تــأيت  ال  كانــت 

يقومــون بــه تــأيت بكــرة حتــى تظهــر مــن عــىل ســطح البحــر 

)رشعــا(، يقــول تعــاىل: وميكــرون وميكــر هللا واللــه خــري 

املاكريــن«

نســيان الصياديــن ملــا أمرهــم هللا وهــو العبــادة يــوم 

الســبت، وتذكــرة بعــض األمــة لهــم، ففــي قولــه تعــاىل: 

»وإذ قالــت أمــة منهــم مل تعظــون قومــا هللا مهلكهــم«، 

عــن املنكــر، يف  تنهــي  أخــرى  فئــة  دليــل عــىل وجــود 

املقابــل هــذه الفئــة املذكــورة التــي مل تنــه عــن املنكــر 

تــرك  منهــم  وطلبــت  املنكــر  عــن  الناهــني  المــت  بــل 

الصياديــن.

تســليط اللعنة:«فلــام عتــوا عــن مــا نهــوا عنــه قلنــا 

لهــم كونــوا قــردة خاســئني«

الهالك، وجعلهم عربة للعباد.

بأنــه ال  »يتســم املــكان  الرلبــري:  الوصــف   -  3

يكتفــي أحيانــا  للمــكان، وقــد  يفصــل يف رسد وصفــه 

بوصف املكان دون تجزئته وتصنيف أبعاده فيغدو فيه 
أســلوبا تعبرييــا أكــر مــن كونــه وصفــا مجــردا«8

ــي: هــو العالقــة بــني مســاحة  4 - اتســرغراق الزمت

القصــة  القصــة: يف  النــص املحــي ورسعــة أحــداث 
نجــد: الخالصــة، املشــهد، الوقــف، والحــذف9
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الخالصة: املوجز أو التلخيص وفيها تكون مساحة 

إيجــاز  نوعــان:  الحــدث، وهــو  زمــن  مــن  النــص أصغــر 

واإليجــاز  قصــرية  زمنيــة  فــرتة  يختــرص  الــذي  القريــب 

البعيــد الــذي يختــرص فــرتة زمنيــة طويلــة.

املشهد: يتم فيه الوقوف عىل تفاصيل األحداث 

التي تقع يف فرتات زمنية محددة كثيفة، فالقارئ يرى 

مشاهد القصة ولكنها مرسح أمامه.

الوقــف: هــو إيقــاف مســار األحــداث لغــرض داليل 

يف زيــادة اإلثــارة10.

يف  املســقط  املقطــع  وهــو  اإلضــامر  الحــذف: 
الحكايــة11 زمــن  مــن  النــص 

الواقعــي طويلــة، فيكــون:«  القصــة يف زمنهــا  إن 

حــذف الذكــر أفصــح مــن الذكــر والصمــت عــن الفائــدة 

أزيــد مــن الفائــدة وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا مل تنطــق، 
وأتــم مــا تكــون بيانــا إذا مل تُــن«12

هذه الفراغات تسمى بالفجوة أو مسافة التوتر13، 
إذ:« القول أو الصمت...فعل دال«14

نوعــي  الســبت  أصحــاب  قصــة  شــهدت  وقــد 

الخالصــة والحــذف -طبعــا ههنــا مل نتطــرق إىل أجــزاء 

القصــة املذكــورة يف الســور الثــالث كل عــىل حــدا بــل 

درســناها إجــامال كونهــا نفــس القصــة-، الخالصــة ألن 

الغــرض مــن اختــزال الحــدث العــربة منــه، ألن املنــاط 

لقــد  تعــاىل:«  بقولــه  العــربة، استشــهادا  بالقصــة هــو 

كان يف قصصهــم عــربة ألويل األلبــاب مــا كان حديثــا 

يديــه وتفصيــل كل  بــني  الــذي  ولكــن تصديــق  يُفــرتى 

يوســف: 111،  يؤمنــون«  لقــوم  يشء وهــدى ورحمــة 

ففــي القصــة جــاء إشــارة إىل أن القريــة التــي جــرت فيهــا 

األحداث حارضة البحر لكن مل يسميها ومل يذكر قومها 

وال الزمــن الــذي جــرت فيــه القصــة بالتحديــد ومل يصــف 

بهــا  قــام  التــي  ثــم مل يصــف طريقــة االحتيــال  القريــة، 

الصيادون فمبارشة ذكر أنهم اعتدوا فعوقبوا، فجاءت 

القصــة مختــرصة.

والحــذف ألن هــذه التقنيــة تعمــل عــىل التخلــص 

من الهامشيات التي ال تخدم القصة، حيث يف قصة 

أصحاب السبت تم االنتقال مبارشة من الحديث عام 

حدث يف يوم يسبون ويوم ال يسبتون دون رشح قصة 

هــذا الســبت وملــاذا ســموا بأصحــاب الســبت، إضافــة 

إىل أنــه بعــد إرجاعهــم قــردة ال نعــرف ردة فعــل قومهــم 

ومــا حــدث مبــارشة االنتقــال إىل الهــالك.

التواتــر، فالقصــة ذكــرت  هــذا وإضافــة إىل تقنيــة 

يف القــرآن الكريــم أكــر مــن مــرة، بالرغــم مــن أن ذكرهــا 

كان عبــارة عــن إشــارات لهــا، »فأنــت تــرى أن القصــة يف 

القرآن الكريم كأنها تتكرر يف أكر من موطن، والحقيقة 

أنهــا ال تتكــرر ولكــن يعــرض يف كل موطــن جانــب منهــا 

بحسب ما يقتضيه السياق«15، فالتكرار يكون من باب 

التذكــري التــي يتطلبهــا الســياق أو لبيــان شــناعة الفعــل 

وهذا ظاهر يف تكرار قصة أصحاب السبت، فيالحظ 

عــىل الــرسد تكثيــف الداللــة وقــرص العبــارة.

هــي  والزمــان  واملــكان  فالشــخصيات  امشــ د:   -  2

التــي حدثــت  للبيئــة  مكونــات املشــهد، فهــو تصويــر 

القصــة. فيهــا 

فالقصــة تتشــكل مــن مشــهد إىل منظــر إىل مناظــر 

أســاس  عــىل  املشــاهد  تتشــكل  مناظــر:«  عــدة  إىل 

فتوضــع  الوقــت،  نفــس  وهامــة يف  مســائل صغــرية 

تشــكل  املشــاهد جنبــا إىل جنــب يك  مــن  سلســلة 

مرسحا يتناول موضوعا متوســطا ومؤثرا، وأخريا تشــكل 

سلســلة مــن املســارح بنيــة البعــض، تتشــكل أكــرب بنيــة 
ممكنــة وهــي القصــة«16

مــن املنظــر، حيــث  فــإن املشــهد جــزء  وبالتــايل 

يحــوي املشــهد حدثــا معينــا، أمــا تغــري ذلــك الحــدث 

فهذا يعني خلق مشهد آخر جديد ومجموع املشاهد 

يكــون منظــر.

للمشهد أجزاء:

املكان الجغرايف	 

الشخصيات	 

زمن األحداث	 
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الحوار	 

العقاب )النتيجة(	 

النهاية	 

كثافة الداللة	 

وللمشهد وظائف ثالث وهي17:

توفري محل لحياة الشخصيات وتنميتها وتطورها، 

وأيضــا محــل لحــوادث القصــة إيجــاد فضــاء ولــون وجــو 

أفعــال  عــىل  تؤثــر  مل  إن  بيئــة  خلــق  للقصــة  خــاص 

تأثــريا عميقــا وحاســام  الشــخصيات ووقــوع الحــوادث 

تؤثــر عــىل نتائجهــا عــىل األقــل.

لحيــاة  محــال  وفــرت  الســبت  أصحــاب  فقصــة 

شــخصياتها وهــو القريــة، هــذه القريــة املوجــودة عــىل 

شاطئ )أي قرية ساحلية(، حيث وقعت األحداث يف 

هذا الفضاء الذي جعل من شخصياته ميتهنون مهنة 

الصيــد وطبعــا وقــوع األحــداث أثــر عــىل الشــخصيات 

وعــدم  أوقــات  يف  األســامك  فظهــور  عميقــا،  تأثــريا 

األمــر  الصياديــن  رغبــة  أوقــات كان ضــد  ظهورهــا يف 

الــذي أدى إىل وقوعهــم يف املعصيــة وبالتــايل النتائــج 

الســلبية يف القصــة.

املشــهد األول: القريــة والبحــر كانــا مبثابــة األرضيــة 

األوليــة للشــخصيات.

املشــهد الثــاين: ظهــور الحيتــان واختفاؤهــا وهــو 

يف الحقيقة منظر يتكون من مشــهدين مشــهد الظهور 

ومشــهد االختفــاء يف أوقــات والتــي حدثــت ضــد رغبــة 

الصياديــن مــام أدى إىل تغــري هاتــه الشــخصيات.

املشــهد الثالــث: التحــول إىل قــردة: وهــو عقــاب 

هللا عــز وجــل وهــي مبثابــة نتيجــة أوليــة.

املشهد الرابع: الهالك، وهو النتيجة النهائية.

فتوزيــع املشــاهد يف القصــة القرآنيــة كان محكــام 

بــني الحــدث والشــخصية.

3 - التظررة اللسمنية الرواصلية لربممن جمكبسون:

هــي طــرح لســاين يعتمــد عــىل ســت وظائــف، أهمهــا 

الرسالة التي يشرتط فيها أن تكون مسندة إىل سياق، 

وســنن وواصلــة )قنــاة(، واملهــم هنــا الوظيفــة املرجعيــة 
والســياق18

طبعا هذه القصة جاءت يف القرآن الكريم لتحي 

قــوم كانــوا يف املــايض  لنــا بلغــة عربيــة فصيحــة عــن 

عصــوا هللا فعاقبهــم بفعلتهــم.

إن الســيميائيات تهتــم بامللفــوظ الــرسدي، حيــث 

تنشــأ العالقــات التــي تربــط بــني امللفوظــات الرسديــة 

يف عالقتهــا املختلفــة، إمــا طبقــا للجــدول اإلدراجــي أو 
الجــدول األفقــي19

فالقصــة تحدثــت عــن القريــة التــي اجتمعــت فيهــا 

مجموعــة مــن املتناقضــات: )الدعــوة للعبــادة، الكفــر 

الدنيــا، نســيان اآلخــرة(،  الحيــاة  والعصيــان(، )غرتهــم 

)اتيــان الحيتــان يــوم يســبتون، عــدم مجــيء الحيتــان يــوم 

ال يسبتون(، )فئة تنهى عن املنكر، فئة ال تنهى عنه(، 

وكلها أسهمت يف بناء اإلطار الكيل للقصة مبا يحمله 

مــن دالالت تخــدم أحداثهــا والتــي يف النهايــة هــي عــربة 

ألويل األلبــاب.

املرجعيــة  الوظيفــة  الســيميائية  النظريــة  تعتمــد 

رومــان  حددهــا  لتــي  ا واالنعكاســية  واالنتباهيــة 
2 0 كبســون جا

الوظيفــة املرجعيــة: قصــة أصحــاب الســبت تــدور 

حول مرجع أو موضوع هؤالء القوم )أهل كتاب( الذين 

أمــروا بالعبــادة يف يــوم واحــد وهــو الســبت فعصــوا هللا 

مــن أجــل أمــور دنيويــة، فعاقبهــم وقــى عليهــم بعدمــا 

ســلط عليهــم اللعنــة.

الســياق  يحملــه  فيــام  تظهــر  االنتباهيــة:  الوظيفــة 

إقامــة  عالقــة  عــىل  تحافــظ  ملفوظــات  مــن  اللغــوي 

التواصــل: واســأل القريــة، فلــام نســوا، أنجينــا، أخذنــا، 

قلنــا لهــم، كونــوا قــردة، جعلناهــا نــكاال، ولقــد علمتــم، 

أمــر هللا مفعــوال... نلعنهــم، كان 

القصــة  أن  يف  ومتثلــت  االنعكاســية:  الوظيفــة 

فيهــا إخبــار عــن املــايض للعــربة والعظــة لعــل النــاس 

يهتــدون إىل الــرصاط املســتقيم، فالغــرض ههنــا هــو 
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انعكاس العربة عىل بني البرش وهي عبادة هللا وحده 

ال رشيــك لــه.

4 - امسروى الدتيل ح الرحليل السيميميئ:

يقــول غرميــاس:« إن توليــد املعنــى ليــس لــه معنــى إال 
إذا كان تغيــريا للمعنــى األصــيل«21

فغرميــاس اعتمــد مبــدأ االختــالف الــذي جــاء بــه 

اللســاين دي سوســري يف بدايــة القــرن )20م(، فقــد:« 

تكــون  اســتعمله للداللــة عــىل أن املفاهيــم املتباينــة 

معرفــة ليــس بشــكل إيجــايب مــن مضمونهــا وإمنــا بشــكل 

ســلبي مــن عالقتهــا مــع العنــارص األخــرى«22، مبعنــى 

أن عنــرص مــا ال قيمــة لــه إال بتقابالتــه مــع عنــارص أخــرى.

فالبنيــة األساســية للداللــة هــي التطــور املنطقــي 

لفئــة ســيمية ثنائيــة23، فاالختــالف بــني املعــاين يشــكل 

عالقــة التضــاد، حيــث يتــم التقابــل بــني الســيامت يف 

محــور داليل واحــد.
وبهذا ينشأ املربع السيميايئ24

د1................. د ................. د2

د2................. د ................. د1

)د1ود2( عالقة تضاد فالعالقة بني 

)د1و –د1(  

وبني  )د2و –د2(، فنفي سيمة يولد ضد 

لســيمة. ا هــذه 

فهــذه القصــة القرآنيــة تنتمــي لقاعــدة منطــق أويل متثله 

ثالثــة أزمنة:

ما قبل.............. أثناء.............. ما بعد

وميكن متثيلها كاآليت:

بــا الكتــاب(.............. األمــر  الصيــادون )أهــل 

بعــد  )العقــاب  قــردة  لعبادة)ـــالتجربة(.............. 

العصيــان(

وتتمثل من خالل املربع السيميايئ:

دعوة للعبادة.......... تجربة..........طغيان

الخضوع..........نقضها..........التمرد واالحتيال

مــن  ثنائيــة  لــكل  متثيــال  يكــون  الســيميايئ  فاملربــع 

القصــة: مــن  املســتنتجة  املتضــادة  الثنائيــات 

)إنسان، حيوان( إذن تحديد السيامت:

وهــي:  وحيــوان،  إنســان  بــني  التــي  د:  العالقــة 

ت قــا مخلو

د1: إنسان / د2: حيوان بينهام عالقة تضاد

د1:  الحيتان وبينها وبني د1 عالقة تناقض، وبينها 

وبني د2 عالقة تضمني

تناقــض،  وبــني د2 عالقــة  وبينهــا  د2:  الصيــادون 

وبــني د1 عالقــة تضمــني. وبينهــا 

إنسان ............... د ............... حيوان

الصيادون ............ د .............. الحيتان

)حياة، موت( تحديد السامت:

د: العالقة التي بني موت وحياة، وهي: مصري

د1: حياة / د2: موت بينهام عالقة تضاد

د1:  هــالك وبينهــا وبــني د1 عالقــة تناقــض، وبينهــا 

وبــني د2 عالقــة تضمــني

تناقــض،  د2 عالقــة  وبــني  وبينهــا  هــالك  د2:  ال 

تضمــني. د1 عالقــة  وبــني  وبينهــا 

حياة ............... د ............... موت

ال هالك ............ د .............. هالك

)قدرة إنسانية، قدرة إالهية( تحديد السامت:

د:  العالقــة التــي بــني قــدرة إنســانية وقــدرة إالهيــة، 

وهــي: قــدرة

د1:  قدرة إنسانية / د2: قدرة إالهية بينهام عالقة 

تضاد
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د1:  لعنــة وبينهــا وبــني د1 عالقــة تناقــض، وبينهــا 

وبــني د2 عالقــة تضمــني

د2:  احتيــال وبينهــا وبــني د2 عالقــة تناقــض، وبينها 

وبــني د1 عالقــة تضمني.

قدرة إنسانية ......... د ............... قدرة إالهية

احتيال ............... د ................ لعنة

)يسبت الصيادون، ال يسبتون( تحديد السامت:

د:  العالقــة التــي بــني يســبتون وال يســبتون، وهــي: 

الحــدث

د1: يسبتون / د2: ال يسبتون بينهام عالقة تضاد

د1:  تــأيت الحيتــان وبينهــا وبــني د1 عالقــة تناقــض، 

وبينهــا وبــني د2 عالقــة تضمــني

د2:  ال تأيت الحيتان وبينها وبني د2 عالقة تناقض، 

وبينها وبني د1 عالقة تضمني.

يسبت الصيادون ....... د ........... ال يسبتون

ال تأيت الحيتان .......... د ........... تأيت الحيتان

متفصــالت القصــة يف الــرسد القــرآين التــي هــي حقــول 

دالليــة، ولــكل متفصــل وحــدات ســيميائية تتمثــل فيــام 

يــيل:

الرمفصل األبم: الوحدات السيميائية الدالة عىل 

الشــخصيات: الصيــادون، الفئــة الناهيــة عــن املنكــر، 

الفئــة املعاتبــة للفئــة الناهيــة عــن املنكــر، الحيتــان.

الوحــدات الســيميائية الدالــة  الثــمس:  الرمفصــل 

البحــر. التــي كانــت حــارضة  عــىل املــكان: قريــة 

ــث: الوحــدات الســيميائية الدالــة  ــل الثمل الرمفص

يــوم ال  يــوم ســبتهم،  تأتيهــم حيتانهــم  عــىل األحــداث: 

تأتيهــم. يســبتون ال 

الرمفصل الرابع: السيميائية الدالة عىل العصيان 

والعقاب:

فالتفاعــل بــني املكونــات الرسديــة )الشــخصيات، 

املــكان، املشــكلة، الحبكــة...( يوحــي بــأن رسد هــذه 

ينــدرج يف إطــار وجــوب طاعــة هللا واالمتثــال  القصــة 

ألوامــره بــأداء العبــادة.

هذه القصة ما كان لنا لنعرفها لوال الوحي القرآين، 

ألنها جرت أحداثها يف زمن بعيد.

5 - جاملية البدارة بالت مرة ح القصة:

البداية والنهاية موضعا اإلثارة يف القصة

التمهيــد للســبيل: واســأل  البدايــة كان  فــام قبــل 

القرية التي كانت حارضة البحر«، طبعا هنا اسأل عن 

القريــة وهــو أمــر الرســول صــىل هللا عليــه وســلم بســأل 

اإلرسائليــني عــن قصــة قومهــم.

البدارــة: وهــي تصويــر رائــع ملشــهد أروع يف أن يوم 

يســبت الصيــادون ال تــأيت الحيتــان، ويــوم ال يســبتون 

عــرف  مــن  طبعــا  ومغــر،  هائــل  بعــدد  الحيتــان  تــأيت 

الحيتــان بعــدم وضــع الصيــادون للشــباك يف البحــر، 

هــو هللا ســبحانه وتعــاىل.

الت مرــة: فــام قبلهــا عقــاب هللا تعــاىل الصياديــن 

بتحويلهــم إىل قــردة نتيجــة لفعلتهــم وعصيانهــم هللا، 

والنهايــة وهــي القضــاء عليهــم بعــد معاقبتهــم، وذلــك 

ألخــذ العــربة.

الاممتة

مــن خــالل هــذه الدراســة املتواضعــة نســتنتج النقــاط 

اآلتيــة:

انســجام املشــهد يف القصــة مــع األحــداث، ففــي 	 

كل مشــهد أحــداث ميــزت مشــهد عــن آخــر.

أساس تزيني الحدث يرتبط بالشخصيات.	 

االنتقــال مــن مشــهد إىل مشــهد آخــر عمــل إالهــي 	 

خارق يوجد يف القصة القرآنية، ال ميكن أن يوجد 

يف القصــة البرشيــة، فظهــور الحيتــان واختفاؤهــا 

ليــس خيــاال وإمنــا حقيقــة.

القصة القرآنية تذكرة للناس وعربة.	 
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ال وامش

القصــص القــرآين يف منطوقــه ومفهومــه مــع دراســة تطبيقيــة   1

الخطيــب، دار املعرفــة  الكريــم  آدم ويوســف: عبــد  لقصتــي 

1975م، ص40. لبنــان، ط2،  بــريوت،  والنــرش،  للطباعــة 

املرجع نفسه، ص 40.  2

الخطــاب القــرآين مقاربــة توصيفيــة لجــامل الــرسد اإلعجــازي:   3

الجزائــر،  الجامعيــة،  ديــوان املطبوعــات  عــرشايت،  ســليامن 

.69 ط1998م، ص 

أســلوب الوعيــد يف القــرآن الكريــم: عبــد الحليــم حنفــي، مكتبــة   4

القاهــرة، ط1، 2000م، ص 91. اآلداب، 

خلق املشــهد ووظيفته الفنية يف قصة ســليامن عىل أســاس   5

سورة النمل املباركة: عيل باقر طاهري نيا ومريم بخيش وروح 

هللا مهديــان طرقبــة، نقــال عــن: جــريو، 1988م، ص 50، مقــال 
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 بع�س املالحظات حول طرائق 
تدري�س اللغة العربية لغري الناطقني بها

د. باير عثامن جبمرة
أستاذ النحو والرصف املشارك، قسم اللغة العربية - كلية اآلداب، جامعة الفارش - السودان

ال يخفــى مــا للغــة اليــوم مــن منزلــة يف حيــاة األمــم، 
ومــا لوظيفتهــا مــن أهميــة يف مجــال التفاهــم اإلنســاين، 

ونحــن لســنا اآلن بصــدد تعليــم اللغــة القوميــة، أعنــي 

تعليــم  نريــد  العــرب مثــالً، وإمنــا  العربيــة ألبنــاء  اللغــة 

مبــارك  مــازن  الدكتــور  قــال  قــد  أبنائهــا،  لغــري  اللغــة 

)إن األمــم الواعيــة اليــوم تســعى جاهــدة لنــرش لغاتهــا 

اللغــوي  التأليــف  أصبــح  وقــد  قواعدهــا.  وتبســيط 

الخــاص باألجانــب أمــراً شــائعاً معروفــاً عنــد كثــري مــن 

األمــم، كــام أن املكاتــب أو املراكــز الثقافيــة ملختلــف 

الــدول أصبحــت منتــرشة يف جميــع أنحــاء العــامل تنــرش 

لغــات الــدول التــي تنســب إليهــا وتنافــس عــىل جــذب 

الطــالب وإغــراء املتعلمــني()1(.

وعند تعليم أي لغة أبنائها إننا نجابه مجموعة من 

املصائــب، التــي النجاحهــا يف تدريســها للمتحدثــني 

بها كلغة األم، ومن أهم املشاكل هي قضية التنسيق 

بني أهداف التعليم، وأهمها مسألة التواصل مبفهومه 

العريــض، وبــني اتقــان النحــو والــرصف، وحينــام نقــول 

إن أهــداف الــدارس هــي التواصــل، فهــل يعنــي هــذا 

مجــرد حديــث فقــط؟ واإلجابــة هــي الرفــض بــال التوصــل 

مبفهومــه العريــض يشــمل – خــارج مــدى الحديــث – 

عــىل اإلنشــاء وفهــم النصــوص املكتوبــة، والشــفاهية، 

ومثــل ذلــك، إذا قــرأ الطالــب نصــاً شــعرياً، فــإن تعليمنــا 

فهــم  مــن  الطالــب  متكــن  إذا  ومثمــراً،  ناجحــاً  يعتــرب 

وليــس  بهــا،  واإلنشــاء  الشــعرية،  األبيــات  مضمــون 

بالدرجــة األوىل مجــرد التحليــل النحــوي فقــط. وحتــى 

باألســاس  فعليــه  الشــعري،  بالجــامل  التمتــع  ميكنــه 

املعرفــة الجيــدة بالنحــو ورصيــد ضخــم مــن املفــردات.

ومــن الطبيعــي أن نضــع يف اعتبارنــا بــأن أهــداف 

تعليم اللغة ليست بكل حال من األحوال التواصل بل 

هنــاك فئــة قليلــة مــن الدارســني هدفهــم الــدرايس هــو 

التعــرف عــىل البيئــة الرتكيبيــة للنحــو والــرصف فقــط)2(.

اللغــة  يدرســون  حينــام  العربيــة،  اللغــة  وأبنــاء 

الفصحــى يجابهــون مشــاكل جمــة بســبب االزدواجيــة 

اللغويــة، ولكــن إذا مــا تلقــوا قــدراً كافيــاً مــن دور النحــو، 

فإنهــم:

تتوفر لديهم قاعدة عريضة للتواصل باللغة األم.   -1

لديهــم اإلمكانيــة لتعميــق معارفهــم اللغويــة يف مــا    -2

بــني 10 إىل 15 عامــاً.

ينضمون فكرياً بشكل متواصل عرب ما يتلقونه من    -3

معــارف خــالل وســائل اإلعــالم املختلفــة.

طرق تدررس اللغة اللربية ح فرنسم

بــدأت فرنســا تهتــم بتدريــس اللغــة العربيــة يف باريــس 

منــذ القــرن الســابع عــرش امليــالدي، يف عهــد امللــك 

لويــس الرابــع عــرش عندمــا فتــح أول معهــد لتعليــم اللغــة 

 1669 )3()Louisle Grand( العربيــة يف املدرســة

الفرنــي  1795م املعهــد  اســمه يف  أصبــح  والــذي 

للغــات الرشقيــة، فــكان لــه ومــا يــزال دور فعــال وناشــط 

يف نــرش اللغــة العربيــة وثقافتهــا وتؤهــل شــهادات هــذا 

املعهــد الطــالب لاللتحــاق بجامعــة الســوربون ملتابعــة 
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العربيــة. والحصــول عــىل املاجســتري  للغــة  دراســتهم 

أو الدكتــوراه، والســوربون غنيــة عــن التعريــف بالنســبة 

للغــة العربيــة.

وكان معظم الطلبة الذين يتعلمون اللغة الرشقية، 

يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن مــن الحاصلــني 

أو الباحثــني أو موظفــي وزارة الخارجيــة الذيــن يتقدمــون 

ملســابقة الــرشق األوســط. ومــا زالــت هــذه املســابقة 

ســارية املفعــول حتــى اليــوم.

مــع تطــور وســائل  ولكــن محتــوى املســابقة تطــور 

الحديثــة. التعليــم 

وقــد كان تعليــم العربيــة يف فرنســا كســائر اللغــات 

الطريقــة  عــىل  يتــم  الســبعينات  وحتــى  البدايــة  منــذ 

التقليديــة، أي أنــه يعتمــد أساســاً عــىل الــرصف والنحــو 

وقــراءة وتحليــل النصــوص العربيــة القدميــة، للجاحــظ 

وابــن املقفــع ونصــوص الفالســفة العــرب. واملقامــات 

والشــعر الجاهــيل واألمــوي والعبــايس.

العــرب املقيمــني يف فرنســا  عــدد  تزايــد  أن  غــري 

منذ الســتينات والســيام الســبعينات، أدى إىل انتشــار 

اللغــة العربيــة يف املــدارس اإلعداديــة والثانويــة، ومــن 

ثــم يف املــدارس املهنيــة، مــام دفــع بالقامئــني عــىل 

املــدارس  اللغــات املختلفــة يف  ومــدريس  التعليــم 

طريقــة  يف  نوعــي  تغيــري  إىل  الفرنســية  والجامعــات 

تدريس اللغة العربية. وال نســتطيع هنا إال أن نذكر بأن 

التعليم يف جميع املدارس والجامعات الفرنســية هو 

تعليم علامين بحت، وعىل هذا األساس تدرس اللغة 

العربيــة يف فرنســا كأيــة لغــة أجنبيــة، إن معظــم التالميــذ 

الذيــن يدرســونها، ولــو كانــوا مــن أصــل عــريب، ليتكلمــون 

اللغة الفرنسية التي تعترب يف الحقيقة لغتهم األم. قد 

يتكلمون باللهجة العامية مع األهل. ولكن لغتهم هذه 

مبسطة ال تتعدى مفردات الحياة اليومية، وقد يجتمع 

يف نفــس هــذا القســم ال تالميــذ فرنســيون ال يفقهــون 

أيــة كلمــة عربيــة حتــى ولــو كان اســم علــم، وآخــرون يلمــون 

املاماً بســيطاً بالكلامت الدارجة، وتالميذ آتون لتوهم 

من البلدان العربية وعىل أستاذ اللغة العربية التعامل 

مــع كل هــذه املســتويات املختلفــة حتــى ال يهمــش 

الناطقــني باللغــة الفرنســية أو الناطقــني باللغــة العربيــة. 

ألغــراض  بهــا  الناطقــني  لغــري  اللغــة  تدريــس  وطرائــق 

خاصــة، ســواء كانــت هــذه األغــراض تتصــل بالدراســة 

يف معاهــد البــالد العربيــة وجامعتهــا، أم كانــت هــذه 

السياســية  النواحــي  يف  بالدارســة  تتصــل  األغــراض 

واالقتصاديــة والســياحية)4(.

وإن اللغة العربية بطاقاتها وتراثها لجديرة بأن تكون 

وســيلة للتفاهــم بــني الشــعوب املســلمة يف كل مــكان 

وعوناً عىل املحافظة عىل الوحدة الفكرية واملظهرية، 

بــني  الفكريــة  الوحــدة  وأن  أفرادهــا وجامعاتهــا،  بــني 

املســلمني تســهم بــدور مهــم يف هــذه املرحلــة الحرجــة 

الخطــرية التــي ميــر بهــا العــامل اإلســالمي والعــريب)5(.

وهناك فوائد من معرفة العربية، فهي من الدين، 

ومعرفتهــا تقــي مــن الوقــوع يف كثــري مــن البــدع، وهــي 

اإلســالم  عــز  بســبب  وقوتهــا  وأهلــه،  اإلســالم  شــعائر 

واملســلمني، ومــن أقــوى الروابــط بــني املســلمني)6(.

وميكن لنا تلخيص أهمية طرائق نرش اللغة العربية 

يف البلدان اآلســيوية واألفريقية بعدة طرق يف النقاط 

التالية:

إن هنــاك خطــة خفيــة لنــرش الفرقــة بــني املســلمني    -1

بــه  يعتصمــون  الــذي  العربيــة  اللغــة  بانتــزاع حبــل 

جميعــاً مــن أيديهــم، فحينئــذ يســهل تشــويه تعاليــم 

اإلسالم بني من ال يعرفون اللغة العربية، عن طريق 

كتــب ومنشــورات ومطبوعــات عــن اإلســالم بغــري 

اللغة العربية يراد بها القضاء عىل اإلسالم معنوياً 

وفكرياً بتشــويه تعاليمه وبث الســموم الفكرية بني 

أتباعــه.

وفعــال يف مواجهــة  مهــم  العربيــة دور  اللغــة  إن    -2

التحديات املعارصة ألن انتشارها بني املسلمني 

املنترشين يف أنحاء العامل يساعدهم عىل تعمم 

دينهــم كــام حقــه ومتســكهم بطاقاتهــم الروحيــة.
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إنها تساعدهم عىل التفاهم املتبادل فيام بينهم    -3

حتــى يتيــرس إيجــاد تجــاوب مشــرتك ميكنهــم مــن 

مقاومــة التخريــب الفكــري الــذي متارســه الجهــات 

املفرضــة لتشــويه تعاليــم اإلســالم الحقــة وتقطيــع 

ذلــك الربــاط الــذي يربــط بــني أبنــاء األمــة اإلســالمية 

بربــاط فكــري وروحــي.

إن اللغــة العربيــة هــي وعــاء القــرآن ومركــز االنطــالق    -4

إىل مدرســة واملنبــع األيل للعلــوم اإلســالمية كــام 

وتوثيــق  التعــارف  ركــن  توطيــد  عــىل  تســاعد  أنهــا 

عــريب التفاهــم بــني أبنــاء العــامل العــريب الناهــض 

وبــني أبنــاء البلــدان غــري الناطقــة بهــا.

بجوب اخريمر امللل إعداده بتدرربه

عــن  الرتبويــة  بالقضايــا  املختصــون  يتحــدث  وحينــام 

العمليــة التعليميــة يــرون أنهــا تشــتمل عــىل عنــارص ثالثــة 

مــن  أربعــة منهــا املعلــم والطالــب واملــادة، وهــي  أو 

ضمن ما يسميها الدكتور عبدالحميد الهاشمي باركان 

عمليــة التدريــس يف كتابــه مبــادئ الرتبيــة العمليــة. وأيــا 

ما كان رأي الخرباء ي الرتبويني فإن مام الشك فيه أن 

املعلــم يعــد مــن أهــم عنــارص العمليــة التعليميــة إن مل 

يكــن أهمهــا عــىل اإلطــالق وهــو مــا ذهــب إليــه الدكتــور 

محمــود اســامعيل صينــي يف بحثــه )وســائل تدريــب 

معلمــي اللغــات األجنبيــة وتطويرهــم()7(.

ويتحــدث أســتاذنا وشــيخنا شــيخ العربيــة، األســتاذ 

إعــداد  أبوبكــر يف )برنامــج  الخليفــة  الدكتــور، يوســف 

وتدريــب معلــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا عــىل 

تجربــة  أهــم مالمحــه  ومــن  الســودانية(  التجربــة  ضــوء 

)معهــد مريــدي( وكــام أنــه تحــدث باختصــار عــن معهــد 

التــي أقامهــا االتحــاد  الــدورة  الــدويل، وعــن  الخرطــوم 

اإلســالمية يف غامبيــا يف صيــف  العاملــي ملــدارس 

1397هـ )1977( ويختم أستاذنا الدكتور الخليفة أبوبكر 

بحثــه مبناقشــة رسيعــة ألهــم املشــكالت التــي تعــرتض 

برامــج تدريــب معلمــي العربيــة لغــري الناطقــني بهــا()8(.

وتحــدث الدكتــور عبدالنــور عبداملاحــي يف بحــث 

لــه بعنــوان )سلســلة جامعــة أفريقيــا العامليــة لتعليــم 

تحليليــة  للناطقــني بغريهــا يف دراســة  العربيــة  اللغــة 

تقوميية( وقد لخص الباحث محتويات هذه السلسلة 

محــاور  ثالثــة  يتضمــن  السلســلة  أن  لنــا  كشــف  وقــد 

أساســية املحــور األول يعطــي نبــذة تعريفيــة مختــرصة 

العامليــة،  أفريقيــا  العربيــة بجامعــة  اللغــة  عــن معهــد 

وقــد أنشــئ هــذا املعهــد عــام 1992م لوضعــه امتــداداً 

لقســم اللغــة العربيــة باملركــز اإلســالمي األفريقــي الــذي 

أنشئ عام 1976. وختم البحث مبلحوظات عامة يف 

نقاط مخترصة)9( ويبدو يف خامتة هذه الفقرة، إننا يف 

حاجــة إىل مدرســني أكفيــاء إذ ليــس كل مــدرس قــوي 

يف مادته، صالحاً لتدريس األجانب، بل البد ملدرس 

األجانــب إىل جانــب قوتــه يف مادتــه، مــن نطــق ســليم، 

ومخــارج صوتيــة واضحــة وتجربــة كافيــة.

ونحــن يف حاجــة أيضــاً إىل دروس لغويــة متدرجــة 

مــن  الراغبــون  بهــا  ليســتعني  أرشطــة،  عــىل  مســجلة 

األجانــب يف تعليــم العربيــة، ونحــن نذكــر أن األرشطــة 

كانــت عونــاً لكثرييــن ممــن أتقنــوا اللغــة اإلنجليزيــة وإن 

هــذا املجــال  تقــدم يف  أن  تســتطيع  نفســها  اإلذاعــة 

عونــاً كبــرياً عــن طريــق إذاعــة دروس خاصــة بتعليــم اللغــة 

ويذيعونهــا  متخصصــون،  يكتبهــا  لألجانــب  العربيــة، 

بأصوات واضحة ومخارج صحيحة. عىل أن األمر الذي 

ينبغي التنبيه عليه هو أن طبيعة تدريس اللغة العربية 

لغــري العــرب مغايــرة لطبيعــة تدريــس العربيــة ألبنائهــا، 

والبــد ملــن يقــوم بتدريــس اللغــة العربيــة لغــري أبنائهــا من 

مالحظة أمور تفرضها طبيعة هذا النوع من التدريس، 

وهــي أمــور تتجــىل أول مــا تتجــىل يف الفــروق البعيــدة 

بــني تدريــس العربيــة ألبنــاء العــرب وتدريســها لغريهــم.

1 - ماحظمع حوم تدررس الاط اللريب لغر اللرب

البــد أن نالحــظ، ونحــن نعلــم األجانــب الخــط العــريب، 

ذلك الفرق البعيدة، والتدريبات اآللية، هام تدريبات 

االســتظهار اآلليــة)10( والفــرق بــني أبنائنــا الصغــار الــذي 
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نعلمهم صور الحروف دون أن تكون لديهم فكرة سابقة 

عــن رســم الحــرف.

غــري  أكــر  أو  لغــة  يعرفــون  الــذي  األجانــب  وبــني 

العربيــة.

إن الــذي يعــرف لغــة مــا ثــم ينتقــل إىل تعلــم لغــة 

ثانيــة، البــد أن يلجــأ ذهنــه إىل املوازنــة بــني اللغتــني: 

يتعلــم. ولعــل هــذا  التــي  واللغــة  يعــرف،  التــي  اللغــة 

يتضح يف مجال نطق الحروف، فإذا طالبت من أجنبي 

أن يلفظ حرفاً عربياً له، يشــبه يف لغته، اســتجاب لك 

ونطــق بالحــرف الــذي طلبــت وأمــا إذا طلبــت إليــه أن 

يلفظ حرفاً ال يعرفه يف لغته )طلب إليه مثالً أن يلفظ 

)الضاد( لرتاه يرسع به نحو مخرج أقرب الحروف إليه، 

فــإذا الضــاد عــىل لســانه دال مفخمــة. وكذلــك )الحــاء( 

عنــده )هــاء( حــارة عميقــة.

وملــا كان الخــط صــورة لألصــوات ورســام لهــا فالبــد 

أن نبدأ بتعليم لألصوات )أو الحروف( ومخارجها، وقد 

تبني لنا نتيجة املامرسة العلمية لتعليم الخط العريب 

لنفــر مــن طالبنــا يف محــارضات تعليــم اللغــة العربيــة، 

للناطقني بغريها أن هناك مالحظات البد أن تأخذها 

بعــني االعتبــار وأن نالحــظ رضورة التــدرج فيهــا أيضــاً، 

ومــن هــذه املالحظــات:

أن نبــدأ بتعليــم حــروف املــد صوتــاً أو نطقــاً وكتابــة،    -1

ي(  و،  )آ،  الـــ  حــروف  ينطقــون  كيــف  فنعلمهــم 

يكتبونهــا. وكيــف  املمــدودة 

وهــي  الحــركات،  يتعلــم  املــد  حــروف  نتبــع  وأن   -2

األصــوات القصــرية لتلــك الحــروف املمــدودة، كام 

أو  الشــكل  الصــورة املصغــرة يف  أن بعضهــا هــو 

الرسم لصورة ذلك الحرف املمدودة كالضمة )-ُ( 

التــي هــي مــن حيــث الشــكل واو صغــرية. ونضيــف 

يف  هــدوء  هــو  الــذي   )ْ-( الســكون  تعليــم  هنــا 

الصــوت وانقطــاع أو جــزم لتلــك الحــركات جميعــاً.

هــذه  أن  عــىل  لننبــه  طويلــة  وقفــة  هنــا  ونقــف 

الحــركات أصــوات تلفــظ وال تكتــب، وهــذا موطــن ذلــك 

الكثرييــن مــن األجانــب حــني يكتبــون العربيــة، إذا يظنــون 

لكل صوت صورة )مينبار( بدل )منرب( و)كيتاب( بدل 

)كتــاب(.. وهكــذا.

عنــد  نقــف  مرحلــة جديــدة  ننتقــل إىل  أن  وقبــل    -3

األلف لنعلمها لينة ومهموزة، ونتحدث عن الهمزة 

)ء. أ( منبهــني عــىل الفــرق بــني األلــف املمــدودة 

رأس،  مثــل  والهمــزة يف  كتــاب.  بــاب،  مثــل  يف 

أخــذ، بــدأ... والهمــزة املمــدودة أو املدغمــة بهمــزة 

ثانيــة مثــل آخــر، آكل، بــل ال بــأس أن نعطــي كالً مــن 

الحرفــني عــىل حــدة لفظــاً وكتابــة.

بحســب  وكتابــة،  الحــروف، صوتــا  إعطــاء  ونتابــع    -4

التسلســل الهجــايئ عــىل أن نعطــي مــع كل حــرف 

جميع أشكاله أو صوره، سواء وقع يف أول الكلمة 

أم وسطها أم آخرها. مثل )يـ، ـيـ، ي( و )عـ، ـعـ، ـع، 

ع(.

الحــروف املتشــابهة  نعطــي  الواجــب حــني  ومــن    -5

شــكالً أو رســام أن ذنبــه عــىل أن االختــالف فيــام 

بينهــا راجــع إىل مــكان النقــط وعددهــا مثــل )ب، 

ت، ث( و )ج، ح، خ( و )د، ذ( و )ر، ز( و )س، 

ش( و )ص، ض( و )ط، ظ( و )ع، غ( و )ف، ق(.

وننتقــل بعــد إعطــاء فكــرة عــن الحــروف املتشــابهة   -6

رسام إىل الفروق الصوتية بني الحروف املتشابهة 

أو املتقاربــة نطقــا، فنميــز لهــم يف الصــوت بــني:

 )ت( و )ط(، وبــني )ث( و )ز( و )ذ(، وبــني )ذ( 

الفــارق  وذلــك ألن  وبــني )د( و )ض(.  و )ظ(، 

الكتابيــة للحــرف. الــذي يعــني الصــورة  الصــويت هــو 

وننتقل بعد تعليم صور الحروف مفردة إىل تعليم   -7

ربط الحروف بعضها ببعض، فننبه عىل أن بعض 

الحروف قابلة للوصل خطأ من طرفها كالباء: بلد، 

جبل، حلب. وقابلة للفصل يف مثل: كتاب. وأن 

هناك حروفا ال تقبل الوصل إال مبا يسبقها مثل: 

ر، ز، ذ، د. وأمــا طرفهــا الثــاين فيبقــى صائبــاً أينــام 

وقعت: درس، رضب، نزل، بذل، لذيذ...
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ونختم هذه املراحل بالحديث عن سائر الحركات   -8

التــي مل يســبق أن تحدثنــا عنهــا كالتنويــن بجميــع 

مــع ذكــر  التعريــف،  )الـــ(  و   )َّ( حاالتــه، وكالشــدة 

معانيهــا.

2 – ماحظمع حوم تلليل اللغة اللربية لغر اللرب:

أن الذيــن نعلمهــم اللغــة العربيــة مــن أبنائهــا أطفــال    -1

صغــار، لذلــك فــإن معلميهــم يقدمــون لهــم أبســط 

املفــردات وأســهل الجمــل وأوضــح األفــكار، وذلــك 

واضح يف كتب القراءة املؤلفة لهم. وأما األجانب 

الذيــن نعلمهــم العربيــة فكبــار ســناً ناضجــون عقــال، 

وال تالمئهم تلك الكتب املؤلفة للناشئة الصغار؛ 

أنها ال تناسب عقولهم وال تشبع رغباتهم وال تساير 

مستوى تفكريهم وإدراكهم.

فنحــن  لغتهــم  نعلمهــم  العــرب حــني  األطفــال  إن    -2

إمنا نعلمهم أوليات معارفهم، أما األجانب الذين 

يرغبــون يف تعلــم العربيــة فكثــريون منهــم يحملــون 

مؤهــالت عاليــة، وكثــريون منهــم يتقنــون أكــر مــن 

لغــة، ولذلــك فرسعــان مــا يربــط أحدهــم مــا يلقيــه 

عليــه املعلــم العــريب ومــا يقــرره لــه مــن قواعد اللغة 

أصــالً  هــو مختــزن يف ذهنــه  مــا  وبــني  وأحكامهــا 

الحــروف  يقــارن  إنــه  لغويــة،  وأحــكام  قواعــد  مــن 

والرتاكيــب  ونطقهــا،  واملفــردات  ومخارجهــا، 

وطبيعتهــا... وكل مــا يلقــي عليــه بنظــريه يف لغتــه 

أو غريهــا مــن اللغــات التــي يتقــن.

لغتهــم  العــرب  األطفــال  نعلــم  حــني  نبــدأ  إننــا    -3

بهــم  نتنقــل  ثــم  الحــروف نطقــا وكتابــة،  بتعليمهــم 

إىل تعلم الكلامت التي تشكل من تلك الحروف، 

ثــم إىل الجمــل التــي تتألــف مــن تلــك الكلــامت... 

العــرب  غــري  مــن  الكبــار  بتعليــم  نبــدأ  حــني  وأمــا 

نعلمهــم  ثــم  أوالً  الكلــامت  بتعليمهــم  نبــدأ  فقــد 

الجمــل ثانيــاً، ونعــود بعــد ذلــك إىل عمــل تحليــيل 

نعملهم من خالله ما احتوت عليه تلك الكلامت 

املدرســني  مــن  كثــري  وجــد  وقــد  الحــروف.  مــن 

الذيــن مارســوا تعليــم اللغــة العربيــة لألجانــب أن 

نفعــاً  وأعــود  الكليــة أرسع مجتنــي  الطريقــة  هــذه 

وأكــر جاذبيــة للمتعلمــني مــن طريقــة البــدء بتعليــم 

الحــروف.

إننــا نتابــع تعليمنــا لألطفــال حتــى يكــربوا، ولذلــك    -4

ونســعى  املتدرجــة،  املناهــج  لهــم  نضــع  فنحــن 

ليكــون تعلمهــم للغــة شــامالً لجميــع جوانبهــا نطقــاً 

وقــراءة وكتابــة وفهــامً، فــال نقبــل ألحدهــم أن يجيــد 

الكتابة – إذا أجادها – دون إجادة النطق الواضح 

والتلفــظ الصحيــح، وال نكتفــي منــه بحســن النطــق 

وجــودة األداء دون إتقــان الكتابــة وســالمة الفهــم.

إننا نسعى لنصل بهم إىل املستوى الكايف الذي 

مــن اســتعامل لغتهــم وفهــام مســموعة  فيــه  يتمكنــون 

ومكتوبــة.

أو  الذيــن نعلمهــم لغتنــا يف ســنة  وأمــا األجانــب 

سنتني أو أكر فقد يكون ما نزودهم به من ثقافة لغوية 

هــو آخــر مــا يتــزودون بــه، وقــد ال تبقــي بينهــم وبــني لغتنــا 

بعــد ذلــك مــن صلــة ســوى مــا يقــع تحــت أيديهــم مــن 

صحــف أو مجــالت أو كتــب، وقــل مــن تهيــئ لــه ظروفــه 

نكــون  فلــن  لذلــك  بلغتنــا،  التحــدث  منهــم مامرســة 

بعيديــن عــن الصــواب حــني نطلــب إىل مــن يتصــدى 

لتعليــم األجانــب اللغــة العربيــة أن يبــذل جهــده ليعلــم 

أكــر مــام  بهــا  يقــرؤون  مــا  قــراءة لغتنــا وفهــم  األجانــب 

الــذي  الحــروف. ولعــل  النطــق ومخــارج  يبذلــه جــودة 

تتيــح لــه ظروفــه منهــم أن يعيــش بعــد ذلــك بــني العــرب 

يســتطيع أن يتقــن العربيــة ويجــود النطــق بحروفهــا. وغــري 

خــاف أن إجــادة النطــق باألصــوات اللغويــة تحتــاج إىل 

طــول مامرســة وكــرة مــران.

5- ملا كانت غايتنا من تعليم األجانب لغتنا هي 

أن يفهمــوا أفكارنــا ويطلعــوا عــىل تراثنــا ويتذوقــوا أدبنــا، 

دون أن ينقل ذلك إليهم بلغاتهم، لئال تحرف الرتجمة 

فيــه، أو تقــرص يف نقلــه، أو تشــوه مــن جاملــه، وملــا كان 

فكرنا وتراثنا وأدبنا مسجال كله باللغة العربية الفصحى 
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فإنه مل يعد مثة داع لتعليم األجانب اللغة العامية.

صحيــح أن الكثــري مــن األجانــب يبــدون اهتاممهــم 

البالــغ باللغــة العاميــة يف كل قطــر عــريب، وصحيــح أن 

بعض املغفلني، أو الذين ال تعنيهم املصلحة القومية 

مــن املنتفعــني أخــذوا يجارونهــم يف اهتاممهــم، وأخــذ 

بعضهــم يؤلــف الكتــب بالعاميــة، وأخــذ بعضهــم يضــع 

لهــم بهــا املعاجــم !! إال أن ذلــك يجــب أال يحــول دون 

إعــالن الحقيقــة والتنبيــه عــىل مــا يف ذلــك مــن الخطــر.

نعــم إن اللغــة الدارجــة أو العاميــة قــد يحتــاج إليهــا 

األجنبــي عندنــا للتفاهــم مــع مــن يعاملهــم مــن بائعــني أو 

مــن هــم يف طبقتهــم، ولكنهــا حاجــة مؤقتــة أوالً، وهــي 

ثانيــاً ال تحتــاج إىل جهــد وتعليــم، فلقــد علمتنــا التجربــة 

أن هــذه اللغــة رسعــان مــا يلتقطهــا األجنبــي مــن أفــواه 

النــاس، ورسعــان مــا يحســن التفاهــم بهــا، كــام علمتنــا 

النــاس  مــع  تفاهــم  الــذي  األجنبــي  هــذا  أن  التجربــة 

بلغتهــم قــد عجــز عــن قــراءة صحفنــا بلــه أدبنــا وتراثنــا.

إن االهتــامم باللغــة العاميــة إمنــا يفيــد منــه بعــض 

أن  الذيــن يهمهــم  مــن األجانــب، وأمــا  ذوي األغــراض 

يعرفوا اللغة ليعرفوا أهلها وليطلعوا عىل أفكارهم فلن 

يكون اهتاممهم بغري اللغة الفصحي، ألنها وحدها يف 

بــالد العــرب لغــة الصحــف واملجــالت، وألنهــا وحدهــا 

اللغة التي يجتمع عليها املثقفون العرب أينام وجدوا، 

ذخــراً يفيــده يف بــالده، وجــرساً يصــل بينــه وبــني مــا يــذاع 

وينتــرش يف بــالد العــرب.
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العــريب الــدول الخليــج ص 45، ومبــادئ تعليــم العربيــة لغــري 

الناطقــني بهــا تطلعــات الخــارج، تأليــف د. الحافــظ عبدالرحيــم 

الشــيخ ط عــامل الكتــب الحديــث األردن ص151.
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اخلليل وموقفه من ظاهرة االدوات املركبة يف الكالم

أ. د. خدروة زبمر عتيزان
جامعة بغداد، كلية الرتبية للبنات

د. تمج الدرن امتمس
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة كرياال

امقدمة

لــوال  الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي  للــه  الحمــُد 

أن َهدانــا اللــه والصــالة والســالم عــىل الرحمــة املهــداة 

والــرساج املنــري محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم وصحبــه 

األخيــار أجمعني…وبعــد.

ينــدرج تحــت عنــوان )الخليــل  أن موضــوع بحثنــا 

وموقفــه مــن ظاهــرة األدوات املركبــة يف الــكالم( يعــد 

هذا املوضوع من املوضوعات البكر، إذ مل أجد أحداً 

قــد تناولهــا مــن قبــل.

تكمن صعوبته، ان مواده مبثوثة يف كتب اللغة ال 

يجمعهــا عنــوان وال يؤلــف بينهــا مبحــث، لذلــك أخــذت 

مــن  الخليــل  آراء  مــن  تناثــر  مــا  أجمــع  أن  عــىل عاتقــي 

هــذه الظاهــرة النحويــة املهمــة، فضــالً عــن ذلــك أذكــر 

موقــف النحويــني مــن الظاهــرة نفســها، وأصنــف بينهــا، 

وأرضب مــا تباعــد منهــا بعضهــا مــن بعــض، وهــذا األمــر 

كلفنــي جهــداً كبــرياً، إذ تطلــب منــي مراجعــة عــدداً مــن 

أمهــات الكتــب اللغويــة: ككتــاب العــني وكتــاب ســيبويه 

واملقتضــب واألصول..الــخ.

التمهيــد:- ركــزت عــىل  أوالً  البحــث كانــت  خطــة 

مفهــوم املركــب لغــة ثــم اصطالحــاً، ذلــك ألهميــة األمــر، 

وبيــان موقــف  والتتبــع  الوقــوف  تســتحق  ألنهــا ظاهــرة 

النحويــني منهــا يف الــكالم، ومل امهــد لحيــاة الخليــل، 

ألن حياتــه اشــبعت دراســة يف كثــري مــن الدراســات... 

ثم بحث من األدوات التي اشار الخليل من تركيبها، ثم 

أردفت رأي الخليل ممن واقفه من اللغويني أو خالفه 

لنصــل مــن النتائــج املطلوبــة.

يعطــي  مــن  هــذا  املتواضــع  بحثــي  أن  أرغــم  وال 

املوضــوع حقــه. إذ يعــد نقطــة إيجابيــة حســنة تســتحق 

الوقــوف، األداة املركبــة لهــا أهميــة مــن الــكالم إذ كانــت 

أكــر، تحمــل معنــى جديــد  نتيجــة مــن تركيــب أداة أو 

يختلــف عــن األصــول املركبــة.

الرم يد: امركب لغة باص احمً

1 – امركب لغة:

»َركّــب«،  الفعــل  مــن  اســم مفعــول  هــو  املركــب  إن 

يَُركَــُب ركوبــاً،  الدابّــة  اللســان معنــاه »َركّــب  جــاء يف 

ــَب الــيشء َوَضــع بعضــه عــل بعــض  عــال عليهــا.... وركّ

وقــد تركــب وتَراكــب، واملرَاكــب مــن القافيــة، كّل قافيــة 

ســاكنني...  بــني  متحركــة  أحــرف  ثالثــة  فيهــا  توالــت 

الــيشء كالفــص  للمركــب يف  يكــون اســامً  واملركــب 

الفــّص  مركــب يف كّفــة الخاتــم... ويقــول يف تركيــب 

يف الخاتــم والنصــل يف الســهم، ركّبْتًــه فرتكّــب، فهــو 

واملنبــت:  األصــل  أيضــاً  واملركــب  وركيــب.  مركــب 

نقــول فــالن كريــم املركّــب أي كريــم أصــل فتنصــب يف 

قومــه... ورواكــب الشــحم: طرائــق بعضهــا فــوق بعــض 

يف مقــدم الســنام...«)1(، نلحــظ أن املركّــب لغــة هــو 

الــيشء املتعــدد األصــول، إذ تنتــج هــذه األصــول شــيئاً 

جديــداً يختلــف عــن مــا ركّــب منــه.



210  الاليل بموقفه من ظمهرة اتدباع امركبة ح ال ات

2 – امركب ح اتص اح:

ال يختلــف معنــى املركــب اصطالحــاً عــن معنــاه لغــة، إذ 

هــو أيضــاً ضــم أصــول عــدة وجلهــا شــيئاً واحــداً يحمــل 

معنى يختلف عام ركب منه. إن أول من أشار إىل هذه 

املســألة يف الــكالم كان الخليــل، مل يقــل هــذا الــيشء، 

بــل أشــار إىل أصــول بعــض األدوات، إذ كيــف تكــون لنــا 

أداة جديــدة تحمــل معنــى جديــداً يختلــف عــام ركــب 

مــن أصــول قــال ســيبويه مشــرياً إىل رأي الخليــل: »فأّمــا 

أنّهــا ال أْن، ولكنهــم حذفــوا لكرتــه يف  الخليــل، فزعــم 

كالمهــم، كــام قالــوا: ويْلمــه، يريــدون َوْن الّمــه، وكــام قالوا 

يومئــذ، وجعلــت مبنزلــة حــرف واحــد، كــام جعلــوا هــاّل 

مبنزلة حرف واحد، فإمّنا هي هل و ال، وأّما غريه فزعم 

أنّــه ليــس يف مــن زيــادة، وليســت مــن كلمتــني ولكنهــا 

زيــادة...«)2(،  فيــه  ليســت  مبنزلــة يشء عــىل حرفــني 

واألمــر نفســه عنــد ســيبويه إذ قــال »... وتكــون ال نفيــا 

لقوله يَّفَعل ومل يقع الفعل، فنقول: ال يَْفِعُل، وقد تغرّي 

الــيشء وعــن حالــه كــام نفعــل مــا، وذلــك قولــك »لــوال 

»صار لو يف معنى آخر، كام صارت حني قلت »لو ما« 

تغرّيت كام تغرّيت حيث مبا وإّن مبا. ومن ذلك أيضاً: 
»هــاّل« فعلــت فتصــري هــل مــع ال يف معنــى آخــر...«)3(

أّما ابن جني فكن يطلق كلمة الخلط عىل اليشء 

املركــب إذ قــال »ونظــر هــذا الــكالم يف أنـّـه ُخلِــط بعضــه 

ببعــض، فصــارت فيــه كأّن حرفــاً واحــداً... فهــذا يدلــك 

أن الشيئني إذا خلطاً حدث لهام حكم ومعنى مل يكن 

لهــام قبــل أن ميتزجــا، إال تــرى أّن لــوال مركبــة مــن »لــو« و 

»ال« ومعنــى »لــو« امتنــع الــيشء المتنــاع غــريه ومعنــى 

»ال« النفي أو النهي، فلام ركبا معاً حدث معنى آخر، 
هــو امتنــاع الــيشء لوقــوع غــريه...«)4(

وحقيقة الرتكيب أشار إليها أيضاً كثري من العلامء 

مــن ســبقهم  أقوالهــم ألنهــا مامثلــة ألراء  نريــد ذكــر  وال 

مــن العلــامء مــن هــؤالء: الزمخــرشي)5( وابــن يعيــش)6( 

والــريض االســرتبادي)7(.

الرتكيــب ال يحصــل يف  ان  أن نشــري إىل  وعلينــا 

األدوات النحويــة فقــط. إذ يكــون أيضــاً بــني اســمني أو 

تركيبــاً  الرتكيــب ويعــد  مــن  آخــر  نــوع  فعلــني، وهنــاك 

طارئاً اتت إليه حاجة املتكلم. وهذا يكون من االعداد 

املركبــة نحــو: تســعة عــرشة واألحــوال لألســامء املبنيــة.

األدباع الري أشمر الاليل إىل تركيب م بكمنر 
عى التحو اآلو

1 - أت:

)أال( بفتح الهمزة وتخفيف الالم، مل ترد ملعنى واحد، 

إمنــا تعــددت معانيهــا يف العربيــة، وينطــوي تحــت هذا 

التعــدد اختــالف املذاهــب يف بســاطتها أو تركيبهــا، 

وأول هــذه املعــاين، أنهــا اســتفتاح وتنبيــه وقــد أشــار 

إليــه ســيبويه)ت180هـ( بقوله:)أمــا أال فتنبيــه، تقــول أال 

أنــه ذاهــب، أال بــىل(.)8( وقــد وردت يف التنزيــل بهــذه 

ــَفَهاُء﴾)9( ﴿أاَل يَــْوَم  املعنــى يف قولــه ﴿أاَل إِنُْهــم ُهــُم السُّ

يَأْتِيِهــم لَيـْـِسَ َمرْصُوفــاً َعْنُهــْم﴾)10(. أي أن )أال( هــذه لهــا 

أن تدخــل عــىل الجملــة الفعليــة والجملــة االســمية)11(. 

وقــد ذكــر ابــن يعيــش )ت643هـــ( جــواز دخولهــا عــىل 

الحــرف)12( ويســتدل بقــول الشــاعر عمــرو بــن كلثــوم:

علينــــــا  
ٌ

أحــــــد هلــــــن  ج �ي ل  أل 

ــــــــا اهِليَن ــــــــل الج ه  الج
َ

ــــــــوق
َ
 ف

ُ
ــــــــل َنَجه

َ
ف

وقالــوا أن معناهــا )حقــاً()13(. وقــد اختلفــت يف 

)أال( االســتفتاحية هــذه أهــي بســيطة أم مركبــة؟ فقــد 

يــرى ان  إذ  ذهــب الخليــل )ت 275هـــ( إىل تركيبهــا، 

)ال( النافية قد خرجت إىل التنبيه والعرض إذ دخلت 

عليهــا همــزة االســتفهام فيقــول )أال: معناهــا يف حــال: 

هال، ويف حال: تنبيه، كقولك: )أال أكرم زيداً(، وتكون 

)أال( صلــة بابتــداء الــكالم ألنهــا تنبيــه للمخاطــب، وقــد 

تــردف )أال( بــــــ)ال( أخــرى فيقــال: أال ال، كــام قــال:

ــــــا بســــــفيه  ــــــاس ع�ف ــــــذود الن ــــــام ي فق
وقــــــــال أل ل مــــــــن ســــــــبيل إل هنــــــــٍد)14(
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ويقــال للرجــل: هــل كان كــذا وكــذا فيقــول: أال ال، 
جعــل )أال( تنبيهــاً و)ال( نفيــاً.)15(

أخــرى  بـــــــــ)ال(  )أال(  تــردف  )وقــد  الخليــل  قــال  و 

وجعــل أال تنبيهــاً وال نفيــاً(، يفهــم منهــا، أن )أال( مركبــة 

من همزة استفهام و)ال( النافية، وجعلت )أال( للتنبيه 

جعلتــه  النفــي  عــىل  دخلــت  الهمــزة  ألن  النفــي،  ال 
تحقيقــاً.)16(

 ويذهــب أيضــاً الزمخــرشي )ت 538هـــ()17(، وابــن 

يعيش)18( والريض اإلســرتبادي )ت686هـ()19(، إىل أن 

)أال( هــذه مركبــة مــن )ال( النافيــة وهمــزة االســتفهام، 

إذ برتكيبهــا هــذا تغــري معناهــا للتنبيــه، ولذلــك جــاز أن 
تدخــل عــىل )ال( النافيــة.)20(

كقول الشاعر:

ــا)21( ــ ــ ــ ــ  علين
ٌ

ــــد ــ ــ ــ ــــن أح ــ ــ ــ هل ج أل ل �ي

وأبــو حيّــان )ت  ابــن مالــك )ت 672هـــ()22(،  أمــا 

تركيــب)أال( االســتفتاحية،  745هـــ( فريفضــان دعــوى 

فأبــو حيّــان يــرى إمنــا قــد تقــع قبــل )أّن( )رّب( و)ليــت( 
و)النــداء( وال يصلــح للنفــي قبــل يشء مــن ذلــك)23(

واملعنى الثاين لها أن تكون للعرض والتحضيض، 

ومعنــى   ،)24 بلــني) الــيشء  طلــب  العــرض  ومعنــى 

التحضيــض طلــب الــيشء بحــث)25(، ولذلك اختصت 

بدخولها عىل الجملة الفعلية)26(، كام يف قوله تعاىل 

َن أَْن يَْغِفــَر اللــُه لَُكــْم ﴾)27(،﴿أاَل تَُقاتِلـُـونَ  قَْومــاً  ﴿أاَل تُحِبــوَّ

نََكثُــوا أمَْيَانُهــْم﴾)28(.

)ال(  مــن  مركبــة  هــذه  )أال(  أن  مالــك  ابــن  ويــرى 

للعــرض  التــي  النافيــة وهمــزة االســتفهام، فيقــول )أال 

مركبة من )ال( النافية والهمزة، بخالف التي لالستفتاح 

فإنهــا غــري مركبــة)29(.

أبــو حيــان فريفــض الرتكيــب فيقــول )وعنــدي  أمــا 

همــزة  مــن  مركبــة  ليســت  للتخصيــص  التــي  )أال(  أن 

االستفهام، و)ال( التي للنفي ثم استعملت للتحضيض، 

بــل هــي بســيطة وضعــت ملعنــى التحضيــض)30(.

همــزة  مــن  مركبــة  مواضــع  ثالثــة  يف  )أال(  وتــرد 

االســتفهام و)ال( النافيــة مــن غــري خــالف، وتركيبهــا هــذا 

يبقــى االســم  النافيــة ولذلــك  مــن حكــم )ال(  يغــري  مل 

مبينــاً معهــا نحــو قولنــا )أالّ رجــل يف الــدار()31(، وهــذه 

هــي: املواضــع 

تســتعمل أحيانــاً وهــي عــىل هــذه الحالــة مــن . 1

الرتكيــب لالســتفهام مجــرداً عــن النفــي، وقــد 

أشار إليه الخليل )ت 175هـ( بقوله )وأال التي 

يف االســتفهام حكايــة()32(. نحــو قــول الشــاعر:

ٌ
ــد ــ ــ ــا جل ــ ــ ــــى أم هل ــ ــار للي ــ ــ أل اصطه

)33(
ــــــــالي ــــــــاه أمث ــــــــذي لق ي ال

ت
إذا أل�

وتســتعمل أيضــاً وهــي عــىل هــذه الحالــة مــن . 2

الرتكيــب للتوبيــخ، كقــول الشــاعر:

 
َ
 عــــــــــادية

َ
أل طعــــــان فرســــــــــان

)34( ــــــــري ــــــــشوك حــــــــول التنان أل يـــخـ

2 - كذا:

هــي كنايــة عــن عــدد مبهــم ســواء كان قليــالً أم كثــرياً 

مبنزلــة )كــم(، )وذلــك قولــك كــذا وكــذا درهــامً، وهــو 

مبهم يف األشياء مبنزلة )كم( وهو كناية للعدد مبنزلة 

فــالن، إذا كنيــت بــه يف االســامء...()35(، وتكــون )كــذا( 

أيضــاً مبنيــة)36(.

 وهي لفظ مركب من )كاف التشبيه( و )ذا( أسم 

إشــارة يقــول الخليــل فيهــا )ولعــل حكايــة، ألن الــالم هــا 

هنا زائدة.... وكذلك كأن ألن الكاف دخلت للتشبيه 
ومثــل ذلــك كــذا وكأي()37(

ويوافق الخليل يف ذلك ابن الرساج )ت 316هــ( 

مبنزلــة  كــذا  مــن  ذا  وصــار  مبهــم  وهــو   ....( فيقــول 

التنويــن()38(. التنويــن، ألن املجــرور مبنزلــة 

وهذا ما ذهب إليه ابن يعيش، ولكنه يرفض كون 

الــكاف يف كــذا هــي )كاف التشــبيه( فيقــول )واألصــل 

ذا والــكاف زائــدة وليســت عــىل بابهــا مــن التشــبيه ألنــه 
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ال معنــى للتشــبيه هــا هنــا إمنــا املعنــى يل عليــه عــدد 

مــا فلــم يكــن هنــا تشــبيه إذا زائــدة أال أنهــا زيــادة ال أزمــة 

وذا يف موضــع مجــرور بهــا....()39(.

فيقــول  الكتــاب  فيوافــق صحــب  أبــو حيــان  وأمــا 

وأمــا )كــذا( فالــكاف للتشــبيه وذا اســم إشــارة للمفــرد 
املذكــر...()40(

ويخيــل إيل أن تركيــب )كــذا( مــن كاف التشــبيه 

الــكاف  كانــت  لــو  ألنــه  الوجيــه  هــو  اإلشــارية،  و)ذا( 

زائــدة لتمكنــا مــن حذفهــا، وهــي يف )كــذا( ال نســتطيع 

حذفهــا، إذ يختــل معناهــا وال نتمكــن مــن اســتعاملها 

كنايــة عــن عــدد مبهــم.

وتســتعمل )كــذا( بهــذا الشــكل إذا كنينــا بهــا عــن 

أعداد من ثالثة إىل عرشة فنقول )له كذا من الدراهم( 

ويكنى عن األعداد املركبة لها بـــــ)كذا وكذا( فنقول )له 

كــذا كــذا درهــامً( وإن كنينــا بهــا عــن العقــود مــن عرشيــن 

إىل تســعني فنقــول لــه )كــذا درهــامً(. أمــا املعطوفــات 

من واحد وعرشين إىل تسعة وتسعني فنقول )له كذا 

وكــذا درهــامً( ويكنــى بهــا عــن املئــة واأللــف كــام نفعــل 
مــن الثالثــة إىل العــرشة)41(

ومــن أوجــه )كــذا( أنهــا مكتوبــة مــن كلمتــني باقتــني 

اإلشــارية كقولنــا  التشــبيه وذا  عــىل أصلهــام – كاف 

)رأيــت زيــداً فاضــالً ورأيــت عمــراً كــذا()42(. إذ ال تركيــب 

أيضــاً  تكــون كنايــة عــن يشء، وتكــون  يف )كــذا(، وال 

كلمــة واحــدة مركبــة يكنــى بهــام عــن غــري العــدد كقــول 

أمئة اللغة )قيل لبعضهم: أما مبكان كذا وكذا وجدا؟ 

يــوم  يقــال للعبيــد  أنــه  فقــال ومــاذا.... وكــام جــاء يف 

لقيامــة أتذكــر يــوم كــذا وكــذا، فعلــت فيــه كــذا وكــذا(

)43( وكقــول الشــاعر:

 
ً
كــرا عــدا النفــس نعــ� بعــد بؤســاك ذا

هــــد)44(  بــــه نــــيي الج
ً
كــــذا وكــــذا لطفــــا

وتحتاج )كذا( إىل متييز ويكون واجب النصب وال 

يجوز خفضه بـــــ)من( وال باإلضافة خالفاً للكوفيني)45(.

3 - أمم:

أنهــا  إال  كـــــــ)أال()46(،  والتنبيــه  االســتتفتاح  أحــرف  مــن 

تختلــف عنهــا مــن حيــث أن )أال( لالســتقبال، و)أمــا( 

الحــال وحيثــام تقــول )امــا( أن زيــداً عاقــل، فقصدنــا أنــه 

عاقــل عــىل الحقيقيــة ال عــىل املجــاز)47(.

عــن  مــا ذكــره ســيبويه  أيضــاً، وهــذا  )أمــا(  وتكــون 

الخليــل فيقــول )وتقــول أمــا إنــه ذاهــب وأمــا أنــه منطلــق، 

وســألت الخليــل عــن ذلــك فقــال: أمــا أنــه منطلــق، فإنــه 

يجعــل كقولــه أنــه منطلــق()48( كقــول الشــاعر:

ــــــــــــا اســــــــــــتقلوا تن  أن جري
ً
ــــــــــــا أحق

ــــــــــــق)49( ي ــــــــــــم فر ــــــــــــا ونب�ت فنبتن

وهــي عنــد الخليــل وســيبويه يف هــذه الحالــة مركبــة 

مــن )مــا( النافيــة، و)همــزة االســتفهام(، فيشــري ســيبويه 

التــي يف االســتفهام  أمــا  يقــول  إىل ذلــك ).... وكان 
حكايــة()50(

وهي عند ابن خروف )ت606هـــ( حرف إذ جعلها 

مع أن ومعمولها كالماً مركباً من حرف واسم يف قولنا: 

أمــا إنــك ذاهــب، كــام قــال أبــو عــيل )ت 377هـــ( يف: 

يــا زيــد)51(. وقــال بعضهــم أنهــا اســم مبعنــى حقــاً ونفتــح 

بعدهــا همــزة )أن( نحــو: أمــا إنــك ذاهــب)52(.

وزاد املالقــي )ت 703هــــ()53(، معنــى آخــر )أمــا( 

أمــا  تقــوم  بـــــ)أمــا  لهــا  تكــون )للعــرض( وميثــل  وهــو أن 

تقعد، واملعنى أنك تعرض عليه فعل القيام والقعود 

لــرتى هــل يفعلهــا اوالً()54(. ثــم يقــول )فــال يكــون بعدهــا 

إال الفعل كــــــ)أال( املذكورة فإن أىت بعدها االسم فعىل 

تقديــر الفعــل فتقــول: أمــا زيــداً، أمــا عمــراً، واملعنــى: 

أمــا تبــرص زيــداً أو نحــو ذلــك مــن تقديــر الفعــل الــذي 

تــدل عليــه قرينــة الــكالم)55(، وينــص عــىل أن )أمــا( هــذه 

بســيطة مثــل )أمــا( االســتفتاحية)56(، ويرفــض املــرادي 

)ت 749هـــ( وابــن هشــام، كالم املالقــي ألنهــم يرونــه 

يعــر عليــه يف كالم غــريه، فيقــول املــرادي  كالمــاً مل 

)وكــون( )أمــا( عوضــاً مل أره يف كالم غــريه.
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والظاهر أن )أما( قد تكون همزة االستفهام داخلة 

عــىل حــرف النفــي، فيكــون املعنــى عــىل التقريــر كــام 

يف نحــو: أمل)57(.

وقول ابن هشام )وزاد املالقي لـــــــ)أما( معنى ثالثاً 

هــو أن تكــون حــرف عــرض مبنزلــة )أال( مقرونــة بالفعــل، 

نحــو: )أمــا تقــوم( و)أمــا تقعــد( وقــد يدعــى يف ذلــك 

أن الهمزة لالستفهام. التقريري مثلهام يف أمل وأال وأن 

مــا نافيــة)58( ويؤيــد ابــن هشــام مذهــب ســيبويه فــرياه 
الصحيــح)59(

امليــم يف  املشــددة  الهمــزة  املفتوحــة  لـــــ)أمــا( 

مواضــع: ثالثــة  العربيــة 

التفصيــل . 1 معنــى  تعطــي  أنهــا  األول  املوضــع 

ــا اليَِتيــَم فَــالَ تَْقَهــْر،  كــام يف قولــه تعــاىل ﴿فَأَمَّ

َربّــَك  ِبِنْعَمــِة  ــا  َوأَمَّ تَْنَهــر،  فَــال  ــائَِل  السَّ َوأَّمــا 

.)60 فََحــِدْث﴾)

املوضــع الثــاين أن تكــون للــرشط فيــدل لــزوم . 2

ــا الَِّذيــَن آَمُنــوا  الفــاء بعدهــا كقولــه تعــاىل ﴿فَأَمَّ

ـنِيَ كََفــُروا  ــا الَـّ ـُه الَْحــقُّ ِمــْن َربِِّهــِم َوأَمَّ فَيَْعلَُمــوَن أَنَـّ

فَيَُقولُــوَن َمــاَذا أََراَد اللــُه ِبَهــَذا َمثَــالً﴾)61(.

و )أمــا( املوضــع الثالــث لـــــــ)أمــا(، فــرتد فيــه مركبــة 

مــن )أن املصدريــة( و)مــا الزائــدة(. ولرتكيــب )أمــا( يف 

هــذا املوضــع فائــدة ســنوضحها الحقــاً.

وقــد أشــار ســيبويه إىل تركيبهــا يف هــذا املوضــع 

حيــث قــال )ومــن ذلــك قــول العــرب: أمــا أنــت منطلقــاً 

انطلقــت معــك، وأمــا زيــد ذاهبــاً ذهبــت معــه، وقــال 

الشــاعر وهــو عبــاس بــن مــرداس:

ــــــر  ــــــت ذا نف ــــــا أن أ�ج خراشــــــة أم
ــــــــُع)62( ــــــــم الضب لكه

أ ــــــــومي مل �ت ــــــــإن ق ف

إليهــا )مــا(، وهــي )مــا(  فأمنــا هــي )أن( ضمــت 

مــن  بهــا عوضــاً  يجحفــوا  أن  كراهيــة  ولزمــت  التوكيــد 

واأللــف عوضــاً يف  الهــاء  كانــت  كــام  الفعــل  ذهــاب 

اليــاء)63(. مــن  واليــامين  الزنادقــة 

أي ذهــب ســيبويه إىل أن )مــا( يف )أمــا( يف قــول 

العــرب وقــول الشــاعر هــي عــوض مــن )كان( املحذوفــة 

ويوضــح لنــا ابــن جنــي )ت 392هــــ( فائــدة ذلــك فيقــول 

نحــو  جميعــاً  واملنصــوب  املرفــوع  بعــده  جــاء  ورمبــا 

قولهــم: أمــا أنــت منطلقــاً انطلقــت للتعويــض ألن كنــت 

تقديــره ألن  الفعــل  انطلقــت معــك فحــذف  منطلقــاً 

مبــارشة )أن( االســم فزيــدت  أنــت منطلقــاً، وكرهــت 

)مــا( وصــارت عوضــاً مــن الفعــل ومصلحــة للفــظ لتــزول 

مبــارشة )أن( االســم وعليــه بيــت الكتــاب:

ــــــر  ــــــت ذا نف ــــــا أن أ�ج خراشــــــة أم

ـــع ـــ ــ ــــــم الضب ــ لكه
أ ــــــومي مل �ت ــ ـــإن ق ـــ ــ ف

أي ألن كنــت ذا نفــر قويــت وشــددت والضبــع هنــا 

الســنة الشديدة)64(.

النحويــني يف حــذف  بــني  وليــس هنــاك خــالف 

بــــ)مــا(  للتعويــض عنهــا  )أن( املصدريــة  بعــد  )كان( 

الزائدة لكراهية دخول )أن( املصدرية عىل االسم وهذا 

مــا فــرسه ابــن جنــي وذهــب إليــه كل مــن الزمخــرشي)65( 

وابــن يعيــش)66( وابــن مالــك)67( والــريض اإلســرتبادي)68( 

وابــن هشــام)69( وابــن عقيــل )ت 769هــــــ()70(، والشــيخ 

خالــد األزهــري )ت 900هــــــ()71( والســيوطي)72(.

أن  والســيوطي،  اإلســرتبادي،  الــريض  ذكــر  وقــد 

املــربد )ت 285هـــ( قــد خالــف جمهــور النحويــني، إذ 

جعــل )مــا( زائــدة يف )أمــا( وجــوز إظهــار كان)73(. وقــد 

رداه فيام ذهب إليه، يقول الريض )وأجاز املرّبد ظهور 

كان عــىل أن مــا زائــدة ال عــوض وال يســتند ذلــك إىل 

ســامع()74(، أمــا الســيوطي فيقــول يف رده عــىل املــربد 

الــكالم جــرى مجــرى املثــل فيقــال كــام  بــأن هــذا  ورد 

ســمع وال يغــري وليــس هــذا املوضــع مــن مواضــع قيــاس 

زيــادة »مــا«)75(.

3 - إِّمم:

لـــــــ)إمــا( عــدة معــاٍن يف العربيــة تشــارُك بهــا )أو(، وهــي 

والتفصيــل)76(،  واإلباحــة  والتخيــري  واإلبهــام  )الشــك( 
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وقــد ذكــر ابــن عصفــور )الشــك واإلبهــام والتخيــري( مــن 

معانيهــا، ومل يذكــر اإلباحــة والتفصيــل)77(، وقــد وردت 

يف القــرآن الكريــم بتلــك املعــاين، فمــن مجيئهــا لإلبهــام 

ا  ــا يَُعّذبُُهْم وإِمَّ قولــه تعــاىل ﴿وأَخــُروَن ُمرَْجــْوَن إلِْمــِر اللــِه إِمَّ

ــا  إِمَّ َعلَيِْهــم﴾)78(، ومجيئهــا لقصــد التفصيــل ﴿  يَتُــوُب 

ــا كَُفــوراً﴾)79(، أمــا التخيــري فمثالــه قولــه تعــاىل  َشــاكِراً وإِمَّ

ــا أَن تَتَِخــَذ ِفِيهــْم ُحْســناً﴾)80(، وأمــا  ــا أَن تَُعــِذَب َوإِمَّ ﴿ إِمَّ

الشــك فهــي كقولنــا )جــاءين إمــا زيــد وإمــا عمــرو(، أمــا 

معنى اإلباحة فيكون كقولنا )تعلم إما فقهاً وإما نحواً(.

وقــد اختلــف النحويــون يف )إمــا( هــذه مــن حيــث 

كونهــا بســيطة أو مركبــة. فقــد ذهــب الخليــل إىل أنهــا 

مركبــة مــن )إن( و)مــا( الزائــدة يقــول ســيبويه )وســألت 

الخليــل عــن إمنــا وكأمنــا وحيثــام وإمــا يف قولــك وإمــا 

أن تفعــل وإمــا أن ال تفعــل فقــال هــن كحكايــات ألن 

)مــا( هــذه تجعــل مبنزلــة مــوت يف حــرض أال تــرى أنهــا 

الضــم  اللغتــان  فيهــا  يكــون  أن  عــن  تغــرّي )حيــث(  مل 

والفتــح، وإمّنــا تدخــل لتمنــع أْن مــن النصــب ولتدخــل 

حيث يف الجزاء، فجاءت مغرية ومل تجيء كموت يف 

)حرضمــوت ومغايــو والدليــل عــىل أن )مــا( مضمومــة 

إىل أن قــول الشــاعر:

ـــا  ـــ َ كذب�ف ــــــك فأ ــــــك نفس ــــــد كذبت لق
)82()81( ال صــرج  وإن إ�ج

ً
فــإن جزعــا

وقــد اســتبدل ســيبويه عــىل تركيــب )إمــا( يحــذف )مــا( 

منها أحياناً واالقصار عىل )أن( للرضورة)83(، وقد مثله 

بقــول الشــاعر الــذي ذكرنــاه ســابقاً وميثلــه أيضــاً بقــول 

النمــر بــن تولــب:

ــــــٍف  ــــــن صّي  م
ُ

ــــــد ــــــقتُه الرواع س
ــــا)84( ــــن ُيقدم ــــٍف فل ي ــــن خر  م

ْ
وإن

ويوافــق املــرّبد ســيبويه يف تركيــب )إمــا(، يقــول )فــإذ 

قلــت إمــا زيــداً فقــد بينــت كالمــك عــىل الشــك، وزعــم 

أن )إمــا( هــذه إمنــا هــي )إن( ضمــت إليهــا )مــا( لهــذا 

املعنــى، وال يجــوز حــذف )مــا( فيهــا إال أن يضطــر إىل 

ذلك شاعر فإن اضطر جاز الحذف، ألن رضورة الشعر 

تــرد األشــياء إىل أصولهــا، قــال:

ـــا ـــ َ كذب�ف ــــــك فأ ــــــك نفس ــــــد كذبت لق
)85( ــــال صــــرج  وإن إ�ج

ً
فــــإن جزعــــا

وقــد خالــف املــرّبد ســيبويه يف البيــت الســابق ووجهــة 

هــذا الخــالف أن )أّن( يف البيــت الســابق رشطيــة)86(.

وليــس هنــاك مــن النحويــني مــن أشــار غــري ســيبويه 

واملربد إىل تركيبها أو بساطتها، ما عدا أبا حيّان، فقد 

يــرى األصــل يف الحــروف  ذهــب إىل بســاطتها، فهــو 

البســاطة ال الرتكيــب)87(.

ويبدو أن ما ذهب إليه سيبويه هو الصحيح بجواز 

قــول أيب حيــان يف  وأمــا  الــرضورة،  عنــد  حذف)مــا( 

بساطتها فإنه مل يذكر دليالً مقتعاً يؤيد ما ذهب إليه 

ســوى أن البســاطة هــي األصــل ال الرتكيــب.

فقــد  ؟  ال  أو  عطــف  حــرف  أهــي  فيهــا  واختلفــوا 

ذهــب ســيبويه إىل أنهــا حــرف عطــف قــال )وإذا قلــت 

مــررت بزيــد الراكــع ثــم الســاجد أو الراكــع فالســاجد، أو 

الراكــع ال الســاجد، أو الراكــع أو الســاجد، أو إمــا الراكــع 

وإمــا الســاجد، ومــا أشــبه هــذا مل يكــن وجــه كالمــه إال 

الجــر()88(، ويوافقــه املــرّبد يف ذلــك فقــد قــال و)إمــا( 

املكســورة فإنهــا تكــون يف موضــع )أو( وذلــك قولــك: 

رضبــت إمــا زيــداً وإمــا عمــراً ألن املعنــى رضبــت زيــداً أو 

عمــراً....()89( والــذي نعرفــه أن )أو( يف العربيــة حــرف 

عطف.أما يونس وأبو عيل وابن كيسان فقد نقل عنهم 

أنهــا ليســت عاطفــة)90(.

ومــا ابــن عصفــور )ت 669هــــ( فــريى أمنــا ليســت 

حرف عطف باتفاق النحويني)91(. وهذا يرد مبا قدمناه 

مــن قــول ســيبويه واملــرّبد.

والخــالف الــذي ذكرنــاه ســابقاً ينــص )إمــا الثانيــة( 

نحــو قولنــا )قــام أمــا زيــد وإمــا عمــرو( وألن األوىل غــري 

عاطفــة، ألنهــا قــد تتوســط بــني الفعــل والفاعــل أو بــني 



215  جملة كرياال  يوليو ٢٠١٨ 

أحــد معمــويل العامــل ومعمولــه اآلخــر، أو بــني املبــدل 

واملبــدل منــه)92(.

4 - إِتّ:

إن )إاِلّ( بكرس الهمزة وتشديد الالم، الغالب عليها يف 

العربية أن تكون أداة استثناء)93(. وقد وردت يف التنزيل 

بهــذا املعنــى كــام يف قولــه تعــاىل ﴿ إن َصاَلتُُهــمء ِعنــَد 
الْبَيِْت إاِلَّ ُمَكاًء َوتَْصِديًَة﴾)94(

إِالَّ  ِمْنــُه  بُــواْ  ﴿فرََشِ بْلِيــَس﴾)95(،  إِ إِالَّ  ﴿فََســَجُدوا 
)96 قَلِيــالً﴾)

تركيبهــا،  والكوفيــون يف  البرصيــون  اختلــف  وقــد 

فمذهــب البرصيــني فيهــا أنهــا بســيطة ال تركيــب فيهــا 

ويعدونهــا مبنزلــة )دفــيل(، هــذا مذهــب الخليــل قــد 

أشــار إليه ســيبويه بقوله )وكان يقول إاِلّ التي لالســتثناء 
مبنزلــة دفــيل وكذلــك حتــى()97(

وهــم  مركبــة،  أنهــا  إىل  فيذهبــون  الكوفيــون  أمــا 

قــال )ونــرى أن  إذ  الفــراء،  يتبعــون يف ذلــك مذهــب 

قــول العــرب )إال( إمنــا جمعــوا بــني إن التــي تكــون جحــداً 

وضمــوا إليهــا )ال( فصــار جميعــاً حرفــاً واحــداً وخرجــا من 

حد الجحد إذ جمعا فصارا حرفاً واحداً()98(. ويذهب 

الفــراء أيضــاً، أنهــا مركبــة مــن )أن( التوكيديــة الناصبــة 

املشبه بالفعل )ال( النافية، بقوله )إال مركبة من )أن( 

و)ال( العاطفــة حــذف النــون الثانيــة مــن أن وأدغمــت 

األوىل يف الم )ال(، فــإذا انتصــب االســم بعدهــا فــإن 

وإذا تبع ماقبلها يف اإلعراب فبال العاطفة فكان أصل 

قام القوم أال زيداً، قام القوم إن زيداً ال قام أي مل يقم 

فال لنفي حكم ما قبل إال ونقضه نفياً كان ذلك الحكم 

أو إثباتاً فهو كقولك كان زيداً أسد األصل عند بعضهم 
أن زيــداً كأســد فقدمــوا الــكاف وركبوهــا مــع أن()99(

ومل يســلم هــذا الــرأي مــن الرفــض فقــد رفضــه ابــن 

يعيــش ونعتــه بالفســاد حيــث يقــول )وهــو قــول فاســد 

أيضــاً ألنــا نقــول مــا أتــاين إاِلّ زيــد فرتفــع زيــداً وليــس قبلــه 

مرفــوع يعطــف عليــه، ومل يجــز فيــه النصــب فيبطــل تأثري 

الحرفــني معــاً()100(. ويرفضــه أيضــاً الــريض اإلســرتبادي 

بقولــه )وفيــام قــال نظــر مــن وجــوه ألن )ال( عــىل املعنــى 

)ال(  فــإن  التســليم  ومــع  عاطفــة،  غــري  أوردنــا  الــذي 

تــأيت إال بعــد اإلثبــات نحــو جــاءين زيــد ال  العاطفــة ال 

عمــرو وأنــت تقــول )مــا جــاءين القــوم إال زيــد( وألن فيــام 

قــال عــن ال ألن مــرة ولألخــرى عــن مقتضبيهــا وذلــك ألنــه 

ينصــب بهــا مــرة ويتبــع مــا بعدهــا ملــا قبلهــا أخــرى وال 

يجتمــع الحكــامن معــاً يف موضــع وألن املعطــوف عليــه 

قليــالً مــا يحــذف واملتعــدد الــذي هــو املعطــوف عليــه 
عنــده مطــرد الحــذف نحــو مــا قــام إاِلّ زيــد()101(

أما القرايف )ت682هـ(، فيذهب إىل أن )إالّ( غري 

مركبة فيوافق يف هذه الحالة مذهب البرصيني، وقد 

تكلم عليها عندما فرق بني )إال( يف االستثناء و)إالّ( يف 

الــرشط، فــريى قولــه تعــاىل ﴿إاِلَّ تَْفَعلُــوُه﴾)102(، إن )إال( 

يف اآليــة الكرميــة مركبــة مــن حرفــني تقديــره )إن تفعلــوه( 

تدغــم يف  ألنــه  الــالم،  يدغــامن يف  والتنويــن  والنــون 

حروف )يرملون(، فلام أدغمت بنيت )إال( عىل صورة 

التــي لالســتثناء  يقــول )و إال  ثــم  حــرف االســتثناء)103(، 

اللغــوي  والــدرس  فيهــا()104(  تركيــب  ال  واحــد  حــرف 

بــــــــ)إال( يقــول جرجــي  املقــارن يؤيــد مذهــب الرتكيــب 

زيــدان )أنهــا مدغمــة مــن أداتــني هــام )أن( و)ال(()105(.

وقــد ذهــب الدكتــور مصطفــى النحــاس عــىل أنهــا 

مركبة بقوله: )هي مركبة من )أن( و)ال( النافيتني وهام 

اللغــات البرشيــة  النفــي يف كثــري مــن  ميثــالن صــوت 

وإذا أمعنــا النظــر يف )إال( هــذه التــي خصصهــا النحــاة 

باالســتثناء وجدنــا معناهــا ال يــكاد يخــرج عــن النفــي)106(.

أمــا )برحشــرتاس( فــال يــرى فرقــاً بــني )إال( املركبــة 

النافيــة، و)إال( االســتثنائية،  مــن )أن( الرشطيــة و)ال( 

فهــي أيضــاً مركبــة مــن الــرشط والنفــي، فلــم يبــق فيهــا 

معنــى الــرشط فانتقلــت )إال( مــن معناهــا األصــيل إىل 

معنــى االســتثناء، فيقــول )واالســتثناء أصلــه مــن تركيــب 

الجمل فإن )إال( مركبة من إن الرشطية وال النافية فمثل 

)مــا جــاءين أحــد إال زيــداً( أصلهــا )أن مل يكــن جــاءين 

زيــٌد فــام جــاءين أحــد(...و)إال( يف مثــل )مــا جــاءين 
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أحــداً إال زيــد( وإن أمكــن اشــتقاق معناهــا مــن جملــة 

رشطيــة فلــم يبــق فيهــا يف الحقيقــة يشء مــن معنــى 

الــرشط وال يســتأنف بهــا جملــة بــل هــي ومــا بعدهــا جــزء 

مــن الجملــة املســتثنى منهــا فيقــرب معناهــا مــن معنــى 

النفــي ولذلــك ذكرناهــا هنــا. وهــي يف غــري مثالنــا أبعــد 

بكثــري عــن الــرشط منهــا فيــه مثــال ذلــك )فرشبــوا منــه إال 
قليــالً منهــم()107(

فــال ميكــن تقديــر ذلــك كجملــة رشطيــة مثــل )مئــة 

الســابق.  مــن  الجملــة الرشطيــة  أبعــد عــن  إال واحــدا( 

فانتقلــت )إال( مــن معناهــا األصــيل إىل هــذا املعنــى 

قياســاً عىل )ما خال( و)ما عدا( ولذلك تعمل إال يف 
النصــب()108(

ونحــن نرجــح مذهــب الفــراء برتكيــب )إال( مــن )إن( 

اســتعاملنا  النافيــة، ألننــا عنــد  للفعــل و)ال(  املشــبه 

الــذي تعطيــه )ال(  النفــي فيهــا  بوجــود  لـــــــــ)إال( نشــعر 

خاصة إذا كان الكالم مسبوقاً بنفي.فعندما نقول )ما 

جــاء القــوم إال زيــد(، فنكــون قــد نفينــا القيــام عــن القــوم 

وأثبتنــاه لزيــد، ألن نفــي النفــي يف العربيــة هــو إثبــات.

5 - أت

حــروف  مــن  حــرف  الــالم،  وتشــديد  الهمــزة  بفتــح  أال: 

الطلــب، تعطــي معنــى التحضيــض عنــد دخولهــا عــىل 

الجملــة الفعليــة، وتكــون مبعنــى )هــال( ولكــن )هــال( 

أكــر اســتعامالً مــن )أال( يف التحضيــض)109(. وأول مــن 

أشار إىل تركيبها من النحويني الخليل بقوله )وأما )أال( 

فإنها جمع )أن( و)ال( وكذلك لئال هي )الن ال(، نقول 

أمرتــك أال تفعــل ذلــك، ولكــن تدغــم يف الــالم، والبــد 

لـــــــ)أال( يف اللغتني من غنية()110(. أي يرى الخليل، أن 

)أال( مركبــة مــن )أن( الناصبــة و)ال( النافيــة، ثــم أدغمتــا 

فتكونــت )أال( ويذهــب ســيبويه إىل أنهــا مركبــة أيضــاً 

فيقــول )هــال( و )لــوال أال ألزموهــن )ال(( وجعلــوا كل 

واحــدة مبنزلــة حــرف واحــد واخلصوهــن للفعــل حيــث 

دخــل فيهــن معنــى التحضيــض()111(، أي أن دخــول )ال( 

برتكيبها قد أعطاها معنى التحضيض لذلك أخلصت 

للفعــل. أمــا الكســايئ )ت 189هــــــ( فيقــول يف أصلهــا 

)أصــل( )أال( )هــال( قلبــت الهــاء همــزة()112( ومذهــب 

الكسايئ يقوي مذهب الرتكيب فيها، ألن )هال( كام 

أســلفنا مركبــة مــن )هــل( االســتفهامية و )ال( النافيــة. 

ويــرى الكســايئ أن )أال( الناصبــة مركبــة أيضــاً مــن )أن( 

أخبــاراً  كانــت  إذا  )أن ال(  قــال  فقــد  الناصبــة، و)ال( 
نصبــت ورفعــت، وإذا كانــت نهيــاً جزمــت()113(

عــن  هــذا  339هـــ(  النحــاس )ت  ابــن  نقــل  وقــد 

إن  يَْســُجُدوا﴾)114(،  ﴿أَّال  تعــاىل  قولــه  الكســايئ يف 

عنــد  أمــا  يســجدوا  ال  أن  الكرميــة  اآليــة  تقديرهــا يف 

األخفــش )ت 215هـــ(، فهــي مركبــة مــن )إن وال()115(، 

أمــا )أال( يف قولــه تعــاىل )أال تعبــدوا اللــه( فقــد ذهــب 

الكسايئ، والفراء )ت 207هـــ( إىل أنها مركبة من )أن( 

و)ال()116(.

أنهــا  بــن لشــجري )ت 542هـــ(، فيذهــب إىل  م 

مركبــة مــن )أن املصدريــة أو املفــرسة( و)ال النافيــة(، 

وبرتكيب هذه األصول قد تغري معناها إىل التحضيض، 

وهــذا مــا ذهــب إليــه ســيبويه كــام أوردنــا ســابقاً، إذ أن 

تركيبهــا قــد أخلصهــا للفعــل حيــث دخــل فيهــا معنــى 

التحضيــض، وال تكــون بهــذا املعنــى إال إذا كان بعدهــا 

جملة فعلية مصدرية بفعل مضارع نحو قولنا )أال تكرم 

زيداً( وتكون لوماً وتوبيخاً إذا كان الفعل الذي بعدها 

ماضياً كقولنا )أال أكرمت خالداً()117(. وهذا ما ذهب 

إليــه ابــن يعيــش أيضــاً.

فيقول)وأعلــم  تركيبهــا  أيضــاً  املــرادي  ذكــر  وقــد 

أن )أال( قــد تكــون مركبــة مــن )أن( الناصبــة للفعــل أو 

واحــداً،  النافيــة، فتعــد حرفــني ال حرفــاً  املخففــة وال 

كقوله تعاىل ﴿ أَّ تَْعلُوا﴾)118(، وقد أجازوا يف )أن( هذه 

أن تكــون مصدريــة ناصبــة للفعــل ومخففــة مــن الثقيلــة 

ومفــرسة وذلــك واضــح)119(.

تعــاىل ﴿  قولــه  )أال( يف  ابــن هشــام  يجعــل  وال 

أَّتَْعلُوا﴾، هي )أال( التحضيضية، وإمنا هي أن الناصبة 

وال النافيــة أو أن املفــرسة أو املخففــة مــن الثقيــل وال 
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الناهية، ألن )أن( املخففة أو املفرسة ال عمل لها)120(. 

اآليــة  )أال( يف  أن  فــريى  749هـــ(  الزركــيش )ت  أمــا 

الكرميــة هــي تحضيضيــة مركبــة مــن )أن( الناصبــة و)ال( 

النافيــة، وهــو بذلــك يخالــف ابــن هشــام)121(.

وقد ذكر األستاذ عباس حسن رأياً آخراً يف تركيب 

)أال( يقــول فيــه )أنهــا مركبــة مــن )أل( و)ال(.... وصــارا 

بأحــكام  وتختــص  تــؤدي معنــى جديــداً  واحــدة  كلمــة 

جديــدة مل تكــن لهــا قبــل التوحيــد ولــو زال عنهــا هــذا 

لتغــري معناهــا  التوحيــد  هــذا  زال عنهــا  ولــو  التوحيــد 

وحكمهــا تغيــرياً أصيــالً واســعاً()122(.

6 - كأّن

إن أشــهر املعــاين لــــــــــ)كأن( يف العربيــة، هــو )التشــبيه( 
وهــو مذهــب الجمهــور)123(

)التحقيــق(  معنــى  والزجاجــي  الكوفيــون  وزاد 

و)الشــك( و)الظــن(، ومعنــى التقريــب قالــه الكوفيــون 

.)124( أيضــاً

أكــر النحويــني،  وهــي مــن الحــروف املركبــة عنــد 

ســيبويه  يقــول  الخليــل،  تركيبهــا  إىل  أشــار  مــن  وأول 

)وسألت الخليل عن كأن، فزعم أنها أن لحقتها الكاف 

وهــي  واحــدة،  كلمــة  ولكنهــا صــارت مبنزلــة  للتشــبيه 

نحــو كأي رجــالً، ونحولــه كــذا وكــذا درهــامً()125(، ويوافــق 

الخليــل وســيبويه كل مــن الفــراء وابــن قتيبــة)126(، وابــن 

الــرساج وابــن جنــي وابــن فــارس)127()128(، والشــيخ عبــد 

القاهــر الجرجــاين )ت471هـــ()129(.

ثــم  كاألســد(،  زيــداً  )أن  عندهــم  الــكالم  وأصــل 

قدمت الكاف لالهتامم بالتشبيه وفتحت همزة )أن( 

ألن املكســورة ال يدخــل عليهــا حــرف جــر.

أما القول ببساطتها فقد أختاره املالقي، ألنه يرى 

أن األصــل فيهــا البســاطة وان تركيبهــا طــارئ)130( وأيضــاً 

اختاره أبو حيان ألنه يرى أن الرتكيب خالف األصل)131(.

ويبدو أن تركيب )كأن( مذهب حسن، ألنه قصد 

بــه إىل لفظــة جديــدة لهــا اســتعاملها غــي العربيــة، أال 

وهــو االهتــامم بالتشــبيه وتوكيــده)132(. فنحــن نعــرف أن 

)الكاف( يف العربية تفيد معنى التشبيه ولكن برتكيبها 

مــع )أن( الناصبــة التوكيديــة، تزيــد مــن نريــد أن نشــبههه 

اهتاممــاً وتوكيداً.

ويذهــب ابــن جنــي إىل أن مــا يعدهــا مجــرور بهــا 

فيقــول )إال أن الــكاف اآلن ملــا تقدمــت، بطــل أن تكــون 

متعلقــة بفعــل، وال معنــى فعــل، ألنهــا فارقــت املوضــع 

الــذي ميكــن أن تتعلــق فيــه مبحــذوف، وتقدمــت إىل 

فيــه  الــذي كانــت  الجملــة، وزالــت عــن املوضــع  أول 

متعلقــة بخــرب )أن( املحــذوف، فــزال مــا كان لهــا مــن 

التعلــق مبعــاين األفعــال، وليســت هــا هنــا زائــدة، ألن 

معنــى التشــبيه موجــود فيهــا، وأن كانــت قــد تقدمــت، 

وأزيلــت عــن مكانهــا، وإذا كانــت غــري زائــدة فقــد بقــي 

النظــر يف )أن( التــي دخلــت عليهــا، هــل هــي مجــرورة 

أو غــري مجــرورة، فأقــوى األمريــن عنــدي أن تكــون )أن( 

يف قولــك كأنــك زيــد مجــرورة بالــكاف()133(.

أمــا الزجــاج فــرأى أن الجــار حقــه أن يتعلــق فقــدر 

الــكاف هنــا اســامً مبنزلــة )مثــل(، وجعــل لــه موضعــاً مــن 

اإلعــراب أن يكــون مبتــدأ، فاضطــر إىل أن قــدر لــه خــرباً 

مل ينطبــق بــه قــط وال املعنــى محتــاج إليــه )كأن زيــداً 

أخــوك(، مثــل أخــوه زيــد أبــاك كائــن)134(.

إن الغالب عىل استعامل )كأن( يف العربية، هو 

دخولهــا عــىل املبتــدأ والخــرب، فتنصــب األول وترفــع 

الثاين، فهي يف هذه الحالة تشبه الذي يقدم مفعوله 

عــىل فاعلــه، ولكنهــا ليســت بقــوة الفعــل فــال يجــوز لنــا 

فيهــا التقديــم والتأخــري ألنهــا ال تتــرصف تــرصف األفعــال 

وأن خففــت  )يفعــل()135(،  منهــا  لنــا  فيكــون  األخــرى 

يجــز  مــن مل  العمــل ومنهــا  يلزمهــا  مــن  )كأن( فهنــاك 

ذلــك)136(.

وتتصــل بهــا )مــا( الحرفيــة أحيانــاً فلــم تكفهــا عــن 

العمل وقلنا الحرفية احرتازاً من االسمية ألنها ال تكفها 

عن العمل)137(، ومن أمثلة مجيئها مكفوفة قوله تعاىل 

﴿ كأمنــا يســاقون إىل الَْمــْوِت﴾)138(.
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عنــد  النفــي  معنــى  تعطــي  التــي  األدوات  مــن  هــي 

دخولهــا عــىل الجملــة االســمية)139(، وهــي مختصــة بنفــي 

الحــني والزمــان نحــو قولــه تعــاىل ﴿فََنــاَدَوْوا َوالَت حــنِيَ 

َمَنــاٍص﴾)140(.

لقــد تعــددت املذاهــب يف تأصيلهــا، فأحدهــا 

يذهــب إىل أنهــا مركبــة مــن )ال( النافيــة وزيــدت عليهــا 

تاء التأنيث الساكنة، جيء بها التأنيث اللفظة كام يف 

متــت وربــت وقــد حركــت لتحــايش التقــاء الســاكنني، 

وهــو مذهــب الجمهــور)141(، وأول مــن أشــار إىل هــذا 

الخليــل بقولــه )ولــو ال أن )الت( كتــب  الرتكيــب هــو 

يف القــرآن بالتــاء لــكان الوقــوف عليهــا بالهــاء، ألنهــا هــاء 

التأنيث أنثت بها )ال( وتزيد العرب يف )اآلن( و)حني( 

تــاء فتقــول )تــاالن( و)تحــني( مثــل )الت حــني منــاص( 

وإمنــا هــي )الحــني منــاص(، قــال أبــو وجــزة الســعدي:

ــــف  ــــن عاط ــــا م ف م ــــني
ت

ــــون � العاطف
واملطعمون زمان ل من مطعم)142()143(

أما الكسايئ )ت189هـــــ(، فيقف بالهاء مؤيداً بالخليل 

الفــراء )ت207هــــ( ).... والكســايئ  يقــول  بالرتكيــب 

ألن  الخليــل  فيخالــف  الفــراء  أمــا  بالهــاء()144(.  يقــف 

بالتــاء فيقــول )أقــف عــىل  الوقــوف عنــده يف )الت( 

بالتــاء()145(. الت( 

ويوافــق األخفــش )ت215هـــ( الخليــل فيــام ذهــب 

الــدار(  إليــه بقولــه )إن الت حــني( مثــل )ال رجــل يف 

ودخلــت التــاء يف التأنيــث قــال الشــاعر:

ً
ــــــا ــــــى لت حين ــــــر حــــــب لي تذك

ينا)146(  الشــيب قد قطــع القر
ف

وأ�

أمــا املذهــب الثــاين يف )الت( فــريى أنهــا )ال( النافيــة 

والتــاء زائــدة يف أول الحــني يف مصحــف )اإلمــام()147(، 

فيقــول أبــو عبيــدة )مل نجــد يف كالم العــرب )الت( وان 

التاء متصلة بــــــ)حني( كتب )وال تحني مناص( والوقف 

عــىل هــذا الحــرف )ال( واالبتــداء )وتحــني( واحتــج بقــول 

الشاعر:
ف مامــــــن عاطــــــف)148( ــــــني

ت
العاطفــــــون �

ابــن  مذهبــه  يف  210هـــــ(  )ت  عبيــدة  أبــا  ويوافــق 

طــراوة)149(،)ت 528هــــ()150(، ومل يســلم مذهــب أيب 

رد  قــد  الطــربي )ت310هــــ(  فــرنى  الــرد،  مــن  عبيــدة 

عليــه بقولــه )وأمــا زعمــه أنــه رأى املصحــف الــذي يقــال 

لــه اإلمــام، التــاء متصلــة بــــــ)حــني( فــأن الــذي جــاءت بــه 

عــىل  الحجــة  مصاحــف املســلمني يف اوصارهــا هــو 
أهل اإلسالم والتاء يف جميعها منفصلة عن حني()151(

ورد الزمخرشي عىل أيب عبيدة وفند رأيه مستنداً 

إىل قيــاس الخــط فقــال )وأمــا قــول أيب عبيــدة: إن التــاء 

داخلــة عــىل )حــني( فــال وجــه لــه. واستشــهاده بــأن التــاء 

ملتزمة بـــــ)حني( يف اإلمام ال متشبت به، فكم وقعت 

أشــياء خارجة عن قياس الخط()152(.

كلمــة  أنهــا  إىل  فيذهــب  األخــري  املذهــب  أمــا 

واحدة فعل ماض مبعنى نقص يف قوله ﴿ال يَلِتُْكْم ِمْن 

أَْعاَملُِكْم َشــيْئاً ﴾)153(، ويرى ابن أيب الربيع )ت688هـ(

)154(، أن اصل )الت( هو )ليس(، ثم أبدلت )السني( 

فيهــا تــاء، ثــم عــادت اليــاء إىل األلــف ألن أصــل )ليــس( 

هــو )ال أيــس(، ألنهــا فعــل واســتكرهوا أن يقولــوا )ليــت( 

حتــى ال تصــري للتمنــي)155(.

نرى أن اآلراء قد تعددت يف تأصيل )الت(، ولكن 

لنــا مــا هــي )الت(  تبــني  الدراســات اللغويــة املقارنــة 

ومــم اســتقيت ؟

يقول برحشرتاس )فالت مقصورة عىل نفي وجود 

الحــني نحــو: )الت حــني منــاص(، ويقابــل هــذه العبــارة 

يف العربيــة عبــارة معناهــا، )الت حــني جمــع املــال( 

و)الت( هنــا )...( املطابقــة لــال بــدون التــاء()156(.

)أيــت(  تركبــت  فيقــول )وقــد  زيــدان  أمــا جرجــي 

الرسيانيــة مــع )ال( النافيــة فكونــت )ليــت( لنفــي الكــون 

املطلــق مثــل )ليــس(، وهــي تذكرنــا بالحــرف املشــبه بــه 

)ليــس( اعنــي بــه )الت()157(.
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)الت(  أن  الســامرايئ  إبراهيــم  الدكتــور  ويــرى 

مركبــة مــن )ال( واســم معنــاه الوجــود بقولــه )وقــد علــل 

أنهــا  )التــاء( يف هــذه األداة فقــال جامعــة  النحويــون 

للتأنيث، وقال آخرون أنها للمبالغة وفاتهم، أنها مركبة 

ومل يفطنــوا إىل تركيبهــا، وهــي ال تختلــف عــن )ليــس(، 

ورمبــا كانــت )ال أيــت( فصــارت يف العربيــة )ال أيــت(، 

ثــم اســتفادت مــن النحــت فصــارت )الت(.

أمــا الدكتــور مهــدي املخزومــي فيذهــب إىل أن 

)الت( يف العربيــة تقابــل )....( األراميــة والتــي معناهــا 

ال يوجــد فيقــول )وأكــرب الظــن أن )الت( هــذه تعريــب 

)....( اآلراميــة التــي هــي مركبــة مــن )ال( واســم معنــاه 

الوجــود وأن معنــى )...( ال يوجــد. فليــت اآلراميــة مثــل 

)ليس(، وقد انتقلت إىل الغربية بسبب من االتصال 

الــذي كان يــد وقامئــاً بــني العــرب وغريهــم مــن األقــوام 

الســامية، كالعربيــني واآلراميــني وغريهــم، ولكــن العربيــة 

مل تألــف مثــل هــذا الصــوت املنغــم )....(، فاملــت 

إىل التخلص منه بصريورته أفاً عربية، فصارت )الت(.

نســتطيع القــول أن )الت( مركبــة مــن )ال( النافيــة 

وفعــل الكينونــة الــدال عــىل الوجــود ‘ فهــي يف األصــل 

كــام ذكــر الدكتــور إبراهيــم )ال أيــت( والــذي يقابــل )ال 

أيس( يف العربية، ثم استفادت من النحت وأصبحت 

)الت( التــي تشــبه )ليــس(.

8 - لن

وبخاصــة  وينفيــه  املضــارع  الفعــل  ينصــب  حــرف 

ـى  لالســتقبال)158(، كــام يف قولــه ﴿ لَــْن تََنالُــوا الْــرِبَّ َحتَـّ

تُْنِفُقــوا ِمــامَّ تُِحبُّــوَن﴾)159(. وال تفيــد )لــن( تأييــد النفــي 

إليــه الزمخــرشي)160(، وذهــب  وال تؤكــده، كــام ذهــب 

عبد الواحد الزملكاين )ت 651هـ( إىل أن )لن( لنفي 

مــا قــرب وال ميتــد معنــى النفــي فيهــا)161(، ويذهــب ابــن 

للدعــاء)162(  تــأيت  أن)لــن(  669هـــ( إىل  عصفــور )ت 

ويســتدل عليــه بقــول الشــاعر:

الــــــوا كذلــــــم �ش ل زل  ف لــــــن �ت
ــــال)163( م ــــود الج  خل

ً
ــــدا تســــأهلم خال

)لــن(  تركيــب  يف  النحويــني  بــني  اختــالف  هنــاك 

وبســاطتها، فمذهــب الخليــل فيهــا أنهــا مركبــة، فيقــول 

)...وأمــا )لــن( فهــي )الأن( وصلــت لكرتهــا يف الــكالم 
أال تــرى أنهــا تشــبه يف املعنــى )ال(، ولكنهــا اوكــد)164(

أمــا ســيبويه فــال يوافــق شــيخه ويرفــض مــا ذهــب 

إليــه فيقــول )وأمــا غــريه فزعــم أنــه ليــس يف )لــن( زيــادة 

وليســت مــن كلمتــني ولكنهــا مبنزلــة يشء عــىل حرفــني 

ليست فيها زيادة وأنها يف حروف النصب مبنزلة )مل( 

يف حــروف الجــزم مــن أنــه ليــس واحــد مــن الحرفني زائداً 

ولو كانت عىل مايقول الخليل ملا قلت: أما زيداً فلن 

أرضب، ألن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال: أما زيد 

فــال الــرضب له)165(.

ويــرى الكســايئ )ت189هـــ( أمنــا مركبــة مــن )ال( 

و)أن( حذفــت همــزة )أن( تخفيفــاً، ثــم حذفــت األلــف 

اللتقــاء الســاكنني)166(.

أمــا الفــراء فلــه يف )لــن( رأي يخالــف مــا عــداه مــن 

النحويــني، إذ يــرى أنهــا)ال( بدلــت ألفهــا نوناً)167(.وقــد 

بقولــه )وهــو ضعيــف ألنــه  رده املــرادي )ت 749هـــ( 

دعــوى ال دليــل عليهــا، وألن )ال( مل توجــد ناصبــة يف 

موضــع)168(.

ويتفق األخفش )ت 215هـ( مع الخليل ال برتكيب 

)لــن( فيقــول )قــال بعضهــم: إمنــا هــي )أن( جعلــت 

معها )ال( كأنه يريد )ال يخالف الله وعده( فلام كرت 

يف الــكالم حذفــت، وهــذا قــول، وكذلــك جميــع )لــن( 

يف القــرآن)169(.

يؤيــد  فإنــه  املــازين )ت284هـــ(،  أبــو عثــامن  أمــا 

ســيبويه  عــىل  ويــرد  )لــن(  برتكيــب  الخليــل  مذهــب 

فيقول )إن ذلك اليلزم الخليل، ألجل أن الحروف تتغري 

أحكامها ومعانيها بالرتكيب أال ترى أن لو معناه امتناع 

الــيشء المتنــاع غــريه كقولــك: )لــو جئتنــي أعطيــك(، 

فــإذا ركــب مــع )ال( صــار معنــاه امتنــاع الــيشء لوجــود 

غــريه كقولــك )لــو ال زيــد لــكان كــذا وكــذا( ووقــع بعــده 

املبتــدأ فقــد تغــري الحكــم واملعنــى، فكذلــك يجــوز أن 
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يكون أصل لن: )ال أن(، ثم أن الحكم تغري برتكيب )ال( 

معــه فجــاز أن نقــول )أمــا زيــداً فلــن أرضب، فتقــدم مــا 

انتصــب بالفعــل الواقــع بعــد )لــن( عليــه()170(.

ويؤيــد الرمــاين، الخليــل فيــام ذهــب إليــه: ومنهــا 

)لن(... فأما الخليل فذهب إىل أن أصلها ال أن، إال أن 

الهمزة حذفت تخفيفاً فالتقى األلف والنون فحذفت 

اللتقــاء الســاكنني فبقــي )لــن( وال ينتصــب فعــل عنــد 

بــأن مضمــرة أو مظهــرة، وألزمــه ســيبويه أال  الخليــل إال 

زيــداً يف صلــة )أن( ألنــه  لــن أرضب، ألن  زيــداً  يجيــز: 

مفعــول رضب، وال يلــزم الخليــل هــذا ألن الحــروف إذا 

ركبــت انتقــل حكمهــا يف غالــب األمــر نحــو هــل، ولــو، 

ومل إذا ركــن: فقيــل: هــال، ولومــا، ولــوال، وملــا، أال تــرى 

أن معــاين هــذه الحــروف قــد انتقلــت عــن الحكــم األول 

وكذلــك )أن( ملــا ركبــت انتقــل حكمهــا)171(.

مــن  بـــــــ)لــن(  الرتكيــب  ابــن جنــي مذهــب  ويلتــزم 

)ال( و)أن( وهــو التــزام ذو أهميــة ينطلــق إليــه مــن دليــل 

نلمســه مــن خــالل قــول )... ونظــري هــذا الــكالم يف انــه 

قــد خلــط بعضــه ببعــض وصــار فيــه كأنــه حــرف واحــد 

مذهــب الخليــل يف )لــن( وذلــك أن أصلهــا عنــده )ال 

أن( وكر استعاملها فحذفت الهمزة فالتقت ألف )ال( 

ونــون )أن( وهــام ســاكنتان، فحذفــت األلــف مــن )ال( 

لســكونها وســكون النــون فصــارت )لــن( فخلطــت الــالم 

بالنــون وصــار لهــام باالمتــزاج والرتكيــب حكــم آخــر يدلــك 

عــىل ذلــك قــول العــرب زيــداً لــن أرضب فلــو كان حكــم 

)أن( املحذوفــة بقــي بعــد حذفهــا وتركيــب النــون مــع 

)الم( )ال( ف=قبلهــا كــام كان قبــل الحــذف والرتكيــب 

ملــا جــاز لزيــد أن يتقــدم عــىل )لــن( ألنــه كان يكــون يف 

الهمــزة ولــو كان مــن  التقديــر مــن صلــة ان املحذوفــة 

صلتهــا ملــا جــاز تقدميــه عــىل وجــه، فهــذا يلــك عــىل أن 

الشــيئني إذا خلطــا حــدث لهــام حكــم ومعنــى مل يكــن 

لهــام قبــل أن ميتزجــا()172(.

تركيبهــا  إىل  )ت643هـــ(  يعيــش  ابــن  ويذهــب 

)لــن( فذهــب  أنهــم اختلفــوا يف لفظــة  بقولــه واعلــم 

الخليــل إىل أنهــا مركبــة مــن )ال( و)أن( الناصبــة للفعــل 

املستقبل، نافية كام أن )أن( كذلك واملنفي بها فعل 

مســتقبل كــام أن املنصــوب بـــــــــ)أن( مســتقبل، فاجتمــع 

يف )لــن( مــا افــرتق فيهــا فقــى بأنهــا مركبــة منهــا()173(.

نعــرف  كــام  وهــو  بســاطتها  فريجــح  املالقــي  أمــا 

مذهب سيبويه فيقول )والصحيح من هذه املذاهب 

عــن  فــرع  الرتكيــب  ألن  تبعــه  ومــن  ســيبويه  مذهــب 

البســاطة، أنهــا لــو كانــت مركبــة مــن )ال( و)أن( لكانــت 

)ال( داخلة عىل مصدر ثم أن املصدر بعد )ال( يعرب 

مبتــدأ ويــراد لــه خــرب مثــل )لــن يقــوم زيــد( )ال قيــام زيــد( 

ومل يســمع هنــا)174(.

وابــن  املــرادي،  مــن  كل  أيضــاً  الرتكيــب  ويرفــض 

هشام ويستدالن عىل ذلك بجواز تقديم معمول لهام 

نحــو )زيــد لــن أرضب()175(.

تركيــب  املحدثــة  لدراســات  ا رجحــت  وقــد 

يــدان  ز جرجــي  فينــص  و)ان(،  )ال(  مــن  )أن( 

 ) ال ( مــن  تــة  منحو ولــن  ( بقولــه  تركيبهــا  عــىل 

بــادئ يف  فقصــدوا  يــة  املصدر و)أن(  فيــة  لنا  ا

أمرهــا نفــي املصــدر الــذي يلمــح فيــه معنــى االســتقبال 

ثــم أطلقــت لنفــي االســتقبال()176(.

أمــا الدكتــور مهــدي املخزومــي، فريجــح مذهــب 

الخليل بالرتكيب فيقول: )وهي مركبة ال مفردة وأصلها 

مــا  يفنــد  )ال أن(، وهــو رأي الخليــل()177(، ونــراه أيضــاً 

ذهب إليه سيبويه بقوله )والذي أوقع سيبويه يف مثل 

مــا وقــع فيــه أنــه مل يفهــم وجهــة نظــر الخليــل يف ذلــك 

ومل يدرك أن الخليل مل يفته مثل ما ظن أنه استدركه 

عليه، فإن الخليل كان يرى أن الكلمتني )إذ ركبتا ولكل 

منهــام معنــى وحكــم صــار لهــام بالرتكيــب حكــم جديــد( 

فــأم يعــد )ألن( املركبــة مــع )ال( حكمهــام األول، وصــار 

لهــام بعــد الرتكيــب اســتعامل جديــد، ولذلــك مل يعــد 
العــرتاض ســيبويه مــكان()178(

ونحــن منيــل إىل مذهــب الخليــل برتكيــب )لــن( 

من )ال( و)أن( واستدل عىل ذلك من خالل ما نعمل 
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بــه عنــد دخولهــا عــىل الفعــل املضــارع إذ تحــدث فيــه 

شــيئني األول نفيــه ونخلصــه لالســتقبال والثــاين نصبــه، 

فالنفــي يكــون بــــــــــ)ال(، والنصــب بـــــــــــــــــــــ)أن(.

٩ - للل

هــو  هــذه املعــاين  وأشــهر  معــان،  عــدة  لــــــ)لعــل(  إن 

)الرتجــي( نحــو قولنــا )لعــل اللــه يرحمنــا(، و)اإلشــفاق( 

أنهــا  أيضــاً  يقــدم()179( وقالــوا  العــدو  نحــو قولنا)لعــل 

تــأيت )للتعليــل( وحــى هــذا األخفــش والكســايئ)180(، 

واســتدلوا بقولــه تعــاىل ﴿لََعلَُّكــْم تَْشــُكُرون ﴾)181(، أمــا 

األربــيل فثبتــه لقطــرب وأيب عــيل النحــوي )ت 377هـــ(

تعليــل)183(.  أنهــا  إىل  الهــروي  يذهــب  وأيضــاً   ،)182(

أنهــا  إىل  أشــارت  فقــد  املحدثــة  الدراســات  أمــا 

للرتجــي والتعليــل)184(، ومــن معانيهــا أيضــاً التــي أشــار 

بــه  متســك  وقــد  )االســتفهام(  هــو  النحويــون  إليهــا 

الكوفيــون)185(، وتبعهــم ابــن مالــك)186(، واســتدلوا عــىل 

 ،)187(﴾ يَــزّكَّ ـُه  لََعلَـّ تعــاىل ﴿وَماَايُْدِريــَك  بقولــه  ذلــك 

أعجلنــاك«)188(. الرشيــف »لعلنــا  النبــوي  والحديــث 

وقــد رفــض البرصيــون هــذا املعنــى وخرجوهــا يف 

اآلية عىل أنها )ترج( ويف الحديث أنها )إشفاق()189(. 

وقالوا أنها تأيت أيضاً مبعنى الشك وقد ذكره أبو حيان 

يف االرتشــاف ونســبه ىل الفراء )ت 207هـ( وأيب عبد 

أيضــاً. وعنــد  البرصيــون  وقــد خطــأه  الطــول)190(.  اللــه 

الهروي، تكون مبنزلة )عى( واستدل بقوله تعاىل ﴿

لََعيلِّ أَبْلُُغ اأْلَْسبَاَب﴾)191(، وتقديرها )عى أبلغ()192(.

أما تأصيلها فقد ذهب الكوفيون إىل أنها بسيطة 

والــالم فيهــا أصليــة واحتجــوا عــىل ذلــك بــأن قالــوا )إمنــا 

قلنا أن الالم أصلية ألن )لعل( حرف، وحروف الحروف 

كلها أصلية، ألن حروف الزيادة التي هي الهمزة واأللف 

والياء والواو وامليم والتاء والنون والسني والهاء والالم 

والتــي يجمعهــا قولــك )اليــوم ننســاه( و)ال أنســيتموه( 

و)ســألتمونيها( إمنــا تختــص باألســامء واألفعــال، فأمــا 

الحــروف عــىل  مــن هــذه  فــال يدخلهــا يشء  الحــروف 

سبيل الزيادة، بل يحكم عىل حروفها كلها بأنها أصلية 

يف كل مــكان عــىل كل حــال، أال تــرى أن األلــف ال تكــون 

يف الســامء واألفعــال إال زائــدة أو متقلبــة، وال يجــوز أن 

يحكم عليها يف )ما( و)ال( و)يا( بأنها زائدة أو منقلبة، 

بــل نحكــم عليهــا بأنهــا أصليــة، ألن الحــروف ال يدخلهــا 

ذلــك، فــدل عــىل أن الــالم أصليــة)193(.

أمــا البرصيــون وأولهــم الخليــل فذهبــوا إىل أن الــالم 

األوىل فيهــا زائــدة فيقــول )ولعــل حكايــة ألن الــالم هــا 

هنــا زائــدة مبنزلتهــا ألفعلــن، أال تــرى أنــك تقــول علــك(

الخليــل يف ذلــك  وافــق املــربد )285هـــ(  )194(، وقــد 

فيقول)ومن هذه الحروف لعل تقول لعل زيداً يقوم...

وأصله )عل( ولالم زائدة فإذا قلت لعل زيداً يأثنا بخري 

ولعــل عمــراً يزودنــا فإمنــا مجــاز هــذا الــكالم مــن القائــل 

أنــه ال بأمــن أن يكــون هــذا كــذا()195(.

الــالم يف )لعــل(، بأنهــا  واحتــج البرصيــون لزيــادة 

قــد حذفــت كثــرياً يف كالم العــرب)196(، واســتدلوا عــىل 

ذلــك بقــول الشــاعر:

مــــر بعــــد مــــا 
أ
ولســــت بلــــوام عــــى ال

يفــــوت ولكــــن عــــى أن يتقدمــــا)197(

وقول اآلخر:

ــــى ســــاعة ــــا ع ــــا �ج ــــري عللن ــــك الف ل
ــــر و�ــــواء مــــن الليــــل يذهــــب)198(

ت
�

أن  إىل  يذهــب  رأيــاً  والســيوطي  املــرادي،  ويذكــر 

الــالم األوىل يف )لعــل(، هــي الم االبتــداء ومل ينســباه 

ألحــد)199(.

مــن  )لعــل(  الرتكيــب يف  نرجــح مذهــب  ونحــن 

)الالم الزائدة( و)عل( ودليلنا عىل ذلك ما ذهب إليه 

البرصيــون مــن جــواز حــذف الــالم يف الــكالم، واســتدلوا 

عــىل ذلــك كــام عرفنــا بــكالم العــرب، والــذي يــدل عــىل 

أنهــا زائــدة أيضــاً عنــد حذفهــا مــن )لعــل( بقيــت عاملــة 

إذا نصبــت االســم ورفعــت الخــرب.

إن املشــهور فيهــا أنهــا مــن أخــوات )أن(، تدخــل 
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عىل الجملة االســمية فتنصب االســم وترفع الخرب)200(. 

وإن قــال الفــراء أنهــا تنصــب االســم فقــط كــام يف قولــه 

تعــاىل ﴿ إِنَّ لَــَك أَّال تَُجــوَع ِفيَهــا َوال تَْعــَرى﴾)201(، فقــد 

قــال )أن فيهــا يف موضــع نصــب ألن أن وليــت ولعــل 

وقــد ذهــب  بعدهــا()202(.  مــا  نصــن  ولــني صفــة  إذا 

بعــض اصحــاب الفــراء إىل أنهــا تنصبهــا جميعــاً، االســم 

والخــرب، ويــرى يونــس أن هــذه لغــة بعــض العــرب وحــى 

ابــن هشــام )ت  عنــد  وتأويلــه  منطلقــاً(  أبــاك  )لعــل 

761هـ( عىل إضامر يوجد وعند الكسايئ عىل إضامر 

)يكون()203(. وقيل أن لها لغة أخرى وهي أن بني عقيل 

يخفضــون بهــا املبتــدأ)204(. ويذكــر املــرادي)205( أن أبــا 

زيــدا األنصــاري)206( )ت 215هـــ(.

والفــراء)207( واألخفــش وغريهــم)208( مــن األمئــة قــد 

رووا الجــر عــن العــرب، ومنــه قــول الشــاعر:

ــــــا عل�ي ي 
كنــــــيف �ي هللا  لعــــــل 

ــــــــري أو أســــــــيد ــــــــن زه  م
ً
ــــــــارا �ج

وغن اتصلت بها )ما( كفتها عن العمل، كقول الشاعر:

لــــل وعــــالج ذات نفســــك وانظــــرن 
ت

�

ــــــــت حــــــــامل ــــــــل لعملــــــــا أن أ�ج جع
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إن )مل( يف العربيــة حــرف جــزم ينفــي الفعــل املضــارع 

ويقلبه ماضياً نحو قوله تعاىل ﴿ لَْم يَلِْد َولَم يُولَد﴾)209(.

الخليــل  واختلفــت اآلراء يف تأصلهــا، فمذهــب 

أنهــا )الم( ضمــت إليهــا )مــا( فيقــول )مل خفيفــة مــن 

حــروف الجحــد بنيــت كذلــك، ومل الــالم مفصولــة مــن 

امليم، إمنا هي الم ضمت إىل )ما( ثم حذفت األلف 

كــام قالــوا: ونحــو ذلــك غــري أنهــا ملــا كانــت كثــرية الجــري 

عــىل اللســان أســكنت امليــم وقــد تســكن يف )مل( يف 
لغــة رديئــة)210(

ويذهــب ســيبويه إىل أنهــا مــام جــاء عــىل حرفــني 

عــىل  واألســامء  األفعــال  مــن  جــاء  مــا  )فهــذا  يقــول 

حرفــني..... وهــل هــي لالســتفهام ومل هــي نفــي لقولــه 

فعــل)211(، أمــا الفــراء فيذهــب إىل أن أصــل )مل( هــو 

األلــف ميــامً)212(. )ال( فأبدلــت 

أمــا الزركــيش )ت 794هـــ( فقــد ذهــب إىل تركيبهــا 

من )ال( النافية، و)ما( النافية فيقول )ومل كأنه مأخوذ 

مــن )ال( و)مــا( ألن )مل( نفــي لالســتقبال لفظــاً فأخــذ 

لنفــي األمــر يف املســتقبل  التــي هــي  مــن )ال(  الــالم 

وامليــم مــن )مــا( التــي هــي لنفــي األمــر باملــايض وجمــع 

بينهــام إشــارة إىل أن يف )مل( املســتقبل واملــايض 

وقــدم الــالم عــىل امليــم إشــارة إىل أن )ال( هــو أصــل 

النفــي ولهــذا ينفــي يف أثنــاء الــكالم فيقــال )مل يفعــل 

زيــد وال عمــرو( و)لــن أرضب زيــداً وال عمــراً()213(.

وأشارت الدراسات املقارنة إىل مذهب الرتكيب 

فيقــول برجســرتارش )ومــام يشــتق مــن )ال(: الت: وهــي 

نــادرة التــكاد توجــد إال يف القــرآن الكريــم وبعــض الشــعر 

العتيــق ومــن ذلــك: )مل( رمبــا كانــت مركبــة مــن )ال( 

و)مــا( الزائــدة، فحذفــت الفتحــة املحــدودة اإلنتهائيــة 

اللفظــي يف الجملــة كــام  يف بعــض أحــوال الرتكيــب 

حذفــت الفتحــة االنتهائيــة اللغــات الســامية ثــم قــرصت 

الحركــة للســاكن بعدهــا)214(.

ويؤيــد الرتكيــب جرجــي زيــدان فيقول)ورمبــا كان 

األصــل يف )مل( كذلــك )الأم( لكنهــا تنوعــت معناهــا 

بحيث ال يعلل عليها قطعياً، ويقال باإلجامل أن جميع 

األدوات التــي تفيــد النفــي عــىل أنواعــه تكــون إمــا تنوعــاً 

لــألداة األصليــة )ال( أو مركبــة منهــا)215(.

ومياثــل الــرأي الدكتــور مهــدي املخزومــي، إذ يــرى 

)ويبــدو  فيقــول:  للنفــي  أصالــة  هــو  تركيــب )مل(  أن 

أن )مل( و)ملــا( أداتــان مركبتــان ال مفردتــان وبناؤهــام 

النفــي أصالــة  يــدل عــىل  الــذي  بالرتكيــب ألن  يشــعر 

هــو: ال ومــا ومــن ال اشــتقت العربيــة أدوات نفــي مركبــة 

النفــي مل  النحــت فداللــة )مل( و)ملــا( عــىل  بطريقــة 

تكــن مســتفادة منهــا أصالــة ولكنهــا مــن )ال( املدلــول 
عــىل وجودهــا فيهــا الــالم التــي يبــدأ بهــا كل منهــام)216(
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لفعــل  ا لجــزم  بيــة  لعر ا يف  )مل(  وتســتعمل 

املضــارع ونفيــه، وهــذا مــا ذهــب إليــه أغلــب النحويــني 

.)218 وســيبويه)  ،)217 كالخليــل)

أمــا الزجــاج فيذهــب عــىل أنهــا حــرف جــزم ونفــي 

وأنها جزمت، ألنها جعلت يف فعل املستقبل معنى 

املــيض يف قولــه تعــاىل ﴿ فــان مل تفعلــوا﴾)219(، وابــن 

ســهب جزمهــا ملــا بعدهــا، ألنهــا ومــا بعدهــا خــارج عــن 

تأويــل االســم()220(.

بــن  وا  )222 الــرساج) بــن  وا  )221 املــربد) ويذهــب 

أنهــا  إىل  فــارس)225(  وابــن  والرمــاين)224(،  خالديــه)223( 

ماضيــاً. وقلهــه  املضــارع  الفعــل  وجــزم  نفــي  حــرف 

البقــاء العكــربي )616هـــ( فــريى أن )مل(  ابــو  أمــا 

عامــل شــديد االتصــال بالفعــل املضــارع الــذي يعدهــا 

ويبــني لنــا ذلــك مــن خــالل تفســريه وأعــراب قولــه تعــاىل 

)فــإن مل تفعلــوا(، إذ يــرى أن الجــزم قــد حصــل بـــــ)مل( 

وليــس )أن( ألنــه يــرى أن )مل( عامــل شــديد االتصــال 

مبعمولــه ومل يقــع إال املســتقبل يف الفــظ)226(.
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املشــهور عــن )مهــام( يف العربيــة أنهــا اســم مــن أســامء 
الــرشط)227(. وتكــون مجــردة عــن الظرفيــة)228(

وإن متسك ابن مالك واستدل بقول الشاعر:

ــــــك ســــــؤال  ــــــا تعــــــط بطن ــــــك همم وأن
ــــا)229( ــــذم اجتمع ــــيت ال ــــك ل من وفرج

وال تكــون اســتفهاما وغــن ذكــره ابــن مالــك)230(. واســتدل 

عليــه بقــول:

مؤثــــــل  ــــــد  ملج أســــــى  ولكــــــ�ف 
)231(

ــــد املؤثــــل املثــــالي وقــــد يــــدرك املج

وال تخــرج مهــام عــن االســمية وتكــون حرفــاً مبعنــى )أن( 

الســهيل )ت 581هــــ()232(، واســتدل عليــه  زعــم  كــام 

بقــول الشــاعر:

ــــة  ــــن خليق ــــرئ م ــــد ام ــــن عن ــــا تك وهمم
ــــيف عــــى النــــاس تعــــم)233( ف وإن خاهلــــا �ت

وقــد اســتدل النحويــون عــىل اســمية )مهــام( عــود 

ِبــِه ِمــْن آيَــٍة  الضمــري)234( يف قولــه تعــاىل ﴿ َمْهــاَم تَأْتَِنــا 

لِتَْســَحرَنَا ﴾)235(.

تركيبهــا،  عــىل  والبرصيــون  الكوفيــون  اتفــق  لقــد 

ولكنــه اتفــاق ال يخلــو مــن خــالف يف نقطــة جوهريــة إال 

وهي األصول التي تكونت منها تلك اللفظة. فالخليل 

أول البرصيــني يذهــب إىل تركيبهــا فيقــول ســيبويه )ت 

180هـ( عىل لسانه )وسألت الخليل عن مهام فقال: 

إذا قلــت )متــى  مــع )متــى(  هــي )مــا( لغــوا مبنزلتهــا 

تأتينــي آتــك( ومبنزلتهــا مــع )إن ماتأتنــي آتــك( ومبنزلتهــا 

مع أين كام قال سبحانه وتعاىل ﴿ أَيَْناَم تَُكونُوا يُْدرِكُْكُم 

الَْمــْوت﴾)236(، ومبنزلتهــا مــع أي إذا قلــت )أيامــا تدعــوا 

فله األسامء الحسنى()237( ولكنهم استقبحوا أن يكرروا 

لفظاً واحداً فيقولوا ماما: فأبدلوا الهاء من األلف التي 

يف األوىل()238(.

تركيبهــا فيقول)وقــد  آخــر يف  رأيــاً  ويزيــد ســيبويه 

يجــوز أن يكــون معــه إذ ضــم إليهــا مــا()239(. أمــا األخفــش 

والزجــاج والكوفيــون فيذهبــون إىل أنهــا مركبــة مــن )مــه( 

أســم فعــل معنــاه اكفــف زيــدت عليهــا )مــا الرشطيــة( 

فحدث لها بذلك معنى مل يكن قبل الرتكيب ومعناه 

اكفف عن كل يشء ما تفعل أفعل)240(، فهم يف هذه 

الحالــة يوافقــون الــرأي الثــاين الــذي ذكــره ســيبويه.

فيهــا،  تركيــب  ال  بســيطة  أنهــا  بعضهــم  وقــال 

الــرأي ينظــرون إىل أنهــا أســم بكاملهــا  وأصحــاب هــذا 

عىل وزن )فعىل( واأللف للتأنيث وزال التنوين للبناء، 

ألنهــم يــرون أن الرتكيــب عــىل خــالف األصــل)241(.و ينص 

ابــن هشــام )ت 761هــــــ( عــىل بســاطتها بقولــه )وهــي 

بســيطة ال مركبــة مــن مــه ومــا الرشطيــة، ومــا الزائــدة ثــم 

أبدلــت الهــاء مــن األلــف األوىل دفعــاً التكــرار، خالفــاً 

242ذلــك()243(. لزاعمــي 

ونحــن منيــل إىل تركيــب )مهــام( وذلــك أن تعليــل 

الخليل فيام ذهب إليه يف تركيبها مسألة ذوقية بقدر 

مــا هــي حاجــة اللغــة إىل مثــل هــذا الرتكيــب وال يريــد 
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الخليــل بكالمــه اســتقباح التكــرار ألنــه ليــس قبيحــاً يف 

العربيــة، فاملعــروف فيهــا التكــرار اللفظــي مــن وســائل 

اللغــة يف التوكيــد )لكنــه يرمــي إىل نــوع منــه يســتقبحه 

العرب وال يدرك إال بالذوق وليس قوله كرهوا أن يشبه 

كالمهــم بنبــح الــكالب()244( حــني ســأل الســبب الــذي 

دعــا العــرب أن يصغــروا )واصــالً( عــىل )أو يصــل مــع 

القيــاس يقتــيض ظاهــرة أن يصغــر عــىل )ويصــل(  أن 

وتعليلــه بأنهــم اســتقبحوا أن يقولــوا )مــا مــا( لــو بأنهــم 

كرهوا أن يشبه كالمهم بنبح الكالب ال يستند إىل أصل 

علمــي ولكنــه يســتند إىل حــس لغــوي وذوق موســيقي 

وهــو تعليــل استحســاين)245(.

البحــث أن أول  إليــه يف هــذا  أهــم ماتوصلنــا  أّن 

مــن أشــار إىل ظاهــرة الرتكيــب كان الخليــل بــن أحمــد 

قالــه  مــا  خــالل  مــن  ملســناه  مــا  وهــذا  الفراهيــدي، 

برتكيــب عــدد مــن األدوات النحويــة مثــل )ليــس، ولــن، 

ومل..... الــخ(، وتكمــن أهميــة مــا ذكــره الخليــل يف هــذا 

املضامر أن تركيب بني الشيئني يف العربية وجعلهام 

مبنزلــة الــيشء الواحــد، يحــدث لهــام معنــى وحكــام مل 

يكــن لهــام قبــل الرتكيــب إذ تكمــن اإلفــادة مــن الرتكيــب 

يف العربيــة يف تكثــري املعــاين واالحــكام.
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ينظر: الجنى الداين: 370، املغني: 1/ 68.  11

ينظر: رشح املفصل: 8/ 115.  12

ينظر: الجني الداين: 370، املغني: 1/ 68.  13

قائله مجهول: ينظر: العني:8/ 352.  14

العني: 8/ 352.  15

ينظر: الربهان يف علوم القرآن: 4/ 235.  16

ينظر: الكشاف:1/ 62.  17

ينظر: رشح املفصل: 8/ 115.  18

ينظر: الكافية يف النحو: 3/ 380.  19

ينظر: رشح املفصل: 8/ 11.  20

قائله عمرو بن كلثوم: ينظر رشح املفصل: 8/ 115.  21

ينظر: الجني الداين:371.  22

ينظر البحر املحيط: 1/ 61- 62.  23

ينظر لسان العرب: مادة عرض  24

ينظر لسان العرب: مادة حضض.  25

ينظر الجني الداين: 370- 371، املغني: 1/ 69.  26

سورة النور:22.  27

سورة التوبة: 13.  28

الجني الداين: 371.  29

يف منهج السالك: 89.  30

ينظــر: الكتــاب: 2/ 307، الجنــي الــداين: 371- 372، مغنــي   31

الترصيــح: 1/ 244. اللبيــب: 1/ 69، 

الكتاب: 332/3، وينظر أيضاً للجني الداين: 371.  32

البيت لقيس بن ملوح: ينظر ديوانه: 228، املغني: 1/ 69.  33

البيــت لحســان ثابــت: ينظــر ديوانــه: 251، الكتــاب: 2/ 306،   34

منهــج الســالك: 89.

ينظر املقتضب: 3/ 57، األصول: 1/ 316- 317.  35

الكتاب: 2/ 170، وينظر أيضاً رشح املفصل: 4/ 126.  36

الكتاب: 3/ 332.  37

األصول: 1/ 320.  38

رشح املفصل: 4/ 126.  39

االرتشاف:1/ 389.  40
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ينظر كشف املشكل: 2/ 73.  41

ينظر ملني اللبيب: 1/ 187.  42

املصدر نفسه: 1/ 187.  43

قائله مجهول: ينظر رشح شواهد املغني السيوطي: 2/ 514.  44

ينظــر املغنــي: 1/ 187- 188، همــع الهوامــع: 4/ 86. وقــد   45

أجــاز البعــض رفــع التمييــز مــن غــري تكــرار وال عطــف قــد )رد ألن 

املحــي ال يضــاف وبــأن يف آخرهــا اســم اشــارة واســم اإلشــارة 

ال يضــاف وأجــاز بعضهــم كــذا درهــم بالجــر عــىل الهــدل(.

115، مغنــي   /8 122، رشح املفصــل:   /3 الكتــاب:  ينظــر   46

النحــو. يف  الكافيــة   ،54  /1 اللبيــب: 

ينظر رشح املفصل: 8/ 115.  47

الكتاب: 122/3، وينظر املغني: 1/ 55.  48

البيــت للمفضــل النكــري، وينظــر رشح شــواهد املغنــي: 1/   49

.171  -170

الكتاب: 3/ 332.  50

ينظر: املغني اللبيب: 1/ 55.  51

ينظر املغني: 55/1.  52

هــو أحمــد بــن عبــد النــور بــن احمــد بــن راشــد املالقــي )630-  53

703هـــ( ينظــر الــدرر الكامنــة: 1/ 207، بغيــة الوعــاة: 1/ 331-

.332

رصف املباين: 96.  54

املصدر نفسه: 96.  55

املصدر نفسه: 97.  56

)(الجنى الداين: 378.  57

املغني:1/ 55.  58

املصدر نفسه: 55/1.  59

سورة الضحى: 11-9.  60

البقــرة:26، ينظــر تفصيــل هذيــن الوجهــني: يف الجنــى الــداين:   61

482، املغنــي: 1/ 57-56.

الكتــاب: 1/ 293، رشح  ينظــر  مــرداس:  بــن  لعبــاس  البيــت   62

.353  /1 الشــعرية:  األمــايل   ،99  /2 املفصــل: 

الكتاب: 1/ 293- 294.  63

الخصائص: 2/ 380- 381.  64

ينظر املفصل: 73- 74.  65

ينظر رشح املفصل: 2/ 98- 99.  66

ينظر التسهيل: 56-55.  67

ينظر الكافية يف النحو: 1/ 253.  68

ينظر شذور الذهب: 186- 187.  69

ينظر رشح ابن عقيل: 1/ 296- 297.  70

ينظر الترصيح عىل التوضيح: 1/ 194- 195.  71

ينظر الهمع: 2/ 106.  72

ينظر الكافية يف النحو: 1/ 253، الهمع: 2/ 106.  73

الكافية يف النحو: 1/ 253.  74

همع الهوامع: 2/ 106.  75

ينظــر تفصيــل هــذه املعــاين يف األمــايل الشــجرية:2/ 343-  76

اللبيــب: 60/1- 61. الــداين: 488، مغنــي  الجنــى   ،345

ينظر رشح الجمل: 1/ 232-233، املقرب: 253.  77

التوبة: 106.  78

اإلنسان: 3.  79

الكهف: 86.  80

قائله دريد بن الصمة: ينظر الكتاب: 3/ 332.  81

الكتاب: 3/ 331- 332.  82

املصدر نفسه: 1/ 267.  83

املصــدر نفســه: 1/ 267، الخصائــص: 2/ 441، الخزانــة: 4/   84

.434

املقتضب: 3/ 28.  85

ينظر رشح املفصل: 8/ 102.  86

ينظر االرتشاف: 2/ 642.  87

الكتاب: 2/ 8.  88

املقتضب: 3/ 28.  89

ينظر الجنى الداين: 487.  90

ينظر رشح الجمل: 1/ 223.  91

ينظر الجنى الداين:488، مغني اللبيب:1/ 60.  92

ينظر الكتاب:2/ 309.  93

االنفال: 35.  94

البقرة: 34.  95

البقرة: 249.  96

الكتاب: 3/ 332.  97

معاين القرآن للفراء: 2/ 377.  98

أيضــاً  وينظــر   ،226 النحــو:1/  الكافيــة يف  مــن  النــص  هــذا   99
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رشح املفصــل: 2/ 76- 77، فقــد ذكــر ابــن يعيــش رأي الفــراء 

)إالّ(. تركيــب  والكوفيــني يف 

رشح املفصل: 2/ 77.  100

الكافية يف النحو: 1/ 226.  101

االنفال: 73.  102

ينظر االستغناء يف أحكام االستثناء: 133.  103

املصدر نفسه: 133.  104

الفلسفة اللغوية: 87.  105

أساليب النفي يف العربية: 123.  106

سورة البقرة: 249.  107

ينظر الكتاب: 3/ 56.  108

ينظر الجنى الداين: 553.  109

العني: 8/ 352.  110

الكتاب: 3/ 115.  111

جواهر األدب: 231، الربهان: 4/ 236.  112

لسان العرب: مادة )أال(: 1/ 80.  113

النمل: 25.  114

ينظر إعراب القرآن للنحاس: 3/ 206.  115

ينظر األمايل الشجرية: 2/ 232.  116

املصدر نفسه: 3/ 201.  117

النمل: 31.  118

الجنى الداين: 473.  119

ينظر املغني: 1/ 74.  120

الربهان: 4/ 236.  121

النحو الوايف: 4/ 512.  122

ينظــر الكتــاب: 1/ 148، الجنــى الــداين: 519، املغنــي: 1/   123

.192 -191

ينظر تفصيل هذه املعاين يف الجنى الداين: 524-519.  124

الكتاب: 3/ 151.  125

ينظر تأويل مشكل القرآن: 402.  126

ينظر األصول: 1/ 230.  127

ينظر الصاحبي: 132.  128

ينظر املقتصد: 444/1.  129

ينظر رصف املباين: 209.  130

ينظر الهمع: 4/ 151.  131

رشح املفصل: 8/ 81.  132

رس صناعة االعراب:1/ 304-303.  133

ينظر الجنى الداين: 581، املغني: 1/ 191.  134

ينظر الكتاب: 2/ 131، املقتضب: 4/ 108- 109.  135

املصدر نفسه: 3/ 164.  136

املصدر نفسه: 3/ 116.  137

األنفال: 6.  138

الكتاب: 2/ 131.  139

سورة ص: 3.  140

ينظر رشح املفصل: 1/ 109، الكافية يف النحو: 1/ 271.  141

ينظــر رشح املفصــل: 1/ 109، الكافيــة يف النحــو: 1/ 271،   142

الجنــى الــداين: 453، املغنــي: 1/ 253.

قائلــه أبــو وجــزة الســعدي: ينظــر العــني: 8/ 369، رس صناعــة   143

األعــراب: 1/ 180.

العني: 8/ 369.  144

معاين القرآن للفراء: 2/ 398.  145

املصدر نفسه: 2/ 398.  146

مجمع البيان: 8/ 464.  147

هو مصحف الخليفة عثامن بن عفان: ينظر املغني: 1/ 254.  148

ينظر الجنى الداين: 452، املغني: 1/ 254.  149

ابــن طــراوة: هــو أبــو الحســني ســليامن بــن محمــد بــن عبــد اللــه   150

املالقــي )ت528هـــ(، صنــف الرتشــيح يف النحــو، املقدمــات 

602، كشــف   /1 الوعــاة:  بغيــة  ينظــر  كتــاب ســيبويه:  عــىل 

الظنــون: 1/ 399.

تفسري الطربي: 23/ 124.  151

تفسري الكشاف: 3/ 359.  152

سورة الحجرات: 14.  153

هــو عبــد اللــه بــن احمــد األمــوي االشــبييل )599- 688هـــ( مــن   154

مؤلفاته رشح عىل كتاب سيبويه ورشح عىل جمل الزجاجي: 

ينظــر بغيــة الوعــاة: 2/ 125-126، كشــف الظنــون: 2/ 1428، 

هديــة العارفــني: 1/ 649.

ينظر الجنى الداين: 452.  155

التطور النحوي: 115.  156

الفلسفة اللغوية: 107.  157

ينظر الكتاب: 4/ 220.  158
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سورة آل عمران: 92.  159

ينظــر املفصــل: 307، فقــد ذكــر فيــه الزمخــرشي فائــدة )لــن(   160

لتأكيد ما تعطيه )ال( من نفي املســتقبل، وينظر أيضاً الجنى 

الــداين: 284.

ينظر التبيان املطلع عىل إعجاز القرآن: 84- 85.  161

اللمع: 4/ 96.  162

البيت لألعىش: ينظر ديوانه: 13، رشح شواهد املغني: 2/   163

.684

العني: 8/ 350، وينظر الكتاب: 3/ 5.  164

الكتاب: 3/ 5.  165

تهذيب اللغة: 15/ 232.  166

ينظــر لســان العــرب: 400/3، رشح املفصــل: 7/ 16، الكافيــة   167

يف النحو:2/ 235، البحر املحيط: 1/ 102، الجنى الداين: 

.285

الجنى الداين: 285.  168

معاين القرآن، لألخفش: 1/ 302.  169

املقتصد يف رشح اإليضاح: 2/ 1050.  170

معني الحروف: 100.  171

رس صناعة األعراب: 1/ 304- 305.  172

رشح املفصل:8/ 112.  173

رصف املباين: 285.  174

ينظر الجنى الداين: 284- 285، مغني اللبيب: 1/ 284.  175

الفلسفة اللغوية: 78.  176

يف النحو العريب نقد وتوجيه: 256.  177

املصدر نفسه: 257.  178

ينظر الكتاب:2/ 148، نفسه:4/ 233، املقتضب:4/ 108.  179

ينظر االرتشاف:2/ 130، الجنى الداين: 527.  180

سورة البقرة: 52.  181

ينظر جواهر األدب: 235.  182

ينظر األزهية: 227.  183

اإلنشــائية يف  األســاليب  املحدثــة:  الدراســات  هــذه  ومــن   184

النحــو العــريب: 50- 51، مدرســة الكوفــة: 323، القــرآن وأثــره 

.72 النحويــة:  الدراســات  يف 

ينظر األزهية: 227، منهج السالك: 72.  185

ينظر التسهيل: 91.  186

سورة عبس: 3.  187

هــو قــول الرســول )صــىل اللــه عليــه وســلم( لبعــض األنصــار،   188

البخــاري: 1/ 56، صحيــح مســلم: 1/ 85. ينظــر صحيــح 

ينظر الجنى الداين: 528، اللمع: 2/ 153.  189

ينظر االرتشاف: 1/ 130.  190

سورة غافر: 36.  191

األزهية: 226.  192

اإلنصاف: 1/ 135.  193

الكتاب: 3/ 332.  194

املقتضب: 3/ 73.  195

ينظر اإلنصاف: 1/ 135- 136.  196

ينظــر اإلنصــاف: 1/ 136، رشح  الطــايئ:  نافــع ســعد  قائلــه   197

.87  /8 املفصــل: 

قائله العجري السلويل: ينظر اإلنصاف:1/ 136.  198

ينظر الجنى الداين: 527، الهمع: 2/ 153.  199

ينظــر الكتــاب:2/ 148، املقــرب: 117، الجنــى الــداين: 527،   200

املغنــي: 1/ 276.

سورة طه: 118.  201

معاين القرآن للفراء: 2/ 194.  202

ينظر مغني اللبيب: 1/ 286.  203

ينظر كتاب الالمات: 147، الجنى الداين: 530.  204

ينظر الجنى الداين: 530.  205

ينظر نوادر األنصاري: 218- 219.  206

ينظر منهج املسالك: 235.  207

منهج املسالك: 235.  208

سورة االخالص: 3.  209

العني: 8/ 321.  210

الكتاب: 4/ 220.  211

ينظر الكافية يف النحو: 2/ 235، مغني اللبيب: 1/ 284.  212

الربهان: 2/ 379.  213

التطور النحوي: 261.  214

الفلسفة اللغوية: 78.  215

يف النحو العريب نقد وتوجيه: 254.  216

ينظر العني: 8/ 321.  217

ينظر الكتاب: 3/ 8، 1/ 135.  218
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سورة البقرة: 24.  219

ينظر معاين القرآن للزجاج: 1/ 100- 101.  220

ينظر املقتضب: 1/ 546.  221

ينظر األصول: 2/ 157.  222

ينظر اعراب ثالثني سورة: 230.  223

ينظر معاين الحروق: 101-100.  224

ينظر الصاحبي: 135.  225

ينظر أمال ما من به الرحمن: 1/ 15.  226

ينظر املقدمة املحتسبة: 1/ 246، املقرب: 300-306، رشح   227

الكافية: 2/ 252، الجنى الداين: 550.

ينظر الجنى الداين: 551، املغني: 1/ 330، الهمع: 4/ 318.  228

ينظر الجنى الداين: 550.  229

ينظر: التسهيل: 236.  230

قائلــه عمــر بــن ملقــط الباهــي: ينظــر: نــواد أيب زيــد األنصــاري:   231

الكافيــة يف  إعــراب ثالثــني ســورة البــن خالويــه: 164،   ،267

النحــو: 2/ 253، الخزانــة: 3/ 631.

ينظر الجنى الداين: 551، املغني:1/ 130، الهمع: 4/ 319.  232

32، رشح  ديوانــه:  ينظــر رشح  ســلمى:  أيب  بــن  زهــري  قائلــه   233

.551 الــداين:  الجنــى   ،159 للــزوزين:  الســبع  املعلقــات 

ينظر املقتضب: 2/ 46، كشــف املشــكل: 1/ 600، الكافية   234

يف النحــو: 2/ 253، الجنــى الــداين: 550، شــذور الذهــب: 

.334

سورة األعراف: 132.  235

سورة النساء:78.  236

سورة اإلرساء: 110.  237

الكتاب: 3/ 59- 60.  238

املصدر نفسه: 3/ 60.  239

أســامء  يعيــش  ابــن  يذكــر  8، )مل   /4 ينظــر رشح املفصــل:   240

العلــامء إمنــا ذكــر رأيهــم فقــط( الكافيــة يف النحــو:2/ 253، 

.316  /3 الهمــع:  الــداين:522،  الجنــى 

ينظر املفصل:7/ 42، الجنى الداين: 551.  241

املغني: 1/ 331.  243

عيون األخبار: 2/ 160.  244

ينظر الخليل بن احمد الفراهيدي أعامله ومنهجه:208.  245

امصمدر بامراجع

القرآن الكريم.	 

العــرب، أليب حيــان األندلــي، 	  مــن لســان  الــرضب  ارتشــاف 

الجــزء  األوىل،  الطبعــة  النــاّمس،  الدكتــور مصطفــى  تحقيــق 

األول يف سنة 1984، مطبعة الذهبي، والجزء الثاين يف سنة 

1987م، مطبعــة املــدين.
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